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ความตกลงทางเศรษฐกิจดิจิทัล (DEA) ของสิงคโปร:์ 

บรรทัดฐานใหม่ด้านการค้าทางดิจิทัลของโลก 

ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสาย1 

 
 บทความนี้ต้องการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดของการจัดท าความตกลงทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy Agreement: DEA) ติดตามพัฒนาการประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)     
ในบริบทการค้าโลก วิเคราะห์แนวโน้มของ DEA และบทบาทของสิงคโปร์ในการก าหนดบรรทัดฐานระบอบการค้า
ทางดิจิทัลของโลก และส ารวจความพร้อมและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วม DEA และนัยต่อการเมือง
ระหว่างประเทศในภูมิภาค 
 
บทน า 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยส าคัญต่อการผลักดันพฤติกรรมผู้บริโภค      
และการค้าให้มีลักษณะเป็นดิจิทัล (Digitalization) มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าทางดิจิทัลซึ่งรวมถึงการค้า
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ใน ค.ศ. 2020 ภูมิภาคอาเซียนมีมูลค่าการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นจาก      
5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 1.05 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ2 และคาดการณ์ว่า ตลาดการค้าทางดิจิทัลในภูมิภาค      
จะมีมูลค่าเกิน 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน ค.ศ. 2025 ดังนั้น ระบอบการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม         
จึงต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าทางดิจิทัลที่ เ พ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มี                  

                                           
1  นักวิจยั ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส านกัเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ 
2  Yoolim Lee, “Buy Now! COVID-19 sparks Southeast Asian e-commerce boom,” Al Jazeera, November 10, 2020, 
https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/10/coronavirus-is-kickstarting-an-e-commerce-boom-in-southeast-asia. 

https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/10/coronavirus-is-kickstarting-an-e-commerce-boom-in-southeast-asia
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กรอบการด าเนินงานหรือกฎหมายระหว่างประเทศด้านการค้าทางดิจิทัลที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยองค์การการค้า
โลก (WTO) อยู่ระหว่างการเจรจาความริเริ่มในการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Joint 
Statement Initiative (JSI) on E-Commerce) เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ด้านการค้าทางดิจิทัลของโลก แต่ประเทศ
สมาชิกยังไม่สามารถหาข้อสรุประหว่างกันได้เนื่องจากมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
 สิงคโปร์ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมาตั้งแต่ ค.ศ. 2014 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี             
ลี เซียน ลุง ได้ก าหนดให้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในเสาหลักภายใต้นโยบาย Smart Nation3 โดยเห็นว่า เศรษฐกิจ
ดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ประเทศขนาดเล็ก เช่นสิงคโปร์สามารถพัฒนาขีดความสามารถ                  
ด้านการแข่งขันและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกในอนาคต สิงคโปร์ได้ริเริ่มจัดท า DEA ในลักษณะทวิภาคี         
เป็นครั้งแรกกับออสเตรเลียเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy Partnership Agreement: DEPA) ในลักษณะไตรภาคีกับชิลีและนิวซีแลนด์ ในเดือนมิถุนายน            
ค.ศ. 2020 เพ่ือส่งเสริมการค้าทางดิจิทัล ลดต้นทุนด้านการด าเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และขยาย
การเข้าถึงตลาดโลก 
 DEA เป็นสนธิสัญญาด้านการค้าทางดิจิทัลในลักษณะครอบคลุมที่มีทั้งการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การขจัดการตั้งก าแพงทางภาษี และพัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการค้าทางดิจิทัล ที่ผ่านมา 
สิงคโปร์พยายามผลักดันแนวคิดการจัดท า DEA ทั้งในลักษณะทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคีภายใต้กรอบ             
ความตกลงต่าง ๆ อาทิ JSI on E-commerce ภายใต้ WTO ซึ่งประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดท าความตกลง 
DEA กับสิงคโปร์ต่างมีความพร้อมและนโยบายทางดิจิทัลที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
 
การค้าทางดิจิทัล 
 การค้าทางดิจิทัล (Digital Trade) ประกอบด้วยมิติส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สินค้าและบริการทางดิจิทัล 
อาทิ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน การบริการวิดีโอ และการวิเคราะห์ข้อมูล (2) สินค้าและบริการที่จับต้องได้และส่งถึง
ผู้ซื้อผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคออนไลน์ และการเดินทางออนไลน์ เป็นต้น (3) สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางดิจิทัลส าหรับการค้าสินค้าที่จับต้องได้และการบริการธุรกรรมทางดิจิทัล ระบบติดตามสินค้า        
และความมั่นคงทางไซเบอร์ (4) เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนโลก เช่น Blockchain, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), IoTs, 3D 
Printing เป็นต้น 
 
 

                                           
3  DEA เป็นส่วนหนึ่งของแผน Smart Nation ที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง เมื่อ ค.ศ. 2014 โดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับให้สิงคโปร์มี
ความพร้อมทางเทคโนโลยีในทกุมิติเพื่อท าให้สิงคโปร์เป็นเมืองศูนย์กลางในการดึงดูดนานาประเทศให้เข้ามาประกอบธรุกิจ แผน Smart Nation แบ่ง
ออกเป็น 3 เสาหลัก ดังนี้ 1) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 2) รัฐบาลดจิิทัล (Digital Government) และ 3) สังคมดิจิทัล (Digital Society)  
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ภาพที่ 1   4 มิติของการค้าทางดิจิทัล 

 
ที่มา: World Economic Forum4  

 
 การอ านวยความสะดวกด้านการค้าทางดิจิทัล (Digital Trade Facilitation) 
 (1) การระบุตัวตนทางดิจิทัล (Digital IDs) ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการยืนยันตัวตนระหว่างกัน
ผ่านระบบดิจิทัลผ่านการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการด าเนินธุรกิจโดยการยืนยันตัวตนใน DEA                
เช่น การยืนยันตัวตนลูกค้าที่ประกอบธุรกิจด้วย (Know-Your-Client: KYC) และการเปิดบัญชีส าหรับท าธุรกรรม
ระหว่างประเทศโดยยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น  
 (2) ระบบจัดเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-invoicing) โดยจะส่งเสริมให้ประเทศที่เข้าร่วมพัฒนาระบบ        
e-invoicing ในประเทศให้มีมาตรฐานสากลที่เหมือนกันเพ่ือให้ผู้ผลิต (suppliers) กับผู้ซื้อ (buyers) สามารถ         
ใช้เอกสารในรูปแบบดิจิทัล (digital format) เพ่ือใช้เป็นใบแจ้งราคาสินค้าเรียกเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ 
 (3) เทคโนโลยีทางการเงินและการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fintech and E-payments)       
โดยจะส่งเสริมให้ปรับกฎหมายการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตนให้มีมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล 
เพ่ือให้การช าระเงินระหว่างประเทศสะดวกและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน 
ทั้งกลุ่มธนาคารและธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่ภาคธนาคาร (non-bank players) ร่วมมือและพัฒนานวัตกรรม          
ในการช าระเงินให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย 

                                           
4  Global Future Council on International Trade and Investment, Advancing Digital Trade in Asia, (Geneva: World Economic 
Forum, 2020), 5, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Advancing_Digital_Trade_in_Asia_2020.pdf. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Advancing_Digital_Trade_in_Asia_2020.pdf
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 (4) การค้าที่ลดการใช้กระดาษ (Paperless Trading) โดยมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับระบบ Single 
Window ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนด้านเอกสารต่าง ๆ ทางศุลกากรของประเทศคู่ค้า     
ที่เข้าร่วม DEA 
 ด้านการไหลเวียนขิงข้อมูลข้ามพรมแดนและนโยบายการสร้างความเชื่อมั่น (Cross-Border Data Flows 
and Digital Trust Policies) 
 (1) การไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน (Cross-Border Data Flows) ได้อย่างเสรีกับประเทศคู่สัญญา 
เพ่ือช่วยให้กิจกรรมทางดิจิทัลสามารถด าเนินไปอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ โดยห้ามประเทศคู่สัญญาตั้งมาตรการ
ทางกฎหมายที่บังคับให้เก็บข้อมูลภายในประเทศ (Data Localization) ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการทางดิจิทัล
สามารถให้บริการลูกค้าภายนอกประเทศได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจ ากัดทางกฎหมายและฐานที่ตั้งข้อมูล 
 (2) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) เมื่อมีการเคลื่อนย้ายที่เป็นผลจาก          
การท าธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการน าข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยสิงคโปร์       
และประเทศคู่สัญญาจะจัดท าแนวทางที่จะท าให้กฎหมายซึ่งแตกต่างกันของแต่ละประเทศมีความสอดประสานกัน 
(Interoperability)  
 (3) นวัตกรรมทางข้อมูล (Data Innovation) โดยสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรม       
ทางข้อมูลร่วมกันผ่านการตั้งสนามทดลอง (Sandbox) โดยมีภาครัฐคอยให้ค าปรึกษาและก ากับดูแล เพ่ือกระตุ้น
การคิดค้นนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ  
 (4) การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล (Open Government Data) การอ านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  
 ด้านความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ที่ เป็นโอกาสในยุคดิจิทัล (Cooperation and 
Development in Emerging Digital Technologies) 
 ส่งเสริมให้ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ AI เช่น ระบบ AI ทีโ่ปร่งใสและสามารถอธิบาย
ได้ การใช้ AI จะต้องมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่เป็นศูนย์กลาง (Human-centric Values) เป็นต้น 
 
รูปแบบของความตกลงด้านการค้าทางดิจิทัลในปัจจุบัน 
 DEA เป็นความตกลงที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างกฎเกณฑ์ด้านการค้าทางดิจิทัลกับการด าเนินงาน
ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศให้สามารถด าเนินธุรกรรมร่วมกันได้ภายใต้กฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(Mutual Recognition) โดยใช้แพลตฟอร์มร่วมกัน ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ริเริ่ มการจัดท าความตกลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมระเบียบด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี DEA             
ยังให้ความส าคัญแก่ Digital IDs, E-invoicing, E-payments, AI และการไหลเวียนของข้อมูลด้วย 
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 ในขณะนี้ ยังไม่มีการก าหนดบรรทัดฐานและข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเนื้อหาของ DEA 
อย่างสมบูรณ์ภายใต้กรอบพหุภาคี อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ริเริ่มจัดท า  DEA ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคี             
โดยสิงคโปร์ได้ลงนามความตกลงทวิภาคีด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับออสเตรเลีย (Singapore-Australia Digital 
Economy Agreement: SADEA) เมื่อวันที่  6 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  8 ธันวาคม            
ค.ศ. 2020 และความตกลง DEPA กับนิวซีแลนด์และชิลีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2021 
 ในภาพรวม DEA กับ DEPA มีสาระหลักคล้ายกันคือ การอ านวยความสะดวกด้านการค้าทางดิจิทัล         
การไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนและนโยบายการสร้างความเชื่อมั่น และความร่วมมือและการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นโอกาสในยุคดิจิทัลตามตารางที่ 1-3 ความแตกต่างที่ส าคัญคือ DEA มุ่งส่งเสริมความร่วมมือ        
เฉพาะด้านในระดับทวิภาคีระหว่างสิงคโปร์กับประเทศที่มีผลประโยชน์ด้านการค้าทางดิจิทัลร่วมกัน เช่น SADEA 
ระหว่างสิงคโปร์กับออสเตรเลียที่ระบุประเด็นเรื่องการพัฒนาเคเบิลใต้น้ า (Submarine Cables) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ เป็นต้น สิงคโปร์ยังหารือความเป็นไปได้ในการลงนาม DEA              
กับเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรด้วย ขณะที่ DEPA เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับสิงคโปร์ในการเชิญชวน               
ให้ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมก าหนดบรรทัดฐานด้านการค้าทางดิจิทัลในกรอบพหุภาคี DEPA จึงมีลักษณะเปิดกว้าง     
ให้ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงได้ โดยพยายามเชิญชวนประเทศพันธมิตรต่าง ๆ 
รวมถึงมหาอ านาจขนาดกลางอย่างแคนาดา5 เข้าร่วม DEPA ด้วย 
 

ตารางท่ี 1   เปรียบเทียบสาระของการอ านวยความสะดวกด้านการค้าทางดิจิทัล 
 

ประเด็น 
Digital Economy 

Partnership Agreement 
(DEPA) 

Singapore-Australia Digital 
Economy Agreement 

(SADEA) 

การระบุตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital IDs) 

√ √ 

ระบบเรียกเก็บเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-invoicing) 

√ √ 

                                           
5  เอกสารแถลงข่าว (press release) ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry: MTI) ได้กล่าวถึงแคนาดาซ่ึง
แสดงความสนใจที่จะหารือในเรื่องดังกล่าว ดูเพิ่มเติมที่ “Digital Economy Partnership Agreement Enters into Force,” Ministry of Trade and 
Industry, Singapore, issued December 28, 2020, https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/28-Dec-
2020---Press-Release---Digital-Economy-Partnership-Agreement-Enters-into-Force.pdf. 

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/28-Dec-2020---Press-Release---Digital-Economy-Partnership-Agreement-Enters-into-Force.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/28-Dec-2020---Press-Release---Digital-Economy-Partnership-Agreement-Enters-into-Force.pdf
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เทคโนโลยีทางการเงิน 
และการช าระเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
(Fintech and E-payments) 

√ √ 

การค้าโดยปลอดการใช้กระดาษ 
(Paperless Trading) 

√ √ 

ที่มา: Ministry of Trade and Industry, Singapore6 

 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบสาระด้านการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนและนโยบายการสร้างความเชื่อม่ัน 
 

ประเด็น 
Digital Economy 

Partnership Agreement 
(DEPA) 

Singapore-Australia Digital 
Economy Agreement 

(SADEA) 

การไหลเวียนของข้อมูลข้าม
พรมแดน (Cross-Border Data 
Flows) 

√ √ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection) 

√ √ 

นวัตกรรมทางข้อมูล 
(Data Innovation) 

√ √ 

การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล 
(Open Government Data) 

√ √ 

ที่มา: Ministry of Trade and Industry, Singapore7 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
6  “Digital Economy Agreements,” Ministry of Trade and Industry, Singapore, accessed April 20, 2021, 
https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Digital-Economy-Agreements. 
7  Ibid. 

https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Digital-Economy-Agreements
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ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบสาระด้านความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นโอกาสในยุคดิจิทัล 

 
ประเด็น 

Digital Economy 
Partnership Agreement 

(DEPA) 

Singapore-Australia Digital 
Economy Agreement 

(SADEA) 

ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

√ √ 

ความร่วมมือกับ SMEs 
(SMEs Cooperation) 

√ √ 

เคเบิลใต้น้ า 
(Submarine Cables) 

X √ 

ที่มา: Ministry of Trade and Industry, Singapore8 

 
พัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัลในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 กรอบ WTO 
 ประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ       
ต่าง ๆ เคยมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง WTO ได้วางกรอบ
การด าเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลมาตั้งแต่ 
ค.ศ. 1998 และเริ่มการเจรจา JSI ระยะแรกใน ค.ศ. 2017-2019 ใน ค.ศ. 2021 สมาชิก WTO กว่า 86 ประเทศ
ก าลังเจรจาข้อริเริ่ม JSI9 ระยะที่ 2 เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลก10 โดยมีสิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นเป็นผู้น าการเจรจา (co-convenors) และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา                  
และสหภาพยุ โรป โดยตั้ ง เป้าจะผลักดันให้ส าเร็จภายในการประชุมรัฐมนตรี  WTO (WTO Ministerial 
Conference) ครั้งที่ 12 ใน ค.ศ. 2021 โดยเนื้อหาสาระของ JSI มีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาภายใต้ DEA ที่สิงคโปร์
ก าลังผลักดันกับนานาประเทศ11 

                                           
8  Ibid. 
9  “Joint Statement Initiative on E-Commerce: Co-Conveners’ Update,” World Trade Organization, updated December 2020, 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ecom_14dec20_e.pdf. 
10  JSI จะสนับสนุนให้เกิด 1) e-signatures and authentication 2) paperless trading 3) customs duties on electronic transmissions 
4) open government data 5) open internet access 6) consumer protection 7) spam and source code และ 8) cross-border data flows  
11  DEA สนับสนุน 1) e-signatures and authentication 2) paperless trading 3) customs duties on electronic transmissions 4) 
open government data และ 5) cross-border data flows  

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ecom_14dec20_e.pdf
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 การประชุมเพ่ือเจรจา JSI เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 202112 มีความท้าทายจากการที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว     
กับประเทศก าลังพัฒนามีท่าทีแตกต่างกัน อินเดียและแอฟริกาใต้ได้เวียนเอกสารท่าทีไม่เห็นด้วยกับสถานะ          
ทางกฎหมายและเนื้อหาของ JSI โดยอ้างว่า JSI เป็นข้อตกลงลักษณะหลายฝ่าย (Plurilateral Agreement)            
ที่บางกลุ่มประเทศแยกวงออกมาเจรจา จึงไม่ใช่ข้อตกลงพหุภาคีภายใต้กรอบ WTO ซึ่งต้องได้รับฉันทมติ              
จากทุกประเทศสมาชิก ถือเป็นการบั่นทอนระบบการค้าพหุภาคี และส่งผลให้ประเด็นใน JSI ขาดความสมดุล 
เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญแก่ประเด็นของประเทศก าลังพัฒนา เช่น เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ UNCTAD13 ที่ย้ าความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของประเทศก าลังพัฒนาในการลดช่องว่างทางดิจิทัล 
(Digital Divide) ขณะที่บางฝ่ายเห็นว่า JSI ให้ความส าคัญแก่ผลประโยชน์ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่  
 ในขณะนี้ มีประเทศในอาเซียน 8 ประเทศ ที่เข้าร่วมการเจรจา JSI (ยกเว้นเวียดนามและกัมพูชา)           
และมีกลุ่ม Least Developed Countries (LDCs) เข้าร่วมเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว เมียนมา เบนิน 
และบูร์กินาฟาโซ อนึ่ง JSI เป็นหนึ่งในวาระส าคัญที่ Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ผู้อ านวยการ WTO คนใหม่          
ซึ่งรับต าแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 ตั้งใจจะผลักดันให้ส าเร็จ 
 กรอบอาเซียน 
 อาเซียนตระหนักถึงความส าคัญของการค้าทางดิจิทัลและมีแผนเตรียมความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล 
เมื่อ ค.ศ. 2018 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASEAN Agreement 
on Electronic Commerce: AAEC)14 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ (1) อ านวยความสะดวกด้านการท าธุรกรรม            
ข้ามพรมแดนภายในภูมิภาค (2) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในภูมิภาคให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น            
ในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ (3) ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
โดยมีการจัดตั้ง ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce (ACCEC) เป็นกลไกก ากับดูแล
และก าหนดแนวทางให้ประเทศสมาชิก เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อกิจกรรมการค้าขายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนการค้าที่ลดการใช้กระดาษ และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) 
อย่างไรก็ตาม AAEC ยังคงมีลักษณะเป็นข้อตกลงในภาพรวม ไม่ได้มีมาตรฐานขั้นต่ า (baseline) ในการปฏิบัติตาม 
และไม่ได้มีอ านาจการบังคับทางกฎหมาย 

                                           
12  โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ ที่ GVA/152/2564 ลว. 25 ก.พ. 64 เร่ือง พฒันาการเรื่อง Joint Statement Initiative on E-Commerce 
ใน WTO  
13  ดูเพิ่มเติมที่ UNCTAD, What is at Stake for Developing Countries in Trade Negotiations on E-Commerce?: The Case of the 
Joint Statement Initiative, (Geneva: United Nations, 2021), https://unctad.org/system/files/official-
document/ditctncd2020d5_en.pdf. 
14  ดูเพิ่มเติมที่ Andrew D. Mitchell and Neha Mishra, “Digital trade integration in preferential trade agreements,” ARTNeT 
Working Paper Series, No. 191, May 2020, (Bangkok: ESCAP, 2020), https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/AWP%20191%2B.pdf. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd2020d5_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd2020d5_en.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/AWP%20191%2B.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/AWP%20191%2B.pdf
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 กรอบความตกลงที่ ครอบคลุมและก้ าวหน้ าส าหรั บหุ้ นส่ วนทาง เศรษฐกิ จภาค พ้ืนแปซิ ฟิก 
( Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) แ ล ะ ก ร อ บ              
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
 ทั้ง CPTPP และ RCEP ได้กล่าวถึงประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดย CPTPP15 มีข้อก าหนดมาตรฐานที่สูง       
และ เข้ มข้นกว่ า  RCEP เ ช่ น  RCEP อนุญาตให้ สมาชิ กส ามารถยื่ นขอ  source code ได้ ต าม เ งื่ อน ไข                          
ของแต่ละประเทศ ขณะที่กรอบ CPTPP ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกขอเปิดเผย source code จากภาคธุรกิจ              
ในประเทศที่ลงทุนเพ่ือการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา RCEP ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานก ากับดูแลสามารถก าหนด
มาตรการภายในประเทศตามความเหมาะสมหรือตามบริบทหากมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ                
โดยต้องไม่เลือกประติบัติระหว่างบริษัทภายในประเทศกับภายนอกประเทศ เป็นต้น 
 ผู้ เชี่ยวชาญเห็นว่าความร่วมมือในลักษณะ DEA ของสิงคโปร์ในรูปแบบทวิภาคีมีความทันสมัย                
และครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้ง AI FinTech เทคโนโลยีที่ก ากับอุตสาหกรรมการเงิน (Regulatory 
Technology: RegTech) และอ านวยสะดวกทางการค้าที่ มีผลเป็นรูปธรรม อาทิ E-invoicing, E-payments, 
Digital IDs ในระดับที่สูงกว่ากรอบ CPTPP ซึ่งเน้นพ้ืนฐานกฎเกณฑ์ด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงกว้างเท่านั้น 
ตามตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบสาระส าคัญของ DEA และ DEPA กับ CPTPP 

ประเด็น DEA DEPA CPTPP 

ข้อตกลงในการสนับสนุนการค้าทางดิจิทัล √ √ √ 

งดการเก็บภาษีกับกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ √ √ √ 
ห้ามกีดกันแบ่งแยกสินค้าทางดิจิทัล √ √ √ 

การตั้งกรอบกติกาภายในประเทศให้เอ้ือต่อ 
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 

√ √ √ 

การค้าที่ลดการใช้กระดาษ √ √ √ 

ระบบเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ √ √ X 
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ √ √ X 

การขนส่งสินค้าทางเรือ √ √ √ 

                                           
15  ให้ความส าคัญแก่ (1) การส่งเสริมให้มีการไหลเวียนของข้อมูลขา้มพรมแดน (2) การไม่บังคับให้ตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลในประเทศ (3) การยกเว้น
การเก็บภาษีต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (4) การสนับสนุนการค้าแบบงดใช้กระดาษ (5) การปกป้องข้อมูลสว่นตัว (6) การยืนยันตัวตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ (7) source code 
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การคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ √ √ √ 

การร่วมมือเพ่ือแบ่งปันข้อมูลเชิงนโยบายระหว่างกัน √ √ X 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล √ √ √ 

เคเบิลใต้น้ า √ X X 

การเก็บข้อมูลภายในประเทศ (ส าหรับธุรกิจด้านการเงิน) √ X X 
นวัตกรรมด้านข้อมูล √ √ X 

การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลpen government data) √ √ X 
Source Code √ X √ 

การระบุตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) √ √ X 

ปัญญาประดิษฐ์ √ √ X 
ความร่วมมือระหว่างกันด้าน Fintech และ RegTech √ √ X 

การจัดการข้อพิพาท (Dispute Settlement) √ √ √ 

ที่มา: Ministry of Trade and Industry, Singapore16 
 
 ทั้งนี้ พัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัลในกรอบพหุภาคีมักเผชิญกับความท้าทายในประเด็นต่าง ๆ (contesting 
issues) ที่ท าให้ไม่สามารถหาฉันทมติระหว่างประเทศสมาชิกได้ ได้แก่ (1) ความแตกต่างเรื่องค านิยาม (Definition) 
ของเศรษฐกิจดิจิทัล  (2) อธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไหลเวียนของข้อมูล
ข้ามพรมแดนอย่างเสรี ซึ่งจีนและเวียดนามกังวลเรื่องการสูญเสียอธิปไตยทางข้อมูล ส่วนสหภาพยุโรปกังวล
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ แต่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเรื่องนี้ และ (3) เรื่องอ่ืน ๆ เช่น           
การเปิดเผย source code ซึ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสนับสนุนเพ่ือความโปร่งใสในการตรวจสอบระบบ
หลังบ้าน ในขณะที่จีนคัดค้านอย่างเปิดเผย การเก็บภาษีทางดิจิทัลซึ่งประเทศก าลังพัฒนาอาจเก็บได้น้อยลง          
หรือต้องยกเลิกเมื่อข้อตกลงการค้าด้านดิจิทัลบังคับใช้ และข้อจ ากัดของประเทศก าลังพัฒนาในการออกกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สิงคโปร์จึงช่วงชิงจังหวะที่สหรัฐอเมริกาก าลัง
เปลี่ยนผ่านทางการเมืองและถอยห่างออกจากภูมิภาคร่วมกับประเทศพันธมิตรสร้างบรรทัดฐานด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก และประเทศคู่สัญญาที่มีพ้ืนฐานและปัจจัยแวดล้อมด้านดิจิทัลในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 
 
 

                                           
16  “Digital Economy Agreements,” Ministry of Trade and Industry, Singapore, accessed April 20, 2021, 
https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Digital-Economy-Agreements. 

https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Digital-Economy-Agreements
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พลวัตการผลักดัน DEA ของสิงคโปร์และแนวโน้มในอนาคต 
 สิงคโปร์สามารถควบคุมสถานการณ์ โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับตัว                 
และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือผลักดันบรรทัดฐานการค้าทางดิจิทัลผ่านการจัดท า DEA 
กับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม โดยใช้เวลาเพียง 11 เดือน เนื่องจากเป็นการจัดท าความร่วมมือ
กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับที่คล้ายกันจึงท าให้การเจรจาบรรลุผลได้เร็วกว่าการหารือในกรอบพหุภาคี  
 สิงคโปร์น่าจะมีบทบาทและอ านาจต่อรองที่สูงขึ้นในเวทีระหว่างประเทศในฐานะผู้ ก าหนดบรรทัดฐาน       
ด้านการค้าทางดิจิทัลโลก รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าทางดิจิทัลของโลก (Digital Trade Hub) และศูนย์กลาง
ด้าน Fintech ของภูมิภาค17 โดยเป็นแกนกลางเพ่ือผลักดันบรรทัดฐานการค้าทางดิจิทัลในกรอบต่าง ๆ             
รวมถึง WTO ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา JSI on e-commerce ทั้งนี้ ประเทศที่จัดท าความตกลงด้าน DEA ร่วมกับ
สิงคโปร์ล้วนแต่เป็นสมาชิกในกรอบ CPTPP และ RCEP (ยกเว้นชิลี) ซึ่งต่างมีผลประโยชน์ร่วมกับสิงคโปร์               
ในด้านการค้าและบริการ และเป็นเป้าหมายในการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในด้านที่ CPTPP และ RCEP 
ยังไม่ได้ครอบคลุม18 
 สิงคโปร์ได้รับการตอบรับเชิงบวกในเรื่องการจัดท า DEA จากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเจรจาจัดท า DEA กับสิงคโปร์ภายใต้ชื่อ Korea-Singapore Digital Partnership Agreement (KSDPA)19 
สหราชอาณาจักร ซึ่งก าลังเจรจารจัดท า DEA กับสิงคโปร์โดยให้ความส าคัญแก่เรื่อง FinTech ความมั่นคงทาง        
ไซเบอร์ และการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน หากแล้วเสร็จจะเป็น DEA ฉบับแรกที่สิงคโปร์จัดท ากับประเทศ

                                           
17  สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางที่ตั้งของบริษัท Fintech ในภูมิภาคอาเซียนกวา่ร้อยละ 40 และเป็นตลาดการเงินสีเขียว (Green Finance) ที่ใหญ่ที่สุด
ในอาเซียนซ่ึงให้บริการสินเช่ือและออกพันธบัตรส าหรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกวา่ร้อยละ 50 ของภูมิภาค 
18  (1) ด้านการค้า สิงคโปร์กับประเทศคู่สัญญา DEA มีมูลค่าการค้าระหวา่งกันสูง เช่น ออสเตรเลีย โดยสิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของออสเตรเลีย
และเป็นคู่ค้าล าดับที่ 1 ของประเทศในอาเซียน นิวซแีลนด ์สิงคโปร์เป็นคู่ค้าล าดับที่ 7 ของนิวซีแลนด์ และธุรกจิของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะเลือกสิงคโปร์
เป็นฐานส าคัญในการประกอบธุรกจิในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ชิล ี มีบทบาทส าคัญในการส่งออกบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICTs) ไปนอกประเทศถึงร้อยละ 34 อาทิ การเป็นผู้ให้บริการจดทะเบยีนเวบ็ไซต์ (website hosting) บริการสญัญาอนุญาตซอฟตแ์วร์ (software 
licensing) และการพัฒนาแอปพลิเคชนั ซ่ึงสิงคโปร์และนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในตลาดส าคัญของการส่งออกบริการด้าน ICTs เหล่านี้ของชิลี ดังนั้น การเข้า
ร่วม DEA จะมีส่วนชว่ยส่งเสริมให้การค้าระหว่างกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญ เช่น การค้าเนื้อสัตว์ ซ่ึงรวมถึงการรับประกันและตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว์เพื่อการค้าระหวา่งกันได้อย่างสะดวกขึ้นผา่นระบบ E-certificate เป็นต้น (2) ด้านความพร้อมในระดับเท่ากัน และ (3) การรองรับเทคโนโลยี
อนาคต DEA ได้ขยายความร่วมมอืทางเทคโนโลยีที่ไปไกลกวา่ความรว่มมือในกรอบอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน AI ซ่ึงในความตกลง CPTPP และ RCEP 
ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีแห่งอนาคต  
19  ดูเพิ่มเติมใน “Singapore and the Republic of Korea Launch Negotiations on Digital Partnership Agreement,” updated June 
22, 2020, https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/06/22-Jun-2020-Singapore-and-the-Republic-of-
Korea-launch-negotiations-on-Digital-Partnership-Agreement.pdf. โดยเน้นประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การไหลเวียนของข้อมูลขา้ม
พรมแดน การระบุตัวตนทางดิจิทัล Fintech และ AI 

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/06/22-Jun-2020-Singapore-and-the-Republic-of-Korea-launch-negotiations-on-Digital-Partnership-Agreement.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/06/22-Jun-2020-Singapore-and-the-Republic-of-Korea-launch-negotiations-on-Digital-Partnership-Agreement.pdf
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พันธมติรในภูมิภาคยุโรป และแคนาดา ซึ่งได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วม DEPA เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์ และชิลี 
ซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญของสิงคโปร์20  
 อนึ่ ง มีความเป็นไปได้ว่าสิ งคโปร์อาจใช้  DEA และ/หรือ DEPA เ พ่ือเป็นทางเลือกแทน CPTPP              
ส าหรับ สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนี เนเธอร์แลนด์  และฝรั่งเศส ซึ่งผลักดันการจัดท า
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป (EU’s Indo-Pacific Strategy) ในการกลับเข้ามามีส่วนร่วม        
ทางด้านการค้าภายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งอาจส่งผลให้กรอบการค้าเสรีแบบดั้ งเดิมอย่าง CPTPP                    
ซึ่งไม่ครอบคลุมสาขาความร่วมมืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีความส าคัญน้อยลงในบริบทการค้าทางดิจิทัลภายหลัง
สถานการณโ์รคโควิด-19 
 สิงคโปร์ ได้ เจรจากับทั้ งสหรัฐอเมริกาและจีนคู่ขนานกันเ พ่ือให้ทั้ งสองประเทศเข้าร่ วม DEA                     
โดยวางต าแหน่งประเทศเป็น “ฐานซึ่ งมีความเป็นกลาง  (neutral base)” ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร                
และการเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานการค้าทางดิจิทัลโลก โดยในกรณีของสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 
สิงคโปร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสหรัฐอเมริกาในประเด็นความร่วมมือด้านบริการทางการเงินเพ่ือการค้า 
(Trade Financing) และการลงทุน โดยเฉพาะด้าน FinTech21 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่การจัดท า DEA ระหว่างกันต่อไป 
ส าหรับจีน สิงคโปร์ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้ “น าทาง” จีนเพ่ือเข้าร่วม CPTPP ตามที่จีนได้แสดงความสนใจ
และพิจารณาความเป็นไปได้22 พัฒนาการความร่วมมือด้าน DEA และ DEPA ระหว่างสิงคโปร์กับประเทศต่าง ๆ 
ตามภาพที่ 2 
 

                                           
20  “Total Merchandise Trade Performance with Major Trading Partners, 2020,” Singapore Department of Statistics, accessed 
April 20, 2021, https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/singapore-international-trade. 
21  ดูเพิ่มเติมใน “United States Secretary of Commerce Wilbur Ross and Singapore Minister For Trade and Industry Chan Chun 
Sing Sign Memorandum of Understanding on Trade Financing and Investment Cooperation,” Ministry of Trade and Industry, 
Singapore, issued December 16, 2020, https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/Press-release-on-
signing-of-MOU-on-trade-financing-and-investment-cooperation-between-SG-and-US.pdf. 
22  สรุปจากการหารือทางโทรศัพท์เพื่อแนะน าตัวระหว่างนาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของสิงคโปรก์ับรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณชิย์ของจีน ดู Chun Sing Chan, “It was a pleasure to meet China’s Minister of Commerce Wang Wentao,” January 26, 
2021, https://www.facebook.com/ChanChunSing.SG/posts/it-was-a-pleasure-to-meet-chinas-minister-of-commerce-wang-wentao-
for-an-introdu/3955033124548641/. 

https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/singapore-international-trade
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/Press-release-on-signing-of-MOU-on-trade-financing-and-investment-cooperation-between-SG-and-US.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/Press-release-on-signing-of-MOU-on-trade-financing-and-investment-cooperation-between-SG-and-US.pdf
https://www.facebook.com/ChanChunSing.SG/posts/it-was-a-pleasure-to-meet-chinas-minister-of-commerce-wang-wentao-for-an-introdu/3955033124548641/
https://www.facebook.com/ChanChunSing.SG/posts/it-was-a-pleasure-to-meet-chinas-minister-of-commerce-wang-wentao-for-an-introdu/3955033124548641/
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ภาพที่ 2   พัฒนาการความร่วมมือ DEA และ DEPA ระหว่างสิงคโปร์กับประเทศต่าง ๆ 

ที่มา: ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส านักเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก 
 
ความพร้อมของไทยในการเข้าร่วม DEA หรือ DEPA 
 ประเทศไทยมีแผนแม่บทการพัฒนาทางดิจิทัลภายใต้แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 
2580) ที่ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ        
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ23 โดยไทยให้ความส าคัญแก่ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล       
และการเชื่อมโยงการค้าทางดิจิทัลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, small and 
medium-sized enterprises: MSMEs) ให้เข้าถึงตลาดและการช าระเงินทางดิจิทัล24 โดยอยู่ระหว่างการจัดท า
แผนแม่บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติโดยกระทรวงพาณิชย์ด้วย 
 แม้สิงคโปร์และไทยยังไม่ได้จัดท าความตกลง DEA ระหว่างกัน แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศสิงคโปร์
ได้บรรลุการเจรจาบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของไทย             
ซึ่งให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

                                           
23  “4 ยุทธศาสตร์ผลักดันให้ ‘ไทย’ เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม,” ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อวันที ่ 20 เมษายน 2564, 
https://www.nia.or.th/NIA4. 
24  ค ากล่าวของนายพุทธิพงษ ์ ปุณณกันต ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน 
(ASEAN Digital Ministers’ Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม ค.ศ. 2021 

https://www.nia.or.th/NIA4
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และเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การเชื่อมโยงทางดิจิทัล ความมั่นคงทางข้อมูล เทคโนโลยี  AI การเงินดิจิทัล                 
และความมั่นคงทางไซเบอร์ เพ่ือปูทางไปสู่การจัดท าความตกลง DEA ระหว่างสองประเทศ หรือการเข้าร่วม DEPA 
ของไทยต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบ PromptPay 
ของไทยกับระบบ PayNow ของสิงคโปร์เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการโอนเงินระหว่างกันผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 29 เมษายน ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงานและเอกชนไทย            
ที่ด าเนินธุรกิจกับสิงคโปร์ 
 การจัดท า DEA ระหว่างไทยกับสิงคโปร์จะเป็นโอกาสเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้า                    
และการด าเนินธุรกิจ ของภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศผ่านระบบดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Digital IDs, E-invoice         
และ Paperless Trading เป็นต้น อย่างไรก็ดี ไทยยังคงมีความท้าทายในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์ความรู้ และบุคลากรที่จะสนับสนุนการค้าทางดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินความพร้อมของไทย
ตามรายสาขาความร่วมมือภายใต้ DEA สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการอ านวยความสะดวกด้านการค้าทางดิจิทัล 
 ไทยได้เริ่มทดลองใช้ Digital IDs ตั้งแต่ ค.ศ. 2020 ผ่านภาคธนาคาร โดยปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้พัฒนาระบบ National Digital IDs (NDID)25 ที่อยู่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือเป็นระบบ
ตัวกลางในการยืนยันตัวตน (KYC) ทางออนไลน์ทั้งในการท าธุรกรรมและเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งการใช้ Digital IDs 
เป็นรากฐานส าคัญส าหรับการด าเนินการในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าอ่ืน ๆ เช่น E-invoicing, Fintech 
และ E-payments เป็นต้น  
 ด้านการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนและการสร้างความเชื่อมั่น 
 ไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal Data Protection 
Act B.E. 2562: PDPA) ซึ่งมีสาระที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานสากล             
อย่าง General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ไทยอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้อมูล
ข้ามพรมแดน โดยประเทศปลายทางผู้รับข้อมูลจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน         
ตามก าหนด26 นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังสอดคล้องกับข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอาเซียน              
ทีท่ าให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นเวียดนาม) เป็นไปอย่างเสรี ดังนั้น หากไทย

                                           
25  สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน, “การทดสอบการยนืยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามธนาคารผา่นแพลตฟอร์ม National 
Digital ID (NDID)  เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากภายใต้ Regulatory Sandbox,” ธนาคารแห่งประเทศไทย,  7 กุมภาพันธ ์ 2563, 
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/MediaBriefing2020/MediaBriefing_07022020.pdf. 
26  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “การไหลของข้อมลูข้ามพรมแดนอย่างเสรี...ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในยุคดิจิทัล ไทยควรเร่งเจรจาหากลุ่มพันธมิตร,” 17 
กันยายน 2563, https://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000395321/z3136.pdf. 

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/MediaBriefing2020/MediaBriefing_07022020.pdf
https://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000395321/z3136.pdf
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จัดท าข้อตกลง DEA กับสิงคโปร์  หรือเข้าร่วม DEPA ระหว่างสิงคโปร์กับประเทศภาคีจะเป็นประโยชน์                        
ต่อการขยายการเชื่อมโยงการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศและภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย 
 ด้านความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นโอกาสในยุคดิจิทัล 
 ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการใช้ AI ในฐานะของผู้รับ โดยรับเทคโนโลยีมาจากภายนอก        
และใช้อย่างจ ากัดในเพียงบางภาคอุตสาหกรรม เช่น โทรคมนาคม โรงพยาบาล ธนาค าร เป็นต้น ดังนั้น                 
การเข้าร่วม DEA จะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในด้าน AI ของไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมถึงส่งเสริม SMEs       
ให้สามารถเข้าถึงตลาดโดยใช้การค้าทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
จุดอ่อนของไทยในประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ในด้านการด าเนินงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน             
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า การประสานงานเชิงบูรณการ และการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน 
ดังนั้น  การด า เนินธุ รกรรมกับภาครัฐจึ ง ใช้ เวลานานและมีหลายขั้นตอน อาทิ  พิธีการทางศุลกากร                          
การออกใบอนุญาต และการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญด้านการ ค้า              
และการลงทุนของไทย27  
 ในด้านทรัพยากรบุคคล บุคลากรของไทยขาดความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงาน
ของบริษัท Deloitte ประเทศไทย28 พบว่า ไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จ าเป็น      
ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) 
และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เป็นต้น  
 ในด้านการปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ ภาคเอกชนขาดความพร้อมในการน ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง             
กับการค้าทางดิจิทัลไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น PDPA เป็นต้น จากรายงานของ PwC ประเทศไทย29 พบว่า 
องค์กรเอกชนส่วนมากยังไม่พร้อมน า PDPA มาบังคับใช้เนื่องจากต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น  การจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญและวางระบบเพ่ิมเติม โดยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบส ารวจเพ่ิงเริ่มปฏิบัติตาม PDPA และมีเพียง
ร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบส ารวจเท่านั้นที่ด าเนินการตาม PDPA แล้วเสร็จ 
 

                                           
27  เป็นประเด็นส าคัญที่มกีารกล่าวถึงในข้อเสนอ 10 ข้อ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten) 
โดยเอกอัครราชทูต 5 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมน ีและญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 
28  วินเน่ย ์ โฮรา และคนอื่น ๆ, “ผลส ารวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจ าป ี 2020,” Deloitte, สิงหาคม 2563, 
https://www2.deloitte.com/th/en/pages/technology/articles/the-thailand-digital-transformation-survey-report-2020-th.html. 
29  PwC Thailand, “โค้งสุดท้ายก่อน PDPA เร่ิมบังคับใช้ ท าอยา่งไรไม่ให้พลาด,” 4 กุมภาพันธ์ 2564, 
https://www.pwc.com/th/en/thailand/assets/FB-Live-PDPA.pdf. 

https://www2.deloitte.com/th/en/pages/technology/articles/the-thailand-digital-transformation-survey-report-2020-th.html
https://www.pwc.com/th/en/thailand/assets/FB-Live-PDPA.pdf
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ไทยน่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม DEA ในรูปแบบของ DEPA ด้วยเหตุผลดังนี้ 
 ผลประโยชน์ทางการค้า 
 DEA และ DEPA อาจเป็นช่องทางสู่การส่งเสริมการค้ากับประเทศที่ไทยยังไม่ได้จัดท าความตกลงการค้า
เสรีด้วยเช่นแคนาดา (ที่ก าลังพิจารณาเข้าร่วม DEPA) และประเทศอ่ืน ๆ ที่จะเข้าร่วมในอนาคต รวมถึงการเพ่ิมพูน
มูลค่าการค้ากับประเทศที่ไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีแล้ว30 โดยใช้ประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ภายใต้ DEPA เช่น E-invoicing, Paperless Trading, Digital IDs ฯลฯ  
 ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมห่วงโซ่การค้าทางดิจิทัลในระดับโลก 
 ไทยสามารถใช้สิงคโปร์และ DEPA เป็นแพลตฟอร์มเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่การค้าทางดิจิทัลในระดับ
โลก ซึ่งสิงคโปร์มีแนวโน้มผลักดันการขยายสมาชิกเพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมถึงใช้โอกาสดังกล่าวยกระดับพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเพ่ือใช้เป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ                  
เพ่ือมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ EEC ในขณะนี้ ยังไม่มีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม DEPA  
 ไทยควรพิจารณาผลักดันความร่วมมือ DEA กับสิงคโปร์ เนื่องจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
ระหว่างทั้งสองประเทศยังเป็นลักษณะการแยกส่วนตามสาขาที่แต่ละหน่วยงานมีความพร้อม อาทิ ธนาคาร          
แห่งประเทศไทย และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมต่างมีความร่วมมือกับสิงคโปร์ในสาขาภายใต้          
ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี ทั้งสองประเทศยังไม่ได้มีการหารือการจัดท า DEA ในภาพรวมที่มีความครอบคลุม       
เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2021 นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
สิงคโปร์ได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ว่า ไทยมีศักยภาพที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
กับสิงคโปร์ภายใต้ DEA ดังนั้น ไทยจึงควรใช้โอกาสดังกล่าวพิจารณาความเป็นไปได้และประโยชน์ในการจัดท า 
DEA ร่วมกับสิงคโปร์ในอนาคต ซึ่งไทยสามารถใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพรวมซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ 
 กรอบอาเซียน 
 ไทยควรส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่มีบทบาทน าหรือให้ความส าคัญด้านการส่ งเสริมความมั่นคง       
ทางไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนครั้งที่  1 เมื่อเดือนมกราคม              
ค.ศ. 2021 ไทยมีบทบาทในการผลักดันด้านการพัฒนา  AI และบุคลากรด้านดิจิทัล  (Digital Workforce)                
ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของอาเซียนใน ค.ศ. 2021 ดังนั้น ไทยจึงสามารถส่งเสริมความร่วมมือกับสิงคโปร์         
ซึ่งมีบทบาทน าในด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมาเลเซียที่ได้ผลักดัน           
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของอาเซียนเพ่ือร่วมกันผลักดันการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล

                                           
30  ประเทศสมาชิก DEPA มีความตกลงการค้าเสรีกับไทยและมีมูลค่าการค้าระหวา่งกันสูงในระดับหนึ่ง ได้แก่ สิงคโปร์ มมีูลค่าสูงถึง 10,290 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีสินค้าส่งออกหลัก คือ อัญมณี เครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟา้ นิวซีแลนด์ มีมูลค่าการค้า 1,294.52 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีสินค้าส่งออกหลักคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ และเม็ดพลาสติก และ ชิลี มีมูลค่าการค้า 521.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีสินค้าส่งออกหลักคือ รถยนต์ ปลากระป๋อง และเครื่องซักผ้า  
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ระหว่างอาเซียนกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ไทยมีบทบาทน า 
 ไทยอาจใช้โอกาสที่ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพ่ือพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(ASEAN-Japan Cyber Security Capacity Building Centre: AJCCBC) ตั้ ง อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไทย ผ ลั ก ดั น               
ความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-สิงคโปร์เพ่ือความเป็นเลิศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence: ASCCE) ซึ่ ง ตั้ งอยู่ ที่ สิ งคโปร์  เช่ น  การรั กษา           
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ การอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์ เป็นต้น                    
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศและบุคลากรของไทยในการรองรับการพัฒนาด้านการค้าทางดิจิทัลในอนาคต 
 ไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก AJCCBC และร่วมกับ ASCCE ที่สิงคโปร์ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ       
อ่ืน ๆ อาทิ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา และองค์การเพ่ือความร่วมมือ       
และการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ  (OECD)  เ พ่ือผลักดันความร่ วมมือไตรภาคีและส่ ง เสริมบทบาทไทย                             
ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศเพ่ือนบ้านผ่าน ACMECS โดยเน้นประเด็นการเชื่อมโยง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลและ MSMEs ของอนุภูมิภาคเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์        
ตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุน MSMEs และยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตะวันตก         
ที่ประสงค์เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเพ่ือจ ากัดอิทธิพลทางเทคโนโลยีของจีน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่พ่ึงพาจีน เช่น อุปกรณ์ 5G เป็นต้น 
 ระบบการค้าโลกภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้น ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพาการส่งออกในอัตราที่สูง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
ควรติดตามพัฒนาการของบรรทัดฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเวทีระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียม        
ความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยเฉพาะ (1) การพิจารณาจัดท า            
ความตกลง DEA ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (2) การพิจารณาเข้าร่วม DEPA ระหว่างไทยและสิงคโปร์กับภาคีอ่ืน ๆ 
และ (3) การด าเนินการเจรจาตามกรอบ JSI ภายใต้ WTO ต่อไป 
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