
ฐานการผลิตที่เข้มแข็งของประเทศไทย ประชากรที่ร่ำารวยและอาศัยอยู่ในเมืองมีมากขึ้น และ
นโยบายการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยคว้าโอกาสทางการค้าระดับภูมิภาคใน

ทศวรรษหน้า โดยมูลค่าการค้ากับ 11 ตลาดชั้นนำาในเอเชียที่อาจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 
255,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020 เป็น 554,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030

เคลียรร์นัเวย์เพื่อการค้าภายในเอเชีย 
ชุดเครือ่งมือทางการตลาด: ประเทศไทย 

ข้อสรุปตลาดนี้ให้ภาพรวมของข้อมูลเชิงลึกหลักบางประการเกี่ยวกับการค้าภายในเอเชียสำาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขนาด
ใหญ่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก UPS และพัฒนาโดย AlphaBeta ในหัวข้อ: “เคลียร์รันเวย์เพื่อการค้าภายในเอเชีย: ข้อมูลเชิงลึกที่สำาคัญสำาหรับการปลด
ปล่อยศักยภาพเพื่อการค้าภายในเอเชียภายในปี 2030” ตลาดทั้ง 12 แห่ง (ซึ่งก็คือ “เอเชีย-12”) ที่ครอบคลุมในรายงานนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน 
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดข้อมูลเชิงลึกที่สำาคัญ
เกี่ยวกับการเติบโตเพิ่มขึ้นภายในเอเชียและแนวโน้มสำาหรับการเติบโตในอนาคตจนถึงปี 2030 ในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ของเอเชียและกับฉากหลังของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในความสัมพันธ์ทางการค้าระดับโลกในปัจจุบัน ผลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
การค้าภายในเอเชียที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปในทศวรรษหน้า และสนับสนุนรัฐบาลและภาคธุรกิจในการระบุตัวขับเคลื่อนสำาคัญสำาหรับโอกาสนี้
และขั้นตอนสำาคัญในการคว้าโอกาสดังกล่าว สำาหรับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด รวมถึงแหล่งข้อมูลและวิธีการ โปรดดูรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://about.
ups.com/sg/en/home.html



ประเทศไทยพรอ้มที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าภายในเอเชียที่สำาคัญด้วย
ภาคการผลิตที่แข็งแกรง่และความต้องการของผู้บรโิภคในประเทศท่ี
เพิ่มขึ้น จากแนวโน้มเหล่าน้ี การค้าของประเทศไทยกับตลาดหลักอ่ืนๆ อีก 
11 แห่ง (รวมกันเรยีกว่า “เอเชีย-12”) อาจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 255,000 
ล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2020 เป็น 554,000 ล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2030 

การค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและยานยนต์ 
(IM&A) และไฮเทคคาดว่าจะช่วยขับเคล่ือนการเติบโตทางการค้าของ
ประเทศไทยรว่มกับภูมิภาคอ่ืนๆ ในเอเชีย-12 กลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21% ของการค้าภายในเอเชียของประเทศไทย
จะขับเคล่ือนการเติบโตในอนาคต โดยได้รบัการสนับสนุนจากกระแสการ
เปล่ียนแปลงทางดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาค โอกาสน้ีจะได้รบัการสนับสนุนจาก
กลุ่ม IM&A ซึ่งคิดเป็น 37% ของการค้าภายในเอเชีย

ธุรกิจในประเทศไทยสามารถคว้าโอกาสทางการค้าภายในเอเชียผ่าน
ความรว่มมือของบรษัิทและผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายในสามด้านที่มีส่วน
ช่วยจัดการกับอุปสรรคสำาคัญต่อการค้าในภูมิภาคได้ (1) สรา้งความ
ยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน (2) รว่มมือกันสรา้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั่วทั้ง
ภูมิภาค (3)                 จิสติกส์ที่ให้บรกิารเส้นทางการค้าภายในเอเชียโดย
การพัฒนาแผนงานด้านการลงทุนและทักษะ

ข้อมูลเชิงลึก 3 อันดับแรกเก่ียวกับแนวโน้ม
การค้าภายในเอเชียสำาหรบัประเทศไทย

การดำาเนินการแบบดิจิทัลแบบครบวงจร ในขณะที่การระบาดใหญ่ได้
เรง่การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในประเทศไทย บรษัิทต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์จากโซลูชันใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานและ
ห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา รวมถึงการติดตามโลจิสติกส์แบบเรยีลไทม์และ
เครือ่งมือปัญญาประดิษฐ ์ (AI) เพื่อทำาให้กระบวนการศุลกากรและการ
ขนส่งราบรืน่ขึ้น

วางแผนสำาหรบัทั้งอุปสรรคและโอกาสโดยกระจายห่วงโซ่อุปทานไปสู่
เส้นทางการค้าที่ยืดหยุ่น เช่น กับประเทศมาเลเซีย และกำาหนดเป้าหมาย
เส้นทางการค้าที่มีมูลค่าสูงและเติบโตสูง เช่น กับประเทศจีนหรอืกับทุก
ประเทศในอาเซียน การกระจายห่วงโซ่อุปทานมีความสำาคัญต่อการสรา้ง
ความยืดหยุ่นในกระแสการค้า

รว่มมือและส่งเสรมิการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ MSMEs เข้ากับห่วง
โซ่อุปทานระดับภูมิภาค บรษัิทขนาดใหญ่สามารถจัดหาแพลตฟอรม์ให้ 
MSMEs เข้ารว่มในการค้าขายเพื่อปรบัปรุงความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุน การรวมห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสรมิ
อีคอมเมิรซ์ และการสรา้งเครือ่งมือเพื่อช่วยนำาทางข้อกำาหนดด้านศุลกากร
และการขนส่ง

ข้อเท็จจรงิที่สำาคัญ 3 อันดับแรกสำาหรบัธุรกิจ
ในประเทศไทย
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ประเทศไทยพรอ้มที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าภายในเอเชียที่สำาคัญด้วยภาคการผลิต
ที่แข็งแกรง่และความต้องการของผู้บรโิภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น

เอเชียเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการค้าโลก ในช่วงครึง่ศตวรรษ
ที่ผ่านมา เอเชียได้พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก โดยเศรษฐกิจอย่างประเทศไทยมีส่วนทำาให้เกิดอุปทานจำานวน
มากของสินค้าท่ีผลิตซึ่งเดินทางจากโรงงานในเอเชียไปยังชายฝ่ัง
ตะวันตก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยและตลาดอ่ืนๆ กลาย
เป็นศูนย์กลางระดับโลกสำาหรบัอุปสงค์ของผู้บรโิภครายใหม่ การสรา้ง
ระยะเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการปรบัปรุงมาตรฐาน
การครองชีพ เส้นทางการค้าภายในเอเชียจึงมีความสำาคัญ สองในสาม
ของการมีส่วนรว่มของเอเชียในการค้าโลกน้ันมาจากการค้าภายใน
เอเชีย

ในปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยจะมีบทบาททางการค้าภายในเอเชีย
ไม่มากนัก มูลค่าการค้ากับเอเชีย-12 อาจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว  
ประเทศไทยเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำาคัญสำาหรับกลุ่มบริษัท
ข้ามชาติและในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้เล่นที่สำาคัญใน
ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตยานยนต์ จากแนวโน้มที่เอ้ืออำานวยในภูมิภาค
น้ี การค้าของประเทศไทยกับตลาดหลักอ่ืนๆ อีก 11 แห่ง (รวมเรยีกว่า 
“เอเชีย-12”) อาจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 255,000 ล้านดอลลารส์หรฐั
ในปี 2020 เป็น 554,000 ล้านดอลลารส์หรฐัในปี 2030 (เอกสาร 1)

ประชากรที่มีความม่ังค่ังและอาศัยอยู่ในเมืองมากข้ึนของเอเชียคาด
ว่าน่าจะสนับสนุนการเติบโตทางการค้าของประเทศไทย โดยได้รบั
แรงหนุนจากข้อตกลงทางการค้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่และโมเดลการ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลาดส่งออกในเอเชียจะยัง
คงเติบโตต่อไปเน่ืองจากจำานวนประชากรกลุ่มผู้บรโิภคเติบโตขึ้นทั้ง
ในด้านความมั่งค่ังและขนาด เฉพาะภายในตลาดเอเชีย-12 ระหว่าง
ปี 2020-30 จะมีการเพิ่มผู้เข้ารว่มใหม่ 567 ล้านคนเข้าสู่ชนชั้นกลาง 
โดยชนชั้นกลุ่มผู้บรโิภคในภูมิภาคน้ีจะแตะ 1.5 พันล้านคนเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาน้ี  ประเทศไทยคาดว่าจะมีประชากร 17 ล้านคนเข้ารว่มเป็น
ประชากรชนชั้นกลางภายในปี 2030 พรอ้มกับผู้อยู่อาศัยในเมืองใหม่
ประมาณ 5 ล้านคน ทำาให้อุปสงค์ในกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มอุตสาหกรรม
ไฮเทคเพิ่มสูงขึ้น ข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคภายในภูมิภาค 
เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และข้อ
ตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าสำาหรบัหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (CPTPP) จะทำาให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
น้ันลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้รเิริม่ชั้นนำาในด้านการค้าที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยได้รบัแรง
หนุนจากรูปแบบการพัฒนาระดับชาติของ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green หรอื BCG) 
ซึ่งส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน2 การค้าที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมจะมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากผู้บรโิภคและหน่วยงาน
กำากับดูแลตระหนักถึงผลกระทบภายนอกเชิงลบของการค้าโลกและ
สินค้าอุปโภคบรโิภค

คาดว่าการค้าขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักสี่กลุ่มจะเป็นแรงขับเคล่ือน
การเติบโตน้ี: (1) ค้าปลีก (2) การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและยานยนต์ 
(IM&A) (3) ไฮเทค (4) การดูแลสุขภาพ – ซึ่งรวมกันเป็น 73% ของ
การค้าของประเทศไทยในเอเชีย ในบรรดาสี่กลุ่มน้ี การค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งคิดเป็น 21% ของการค้าภายในเอเชียอาจมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว       แสดิจิทัลของเอเชียซึ่งจะสรา้งความ
ต้องการที่สำาคัญในกลุ่มน้ี เศรษฐกิจในเอเชีย-12 ถูกแปลงเป็นดิจิทัล

เอกสาร 1

พันล้านดอลลารส์หรฐั

หมายเหตุ: วิธกีารสำาหรบัการประมาณการเหล่าน้ีสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน
ภาคผนวกของรายงานหลัก
แหล่งที่มา: ITC; การวิเคราะห์ AlphaBeta

การค้าของประเทศไทยกับเอเชีย-12 จะเพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัวภายในปี 2030

การค้าของประเทศไทยกับทุกประเทศในเอเชีย-12

มากกว่าค่าเฉล่ียทั่วโลก นอกจากน้ียังมีความก้าวหน้าในการวัดการ
ยอมรบัทางดิจิทัลในอัตราที่รวดเรว็3 ในขณะที่มีผู้คนเพิ่มเติมอีกเกือบ 
700 ล้านคนในเอเชียแปซิฟิกจะเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตภายในปี 
2025 ซึ่งสรา้งกลุ่มใหม่ของผู้บรโิภคผ่านอีคอมเมิรซ์4 เส้นทางการค้าที่

สำาคัญจะเอ้ือต่อการเติบโตน้ี ตัวอย่างเช่น การพึ่งพาอาศัยกันสำาหรบั
เครือ่งจักรและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
จะยังคงขับเคล่ือนการค้าในกลุ่มน้ีต่อไปในอนาคต  นอกจากน้ี กลุ่ม 
IM&A ซึ่งเป็นส่วนแบ่งทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในการค้า
ภายในเอเชียทั้งหมดที่ 37% อาจสามารถเติบโตได้เกือบ 50% 

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้าง 
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว 
นวัตกรรมดิจิทัลจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาห่วงโซ่ อุปทานของ
ประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีหลักที่ช่วยปรบัปรุงประสิทธภิาพของห่วง
โซ่อุปทานที่คาดว่าจะนำาไปใช้ในวงกว้างในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า รวมถึง
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชน และการติดตามสินค้าอย่างชาญฉลาด การรเิริม่
นโยบาย “Thailand 4.0” ที่เปิดตัวโดยรฐับาล คาดว่าจะเพิ่มขีดความ
สามารถของภาคโลจิสติกส์ของประเทศไทยในด้านเหล่าน้ี ด้วยการ
รเิริม่เฉพาะที่พัฒนาขึ้นทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เช่น การจัดลำาดับความ
สำาคัญของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉรยิะสำาหรบัอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ5์
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การพัฒนาโครงสรา้งพ้�นฐานที�ไม่สมำาเสมอและความตึงเครยีดทางภูมิรฐัศาสตร์
ที�เข้มข้นขึ�นอาจขัดขวางการเติบโตทางการค้าของประเทศไทย

แม้จะมีศักยภาพที�สำาคัญกับการค้าภายในเอเชียมีอยู่สำาหรับ
ประเทศไทย แต่ก็มีอุปสรรคหลายประการสำาหรบัการค้าที�มาก
ขึ�นในปัจจุบัน ซึ�งอาจทวีความรุนแรงขึ�นในทศวรรษหน้า ธุรกิจ
เกือบ 200 แห่งที�สำารวจในการศึกษาครั�งนี�ระบุว่าอุปสรรคหก
ประการต่อไปนี�เป็นกุญแจสำาคัญในการแก้ไขปัญหาสำาหรบัธุรกิจ
ประเทศไทย โดยจัดลำาดับเป็นอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาคที�ใหญ่
โตที�สุดในปัจจุบัน (เอกสาร 2) สิ�งเหล่านี�ส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการแก้ไข
โดยนโยบายและการดำาเนินธุรกิจอันเนื�องมาจากความตึงเครยีดทาง 
การค้า การเปลี�ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน และการลงทุนที�ไม่
สมำาเสมอและการมีส่วนรว่มของ MSMEs ในห่วงโซ่อุปทาน 

ด้วยแรงผลักดันจากอุปสรรคเหล่าน้ี การเติบโตของการค้ากับ
เอเชีย-12 ของประเทศไทยอาจซบเซาภายในปี 2030 การค้าอาจ
มีมูลค่าถึง 287 พันล้านดอลลารส์หรฐัในสถานการณ์ “การทวน 
กระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalisation)” (เอกสาร 3) เทียบเท่ากับ
อัตราการเติบโตต่อปีเพียง 1% จากระดับในปี 2020 เน่ืองจาก
อุปสรรคทางการค้าที่ทวีความรุนแรงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต
อย่างรวดเรว็ 8.1% ในสถานการณ์ก่อนหน้า

ความตึงเครยีดทางภูมิรฐัศาสตรท์ี่ทวีความรุนแรงมีส่วนสำาคัญ
ต่ออุปสรรคทางการค้าเหล่าน้ี ความเสี่ยงด้านภูมิรฐัศาสตร ์ เช่น 
ข้อพิพาทเก่ียวกับดินแดน เศรษฐกิจ และการขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายต่อการค้าใน
อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและการค้าปลีก 
บรรทัดฐานการสรา้งฉันทามติและการตัดสินใจของอาเซียนขัดขวาง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความรว่มมือ แม้ว่าการบูรณา-
การ ทางเศรษฐกิจจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา 
การค้ายังคงถูกขัดขวางโดยสมาชิกอาเซียนไม่เต็มใจที่จะประสาน
มาตรฐานและแนวปฏิบัติของตนให้สอดคล้องกัน ความตึงเครยีด
ทางภูมิรฐัศาสตรเ์ช่นน้ีทำาให้เกิดการสรา้งนโยบายการค้าที่เข้มงวด
หรอืแบบจำากัดในอาเซียนและทั่วเอเชียซึ่งอาจสรา้งความเสียหายต่อ
โอกาสทางการค้าในระยะยาวของไทย

ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาคเอเชีย-12 ยังคงไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจำากัดความสามารถของ
ประเทศไทยในการทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความต้องการ
ทั่วเอเชีย แผนการที่จะรวมเครอืข่ายการขนส่งเข้ากับความคิด
รเิริม่ระดับภูมิภาคยังต้องเผชิญกับอุปสรรค ตัวอย่างเช่น แผนของ
ประเทศจีนที่จะสรา้งทางรถไฟเช่ือมต่อไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ที่เรยีกกันมากขึ้นว่า “เครอืข่ายรถไฟ Pan-Asia”) ประสบกับความ
ล่าช้า ล่าสุดรวมถึงการเชื่อมต่อไปยังประเทศไทยซึ่งได้รบัผลกระทบ
จากความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงและลำาดับความสำาคัญของนโยบาย
ที่แตกต่างกันของทั้งสองประเทศ6  

สุดท้าย แรงกดดันที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ โควิด-19 และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ส่งผลขัดขวางกระแสการค้า แนวโน้มเหล่าน้ีอาจส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงาน ทักษะ และห่วงโซ่อุปทานที่ลดลงเน่ืองจากความ
สามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป ทำาให้การค้าไม่
สามารถขยายขนาดและเพิ่มศักยภาพการค้าของประเทศไทยได้ สอง
ในสามของธุรกิจในเอเชียที่สำารวจโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง

เอเชีย (ADB) ในปี 2021 ระบุว่าพวกเขาวางแผนที่จะจัดหาสินค้าในท้อง
ถ่ินมากขึ้นในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ซึ่งอาจจำากัดศักยภาพของประเทศไทย
ในการค้าขายกับตลาดที่ห่างไกลจากบ้านมากขึ้น7  

แหล่งที่มา: การสำารวจอุตสาหกรรมของ 198 ธุรกิจที่ดำาเนินการค้าขาย
ในเศรษฐกิจเอเชีย-12; การวิเคราะห์ AlphaBeta

1
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เอกสาร 2

จัดอันดับตามการดำาเนินการของผู้ตอบแบบสอบถาม
การค้าในประเทศไทย

ธุรกิจในประเทศไทยต้องเผชิญกับ 6 อุปสรรคต่อ 
การค้าในภูมิภาคเอเชีย

อุปสรรคสำาคัญในการค้านอกประเทศไทย

32

อัตราภาษีศุลกากร
และมาตรการ 
ลงโทษอ่ืนๆ

ขาดความ
สอดคล้องของ

มาตรฐาน

หมายเหตุ: วิธกีารสำาหรบัการประมาณการเหล่าน้ีสามารถดูเพิ่มเติมได้
ในภาคผนวกของรายงานหลัก
แหล่งที่มา: ITC; การวิเคราะห์ AlphaBeta

การขาดแคลน
แรงงานและทักษะ

ในอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์

การขาดแคลน
โครงสรา้งพื้นฐานที่

มีคุณภาพสูง

พิธกีารศุลกากรที่
ซับซ้อน

การมีส่วนรว่ม
เพียงน้อยนิดของ 
MSMEs ในการค้า

เอกสาร 3
การเติบโตทางการค้าของประเทศไทยกับเอเชีย-12 
อาจชะลอตัวลงเน่ืองจากอุปสรรค

การค้าของประเทศไทยกับทุกประเทศในเอเชีย-12
พันล้านดอลลารส์หรฐั
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รฐับาลและภาคธุรกิจจำาเป็นต้องพยายามเชิงรุกเพ้่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง
การค้าภายในเอเชีย

การดำาเนินการแบบดิจิทัลครบวงจร 
การระบาดใหญ่ได้ผลักดันให้หลายองค์กรเปล่ียนการดำาเนินงานเป็นรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการเชื่อมต่อและ
ประสิทธภิาพที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายในการนำาไปปฏิบัติ  
ในขณะที่ 93% ของธุรกิจที่สำารวจโดย Deloitte ในปี 2021 มีแผนรเิริม่ในการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัล แต่มี
เพียง 52% ที่อยู่ในขั้นตอนการนำาไปปฏิบัติ8 การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ ์(AI) หรอื อินเทอรเ์น็ต
ในทุกสิ่ง (Internet of Things, IoT) สามารถขับเคล่ือนความสามารถในการทำางานและบรรเทาการหยุดชะงัก
ได้ ธุรกิจสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากแหล่งข้อมูลของซัพพลายเออรแ์ละลูกค้าเพื่อสรา้ง

เครือ่งมือคาดการณ์ความต้องการเพื่อระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดีที่สุด9 บรษัิทขนส่งสามารถติดต้ังระบบติดตาม GPS หรอืผสานรวมโซลูชัน 
การจัดการยานพาหนะแบบเรยีลไทม์เพื่อติดตามการเคล่ือนไหวของยานพาหนะ ดำาเนินการบำารุงรกัษาเชิงคาดการณ์ และส่งเสรมิประสิทธภิาพ
การขนส่ง10 เครือ่งมือที่เปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ ์(AI) ที่สามารถวิเคราะห์และระบุรหัสอัตราภาษีศุลกากรหรอืป้อนข้อมูลศุลกากรโดยอัตโนมัติ
ยังช่วยให้ขั้นตอนการนำาเข้าส่งออกตามกฎระเบียบสำาหรบัธุรกิจราบรืน่ขึ้น ทำาให้การค้าง่ายขึ้นและมีประสิทธภิาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น UPS ใช้ 
AI เพื่อเรยีนรูรู้ปแบบและพฤติกรรมการจัดส่งแต่ละรายการเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดส่ง และทำาให้ธุรกิจขนาดเล็กจัดส่งได้ง่าย
ขึ้นมาก Application Programming Interfaces (API) แบบต่อแล้วใช้งานได้เลยช่วยให้ธุรกิจคำานวณภาษีนำาเข้า ภาษี และค่าธรรมเนียมนาย
หน้าโดยประมาณสำาหรบัการจัดส่งข้ามพรมแดนได้ สิ่งน้ีนำาไปสู่การช่วยลดความล่าช้าทางศุลกากรและการคำานวณค่าธรรมเนียมและภาษีที่

เก่ียวข้องทั้งหมดได้อย่างแม่นยำาเพื่อให้ธุรกิจทราบว่าพวกเขากำาลังจ่ายเงินจำานวนเท่าใดได้อย่างแม่นยำา

วางแผนสำาหรบัทั้งอุปสรรคและโอกาสด้วยการกระจายห่วงโซ่อุปทานไปสู่เส้นทางการค้าที่ย้ดหยุ่น
และกำาหนดเป้าหมายเส้นทางการค้าที่มีมูลค่าสูงและเติบโตสูง 
การกระจายห่วงโซ่อุปทานมีความสำาคัญต่อการสร้างความยืดหยุ่นในกระแสการค้าที่เผชิญกับการ
หยุดชะงักอย่างรุนแรงในช่วงวิกฤตโควิด-19 เส้นทางการค้าหลายแห่งเปิดโอกาสสำาหรับการเติบโต
อย่างยืดหยุ่นเมื่อพิจารณาการค้าในประเทศไทย (เอกสาร 4) การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความยืดหยุ่น โดยได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมยานยนต์และ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการทำาธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการรวมระบบการ

ชำาระเงินพรอ้มเพย์และ PayNow ของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ในทางกลับกัน ในสถานการณ์ที่การค้าเติบโตโดยไม่มีอุปสรรค ขอบเขต
ของเส้นทางการค้าที่มีมูลค่าสูงและเติบโตสูงจะสรา้งโอกาสสำาหรบัธุรกิจประเทศไทย (เอกสาร 5) คาดว่าประเทศจีนจะยังคงเป็นคู่ค้าราย
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่นเดียวกันกับในปัจจุบัน  การค้าของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้คาดว่าจะ
เติบโตอย่างรวดเรว็ โดยสรา้งการลงทุนรว่มกันในภาคอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต และยานยนต์ในทั้งสองประเทศ การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเน่ืองกับตลาดอาเซียนอ่ืนๆ โดยเฉพาะสำาหรบัประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย 
อาจยังสามารถทำาให้ธุรกิจของประเทศไทยที่มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการจัดหาฐานการผลิตที่หลากหลายขึ้นสำาหรับการผลิต
โดยการจัดจ้างงานจากภายนอกในส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่า เมื่อประเทศไทยได้เป็นส่วนหน่ึงของ RCEP เครือ่งมือให้คำาปรกึษา เช่น  
Trade Assist™ ของ UPS จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มองหาวิธทีี่จะเปล่ียนห่วงโซ่อุปทานของตนไปพรอ้มกับการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากข้อตกลง
การค้าเสรทีี่มีให้

การดำาเนินการของบรษัิทและผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายจำาเป็นต้อง
ลดอุปสรรคต่อการค้าระดับภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากโอกาส
ในการนำาการค้าภายในเอเชียไปสู่การเริม่ต้น การดำาเนินการ
โดยธุรกิจหรอืรฐับาลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะจัดการกับ
อุปสรรคสำาคัญในการค้า การมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันของบรษัิท
และผู้เก่ียวข้องทั้งหมดภายในภูมิภาคและท่ัวทั้งห่วงโซ่อุปทาน
มีความสำาคัญ บรษัิทและผู้เก่ียวข้องของประเทศไทยต้องมีส่วน
ช่วยในสามประเด็นหลักสำาหรับการดำาเนินการของบริษัทและผู้
เก่ียวข้องหลายฝ่ายทั่วทั้งภูมิภาค: (1) สรา้งความยืดหยุ่นในห่วงโซ่
อุปทานผ่านการลงทุนภาครฐั-เอกชน และโซลูชันใหม่สำาหรบัธุรกิจ
เพื่อหาหนทางจัดการกับอุปสรรคทางการค้า (2) ทำางานรว่มกัน
เพื่อทำาให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สอดคล้องกัน โดยการสรา้งความ
รว่มมือที่มีความหมายระหว่างผู้นำาธุรกิจ สมาคมการค้า หน่วย

รบัรอง และหน่วยงานกำากับดูแล (3) ปรบัปรุงโลจิสติกส์ที่ให้บรกิาร
เส้นทางการค้าภายในเอเชียโดยการพัฒนาแผนงานการลงทุน
และทักษะเพื่อสนับสนุนธุรกิจและบุคคลในการตัดสินใจลงทุนและ 
การศึกษาที่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจ 

ธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทางการค้าในประเทศไทย และผู้ที่อยู่ใน
ภาคส่วนโลจิสติกส์ต้องคำานึงถึงทั้งโอกาสทางการค้าภายใน
เอเชียจะมีขึ้นในทศวรรษที่จะมาถึง ในขณะเดียวกันก็สรา้งความ
ยืดหยุ่นต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การดำาเนินการหลักสามประการ
ที่ธุรกิจสามารถทำาได้ ได้แก่ การทางให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์  
การกระจายห่วงโซ่อุปทาน และการส่งเสรมิการรวม MSMEs เข้ากับ
ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค

01
แปลงเป็นดิจิทัลอย่าง

ครอบคลุม

02
การกระจายห่วงโซ่

อุปทาน



การรว่มมือและส่งเสรมิการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ MSMEs เข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค
เพื่อปรบัปรุงความสามารถในการแข่งขัน MSMEs ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในการจัดการกับ
อุปสรรคทางการค้าและมักขาดแคลนการดำาเนินงานที่จำาเป็นสำาหรบัการทำากำาไรทางการค้า เพื่อลด
ต้นทุนเหล่าน้ีและเพิ่มขนาด บรษัิทไทยขนาดใหญ่สามารถเป็นพันธมิตรกับ MSMEs เพื่อจัดหาทรพัยากร
หรอืพัฒนาเครือ่งมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ตัวอย่างเครือ่งมือดิจิทัล
เช่น อีคอมเมิรซ์หรอืแพลตฟอรม์การตลาดออนไลน์ที่พัฒนาโดยองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถยกระดับ 
MSMEs ในท้องถ่ินได้ด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำานวนมาก อย่างไร

ก็ตาม มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น มีเพียง 35% ของ MSMEs ที่ดำาเนินธุรกิจออนไลน์โดยใช้ Facebook เพื่อการตลาด ใน
ขณะที่มีเพียง 17% เท่าน้ันที่ใช้เครือ่งมือดิจิทัลอ่ืนๆ11 ความคิดรเิริม่ในการฝึกอบรมโดยธุรกิจขนาดใหญ่เก่ียวกับวิธกีารปรบัใช้เครือ่งมือเหล่า
น้ีให้ดีข้ึนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยให้ MSMEs เหล่าน้ีมีส่วนรว่มในตลาดต่างประเทศ12 การนำาเครือ่งมือดิจิทัลที่พรอ้มให้บรกิารโดย
ผู้ให้บรกิารด้านโลจิสติกส์ระดับสากลช่วยให้สามารถผสานรวมกับแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ได้อย่างรวดเรว็และง่ายดาย สำาหรบัธุรกิจที่การ
ขายออนไลน์ โปรแกรม Digital Access ของ UPS จะทำางานรว่มกับแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์เพื่อรวมการจัดส่งเข้ากับเส้นทางการซื้อของ
ลูกค้าอย่างราบรืน่ ทำาให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถให้ความใส่ใจกับการขายมากขึ้นในขณะที่ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ นอกจาก

น้ี MSMEs ในประเทศไทยประสบปัญหาทางการเงินที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขามีส่วนรว่มในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก13  เพื่อลดปัญหาเหล่าน้ี 
MSMEs ในท้องถ่ินสามารถใช้แผนการจับคู่สินเชื่อหรอืการฝึกอบรมที่พัฒนาโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทยและ
บรษัิทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยพวกเขาในการมุ่งเน้นเรือ่งการส่งออก14 

จีน
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไต้หวัน
เวียดนาม
เกาหลีใต้

มาเลเซีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ไต้หวัน

03
รว่มเป็นพันธมิตรและ
บูรณาการ MSMEs 

การดูแลสุขภาพ

ค้าปลีก

จีน
เวียดนาม
ไต้หวัน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

1. แต่ละตัวเลขแสดงถึงส่วนแบ่งของมูลค่าการค้าในปี 2020 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายใต้แต่ละหมวดหมู่ในปี 2030: ยืดหยุ่น ละเอียดอ่อน 
และถดถอย การค้าที่มีความยืดหยุ่นหมายถึงเส้นทางการค้าที่อาจคาดว่าจะเติบโตในเชิงบวกทั้งในสถานการณ์เชิงบวกหรอืในแง่ดี ในขณะ
ที่การค้าที่ละเอียดอ่อนหมายถึงเส้นทางการค้าที่อาจเห็นการเติบโตในเชิงบวกเฉพาะในสถานการณ์ในแง่ดีเท่าน้ัน การค้าที่ถดถอยหมายถึง
เส้นทางการค้าที่อาจมีการหดตัวเล็กน้อยโดยไม่คำานึงถึงอย่างใดอย่างหน่ึง

แหล่งที่มา: ITC; การวิเคราะห์ AlphaBeta

การค้าที่ยืดหยุ่น 5 อันดับแรก พันธมิตรตามมูลค่าปัจจุบัน

เอกสาร 4
บรษัิทสามารถลงทุนในเส้นทางการค้าที่ยืดหยุ่นได้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความเสียหาย
จากผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน

ส่วนแบ่งการค้าของประเทศไทยกับกลุ่มเอเชีย-12 ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบทางภูมิรฐัศาสตร ์ แยกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ1

ส่วนแบ่งมูลค่าการค้าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามลำาดับความสำาคัญในปี 2020 (%)

ละเอียดอ่อน ยืดหยุ่น

ละเอียดอ่อน

ถดถอย

ยืดหยุ่น

ละเอียดอ่อน
ยืดหยุ่น

ถดถอย

ละเอียดอ่อน ยืดหยุ่น

การผลิตเชิง
อุตสาหกรรม
และยานยนต์

ไฮเทค



1. การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เชิงบวกของสภาพแวดล้อมทางการค้าของเอเชีย ดังที่ระบุไว้ในบทที่ 1 ของรายงานฉบับเต็ม ซึ่งการค้า
ภายในเอเชียจะเริม่ต้นขึ้นและถูกขับเคล่ือนโดยแนวโน้ม เช่น ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มขึ้นของระบบดิจิทัล 
การคาดการณ์เหล่าน้ีควรถือเป็นผลลัพธใ์นอุดมคติมากกว่าที่จะเป็นแนวทาง

แหล่งที่มา: ITC; การวิเคราะห์ AlphaBeta

เอกสาร 5
ประเทศจีนจะยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่ตลาดอาเซียน
ให้โอกาสในการเติบโต

คู่ค้าที่คาดการณ์ไว ้ 5 อันดับแรก จำาแนกตาม
มูลค่าในปี 2030
พันล้านเหรยีญสหรฐั1

คู่ค้าที่คาดการณ์ไว้ 5 อันดับแรก ตามอัตรา
การเติบโตจนถึงปี 2030
%1

การดูแลสุขภาพ

ค้าปลีก

จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ จีน มาเลเซีย

จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม

จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์

จีน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและยานยนต์

ไฮเทค
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