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ตารางสรุปผลการปฏบิตัิงานของผูอ้ านวยการตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วดั 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์ประเมิน (ระดบั หรือคะแนน) 

ผลการด าเนินงานที่ได ้
คะแนน
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับ 1 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

ระดับ 2 
เป้าหมาย 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ระดับ 3 
เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล        
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 

       

1.1.1 จ านวนผลงานทางการวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสาร 

10 10 เร่ือง 
(ในประเทศ 8 

เร่ือง, 
ต่างประเทศ 2 

เร่ือง) 

11 เร่ือง 
(ในประเทศ 8 

เร่ือง, 
ต่างประเทศ 3 

เร่ือง) 

12 เร่ือง 
(ในประเทศ 8 

เร่ือง, ต่างประเทศ 
4 เร่ือง) 

12 เร่ือง 
ในประเทศ 8 เร่ือง, 
ต่างประเทศ 4 เร่ือง 

100 10.00 

1.1.2 จ านวนความร่วมมือด้าน
วิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศที่มี
กิจกรรมร่วมด าเนินการ 

5 10 องค์กรหรือ
หน่วยงานและ

ด าเนินตามแผนได้
ร้อยละ 100 

11 องค์กรหรือ
หน่วยงานและ

ด าเนินตามแผนได้
ร้อยละ 100 

12 องค์กรหรือ
หน่วยงานและ

ด าเนินตามแผนได้
ร้อยละ 100 

12 หน่วยงาน 
ESCAP, WTO, UNCTAD, 

IISD, World Bank 

100 5.00 

1.1.3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการจากหน่วยงานภาครัฐใน
ภูมิภาค 

5 ออนไลน์  
417 คน 

ออนไลน์  
560 คน 

ออนไลน์  
703 คน 

ออนไลน์  
898 คน 

1000 5.00 

1.1.4 การร่วมงานกับหน่วยงานใน
ประเทศเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

10 1 ความร่วมมือ
และด าเนินการ

ตามแผนได้ 
ร้อยละ 100 

2 ความร่วมมือ
และด าเนินการ

ตามแผนได้ 
ร้อยละ 100 

3 ความร่วมมือ
และด าเนินการ

ตามแผนได้ 
ร้อยละ 100 

3 ความร่วมมือ 
และด าเนินการตามแผนได้ 

ร้อยละ 100 

100 5.00 

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็น
การปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงที่
เก่ียวข้องฝนโยบายส าคัญหรือ
เร่งด่วนของรัฐบาล 

       

1.2.1 จ านวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการ
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10 จัดท าข้อเสนอ
และเชิงนโยบาย
ได้ตามแผน ร้อย

ละ 100 (2 
นโยบาย) 

เป้าหมายข้ันต่ า + 
เสนอ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อ

คณะกรรมการ
สถาบัน 

เป้าหมาย
มาตรฐาน + 

เสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อ
ปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรี หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

จัดท าข้อเสนอและเชิง
นโยบายได้ตามแผน ร้อยละ 

100  
(2 นโยบาย) และน าเสนอต่อ
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

100 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 

       

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าใน
การด าเนินงาน 

       

2.1.1 ความสามารถในการหารายได้
เพ่ือลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

15 4.7600 ล้านบาท 7.2400 ล้านบาท มากกว่า 7.2400 
ล้านบาทขึ้นไป 

0.7360 ล้านบาท 0 0.00 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางสรุปผลการปฏบิตัิงานของผูอ้ านวยการตามแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วดั 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์ประเมิน (ระดบั หรือคะแนน) 

ผลการด าเนินงานที่ได ้
คะแนน
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

ระดับ 1 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

ระดับ 2 
เป้าหมาย 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ระดับ 3 
เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2.1.2 ร้อยละของโครงการวิชาการที่
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ด าเนินการ 

10 ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 10.00 

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน (ตัวช้ีวัดบังคับ) 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรจรงิไม่สงู
กว่างบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร

จากส านัก
งบประมาณ 

ร้อยละ 39.41 50 2.50 

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพของ
องค์การมหาชน 

       

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การ
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
(ตัวชี้วัดบังคับ) 

       

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล        
1) การพัฒนาระบบข้อมูลให้

เป็นดิจทิัล เพ่ือน าไปสู่การเปดิเผย
ข้อมูลภาครัฐ (e-shelf) 

10 มีรายช่ือชุดข้อมูล
ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการ

ท างานตามภารกิจ 
ที่เลือก 

ชุดข้อมูลมี
ค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ที่
สอดคลอ้งตาม

มาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด (14 

รายการ) ทกุชุด
ข้อมูลใน

กระบวนการ
ท างาน 

มีระบบบัญชีข้อมูล 
และจัดท าข้อมูล
เปิด ที่ถูกจัดใน

หมวดหมู่สาธารณะ 
อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของชุดข้อมูล
เปิดในบัญชีข้อมูล 

สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ ตาม

มาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ

เปิดที่ สพร.ก าหนด 

มีระบบบัญชีข้อมูล และจัดท า
ข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดใน

หมวดหมู่สาธารณะ อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูล
เปิดในบัญชีข้อมูล สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.

ก าหนด 

96.88 9.69 

3.1.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 300 คะแนน 350 คะแนน 400 คะแนน 244.82 คะแนน 0 0.00 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาขน 

       

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การมหาขน 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 10.00 

รวม       72.19 
 
 หมายเหตุ :    สรปุผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถงึ องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 75 – 89.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60 – 74.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรงุ  หมายถึง องค์การมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ ต่ ากว่า 60 คะแนน 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดต้ัง
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 
พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและ
การพัฒนา และด าเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่ างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันมีการจัดท าแผนปฏิบัตงิาน ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับ
ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565) และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

ทั้งนี้ บริบทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี ้
1. วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรช้ันน าที่จัดการแพลตฟอร์มและเช่ือมโยงองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” 
2. พันธกิจ 

(1) สร้างขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
และมาตรการทางกฎหมายร่วมกัน 

(2) จัดการอบรมและค้นคว้าวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชียให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

(3) สนับสนุนความร่วมมือและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ 

(4) เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับอังค์
ถัดและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเด็นเป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1: ลดอุปสรรคและข้อจ ากัดทางการค้าสินค้าบริการและการลงทุนรวมทั้งการท่องเที่ยว
ระดับภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 2: ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนเพือ่เพิ่มอ านาจต่อรองในเวทีการค้าระดับโลก 
เป้าหมายที่ 3: ร่วมมือกับอังค์ถัดและมหาวิทยาลัย/องค์กรในภูมิภาคในการจัดฝึกอบรมบุคลากร

ระดับกลางและระดับสูงด้านการค้าและการพัฒนา 



เป้าหมายที่ 4: สร้าง Platform เช่ือมโยงความรู้/ข้อมูลวิชาการและสร้างพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 5: พัฒนาคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัล 

สรุปผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

▪ สถาบันได้จัดท าแผนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศและมีกิจกรรม
ร่วมด าเนินการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเสวนาวิชาการในประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาในเวทีโลกท่ีส่งผล
กระทบต่อประเทศ 

1.1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 สถาบันได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ
ออนไลน์ เรื่อง เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจ าปี 2564 (Trade and 
Development Regional Forum 2021) ภาย ใต้ แนว คิด  “Recharging Asia: Inclusive Growth and 
Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสรมิการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความร่วมมอื
และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืนสืบไป 

หน่วยงานความร่วมมือ: 
1) Delegation of the European Union to Thailand 
2) National University of Malaysia (UKM) 
3) Foreign Trade University (FTU) 
4) The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
5) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวต่างชาติ: 568 คน 

2. โครงการสร้างศักยภาพและยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคสู่การ
เป็นศูนย์กลางด้านนโยบายการค้าการลงทุนท่ียั่งยืน 

2.1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สถาบันได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Building 
Greater Cooperation and Institutional Capacity for Skills Mobility เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความร่วมมือและนโยบายในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งผู้ประกอบอาชีพระดับทักษะสูง ผู้ประกอบ
อาชีพระดับทักษะพื้นฐาน และนักศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของการเติบโตและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

หน่วยงานความร่วมมือ: 
1) Human Resources Development Service of Korea (Ministry of 

Employment and Labor, Republic of Korea) 
2) International Organization for Migration 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวต่างชาติ: 25 คน 
 



2.2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สถาบันได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ใน
รูปแบบออนไลน์ภายใต้  Theme :Re-inventing Society and Education: Strategic and Innovative 
Holistic Approach ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การ
วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ส าคัญระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งภายใน ภายนอกสถาบันตลอดจนถึงระดับ
นานาชาติ ซึ่งก่อประโยชน์ในการสรา้งความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในมิติต่างๆ ที่จะน าไปสู่
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

หน่วยงานความร่วมมือ:  
1) Can the University, Vietnam 
2) Kansai University, Japan 
3) Kongju International University, Korea 
4) Nanjing Tech University Pujiang Institute, China 
5) National University of Laos, Laos 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวต่างชาติ: 181 คน 

ทั้งนี้ จากการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศ
และมีกิจกรรมร่วมด าเนินการดังกล่าว สถาบันได้ด าเนินการขยายผลจากประเด็นการพัฒนาที่จากการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding Report) จ านวน 1 ฉบับ 
และบทความวิชาการ (Commission Paper) จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy  
2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region  
3) E-commerce in India and Japan  
4) The consequences of the COVID-19  pandemic to unlocking the potential Aid 

for eTrade in Laos  
5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More 

Balanced Investment Protection Regime? 
▪ สถาบันได้วางแผนในการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในอนาคต
ทั้งสิ้น 12 บทความ รายละเอียดดังนี้ 

วารสารวิชาการต่างประเทศ 4 บทความ 
1. Measuring Smiling Curves in Community Enterprises: Evidence from the One 

Tambon One Product Entrepreneurship Programme in Border Thailand. 
2. Readiness of the ASEAN Community for the 4th Industrial Revolution. 
3. Bilateral Cooperation to Develop Thailand-Malaysia Border Economy to Promote 

Human Security. 



4. Service marketing strategies and performances of tourism and hospitality 
enterprises: implications from a small border province in Thailand. 

วารสารวิชาการในประเทศ 8 บทความ 
1. ผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิต-19 (ตอนที่ 1) 
2. Local Economic Development to Support Opportunities and Impacts from Special 

Economic Zones Along the Greater Mekong Subregion Southern Economic Corridor: Case 
studies in Kanchanaburi and Trat Provinces. 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ จากกลุ่มประเทศ CLMV พื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี 

4. แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากกลุ่มประเทศ CLMV ใน
พื้นที่จังหวัดภูมิภาคของประเทศไทย 

5. ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
6. เราจะเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างไร กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย 
7. เราจะเพิ่มมูลค่าให้บริการสร้างสรรค์ได้อย่างไร กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย 
8. ความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ ( Special 

Economic Zone: A Case Study of Chiang-Khong, Chiang-Rai Provide) 
 

▪ สถาบันได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการก าหนด
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. เรื่อง “การพาณิชยแ์ละการอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกสนิค้าและบริการสิ่งแวดล้อม” 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม” 

(Environmental Goods and Services: EGS) และด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน 
อาวุธส าคัญสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจในโลกยุคใหม่” สถาบันได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ รวมถึง
พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอทางนโยบายได้ดังนี้ 

• กระทรวงพาณิชย์ ควรมอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานที่เหมาะสม ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมผลิต พาณิชย์ตลาด เพื่อส่งออกสู่ตลาดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนโลก” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างเป็น
รูปธรรมในลักษณะของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวง อันน าไปสู่การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
การปรับแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค การพัฒนากลไกตลาดที่เหมาะสม และการสร้างแรงจูงใจ ( incentive) 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

• กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรหารือและวางแผนร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 
ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวได้ทันก่อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ในอนาคต โดยเฉพาะจากแผนการปฏิรูปสี
เขียวของสหภาพยุโรป (European Green Deal) ซึ่งอาจมีการก าหนดให้สินค้าส่งออกจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (rPET) 



• กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ให้ทาหน้าที่เป็น “EGS Platformer” โดยรวมกลุ่มกันพัฒนา
แอปพลิเคชันสาหรับการอานวยความสะดวกด้านการวางแผนการผลิตและสง่ออกสินค้าและบริการสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Goods and Services: EGS) ไปสู่ตลาดโลก และมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสี
เขียว (Green Innovation-driven Economy) 

• กระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรริเริ่มและ
ด าเนินโครงการ “BCG Business Award” ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม โดยก าหนดมาตรฐานด้านการ
ประกอบธุรกิจภาคบริการที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยจัดประกวดและให้รางวัลแก่สถานประกอบการภาค
บริการที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน BCG Business Award และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูกิจการ 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหาร
และโรงแรมปรับตัวสู่ธุรกิจ BCG มากยิ่งข้ึน 

 

2. เรื่อง “การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันภายใต้ IMT-GT” 
สถาบันได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามนั

ภายใต้ IMT-GT” เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันใน 3 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การหาโอกาสเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของไทย และการก าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายความ
ร่วมมือภายใต้ IMT-GT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร จากการศึกษาพบว่า 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มสูงนั้น เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากการพัฒนาปาล์มน้ ามัน
เริ่มจากการพัฒนาการปลูก การแปรรูป และการตลาดสินค้าปาล์มน้ ามันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นบทบาทน้าของกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มทั้งระบบ จึงขอ
เสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

1) การเข้าร่วมภาคี Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (กรมการค้า
ต่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าภายใน)  

RSPO เป็นมาตรฐานสากลที่ก าหนดกระบวนการปลูกปาล์มตั้งแต่ข้ันเตรียมที่ดินไป
จนถึงการเก็บผลปาล์มโดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน มุ่งเน้นการไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องมี
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้ผลผลิตน้ามันปาล์มที่ได้สอดคล้องกับความยั่งยืน  

การเข้าสมัครเพื่อให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO สามารถท าได้ด้วยตัวเองตั้งแต่
เจ้าของสวน โรงงานสกัด โรงงานกลั่น และมีค่าใช้จ่ายตามกระบวนของ RSPO ปัจจุบันผลผลิตน้ ามันปาล์มที่
ได้รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO ของทั้งโลกคิดเป็นร้อยละ 19 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ส าหรับไทยผลผลิตที่
ได้รับมาตรฐาน RSPO คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผลผลิตของไทยทั้งหมด บริษัทไทยรายแรกที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน คือ บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน)  

มาเลเซียและอินโดนีเซียมีมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนเป็นของตนเอง มีช่ือว่า MSPO 
และ ISPO ตามล าดับ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในบางประเทศ เนื่องจากสัดส่วนของไทยในตลาดโลกมีเพียงร้อยละ 
3.98 การประยุกต์ให้ได้ RSPO มีความเหมาะสมมากกว่าที่จะพัฒนามาตรฐานของไทยเอง ทั้งนี้มีองค์กรเอกชน
ที่ไม่แสวงหาก าไรของเยอรมนีเข้ามาด าเนินโครงการส่งเสริม RSPO ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 



จังหวัดของไทย (กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร) แต่การด าเนินงานยังขาดความต่อเนื่อง การสมัครเข้าร่วม
ภาคี RSPO จะส่งเสริมให้ไทยสามารถยกระดับการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันให้ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ ามันสู่ความยั่งยืน 

2) การลดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ใน
อุตสาหกรรมปาล์มของไทย (กรมการค้าต่างประเทศ) 

ปัจจุบันไทยใช้นโยบายควบคุมการน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบ ซึ่งส่งผลกระทบดังต่อไปนี้ 
- การที่ราคาน้ ามันปาล์มดิบภายในประเทศสูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซีย

สะท้อนอุปสงค์ต่อน้ ามันปาล์มดิบสูงกว่าอุปทานที่ผลิตได้ 
- ราคาทะลายปาล์มของไทยสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ ามันปาล์มดิบของไทย (ค่า

สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9431) และราคาน้ ามันปาล์มดิบของไทยสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ ามันปาล์มดิบของ
มาเลเซีย (ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.8016) ตีความได้ว่า เมื่อราคาน้ ามันปาล์มดิบของไทยปรับตัวสูงข้ึน ราคา
ทะลายปาล์มภายในประเทศจะปรับตัวสูงตาม  

- ภายใต้การมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ในปัจจุบัน สภาพ
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มของไทยอยู่ในจดุอิ่มตัว สืบเนื่องจากไม่สามารถเพิ่มการผลิตน้ ามันปาล์มดิบได้ในระยะ
สั้นถึงระยะปานกลาง จึงเป็นการยากที่นักลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจะตัดสินใจลงทุนเพิ่มในไทย 

การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) จะส่งผลให้เกดิโอกาสการปรบัตวั
ของโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดังนี้  

- การตัดสินใจส าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้าสามารถเกิดข้ึนได้  
- รูปแบบการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ต้องด าเนินการเพื่อ

เป้าหมายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลซึ่งมีความ
ซับซ้อนและมีระดับเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง 

- มาเลเซียเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการใช้น้ามันปาล์มดิบเพื่อต่อยอดสูอุ่ตสาหกรรมโอเล
โอเคมีคอล และไม่มุ่งเน้นการใช้น้ามันปาล์มดิบไปสู่ไบโอดีเซล 

- การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ต้องใช้ควบคู่กับการประกัน
รายได้ทะลายปาล์มส าหรับชาวสวนปาล์มรายย่อย  

- การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) จะท้าให้ไทยได้ประโยชน์จาก
การมีต้นทุนที่ต่ ากว่าจากมาเลเซีย และส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

3) การพัฒนาบทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (กรมการค้าต่างประเทศ)  

IMT-GT ก าหนดเสาหลักด าเนินงานแบ่งเปน็ 7 ด้าน ได้แก่ การขนส่งและการเช่ือมโยง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมจาก
ฐานเกษตรและภาคเกษตร ภาคบริการฮาลาลและสินค้าฮาลาล สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา  

กรอบเจรจา IMT-GT เป็นเวทีนานาชาติที่ใกล้ชิดและเล็กที่สุด มีคณะท างานจ าแนก
ตามเสาหลักทั้ง 7 ด้าน ทั้งนี IMT-GT ด้านเกษตรมีคณะท างานช่ือ Working Group on Agriculture, Agro-
based Industry and Environment (WGAAE) โดยได้มีโครงการร่วมมือด้านปาล์มน้ ามันสามประเทศ แต่
ได้รับการยกเลิกในการประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2550  



มาเลเซียและอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์มหลักของโลกได้ร่วมกันต้ัง
สภาประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม (the Council of Palm Oil Producing Countries: CPOPC) ซึ่งไทยเข้าร่วม
การประชุม CPOPC ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ ปัจจุบัน CPOPC มีประเทศร่วมเป็นสมาชิกถาวร คือ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และโคลัมเบีย ทั้งนี้ ไทยควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร CPOPC เพื่อประโยชน์ระยะยาว
และความเป็นเอกภาพในการก าหนดท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในเวทีโลกร่วมกันในอนาคต  

4) การเพ่ิมศักยภาพด้านการเจรจาของผู้แทนไทยจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน  ามันปาล์ม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันระหว่าง
ประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา)  

ผู้แทนหน่วยงานราชการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประจ าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่รับผิดชอบและจ้าเปน็ต้องมีความรอบรู้ถึงข้อมลูของประเทศเพื่อนบ้านทัง้
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ทักษะการเจรจาและความรู้รอบตัวเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้แทน
จากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากความไม่พร้อมต่อการประชุมแลกเปลี่ยนส่งผลให้ไทยไม่สามารถน าเสนอ
ประเด็น ริเริ่มเชิงรุกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ดังนั้นการก าหนดให้ข้าราชการไทยได้มีโอกาสเข้ารับ
การอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการต่อไป 




