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การค้าระหว่างประเทศของดูไบขยายตัว 10%   

 ขณะนี้ดูไบอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการค้าต่างประเทศท่ีไม่ใช้น้ำมัน (non-oil) โดย
อ้างจากรายงานของหน่วยงานศุลกากรดูไบ (Dubai Customs) ระบุว่าการค้าระหว่างประเทศของรัฐดูไบในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2564 รวมมูลค่า 96.7 ล้านเหรียญสรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มี
มูลค่า 88.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมทางศุลกากรของรัฐดูไบในไตรมาสแรกปี 2564 มีจำนวนรวม 11.2 ล้านรายการ 
ขยายตัว 53.4%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 7.3 ล้านรายการ 
 ทั้งนี้ ภาคการค้าของดูไบมีการเติบโตอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี 2564  มีระดับตัวเลขมากกว่าก่อนการแพร่
ระบาดโควิค-19 โดยเฉพาะในการทําธุรกรรมศุลกากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานภาพปัจจุบันของการค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-
oil) ของยูเอีว่ามีทิศทางการขยายตัวเติบโตมากขึ้น 
 ส่วนหนึ่งเป็นการผลักดันนโยบายจาก  Sheikh  Mohammed Bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดี 

นายกรัฐมนตรีและเจ้าผู้ครองรัฐดูไบที่วางเป้าหมายการค้าต่างประเทศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ขยายตัวได้ถึง  550 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  
 สำหรับการทำรายการธุรกรรมทางศุลกากรนั้น ประมาณว่า
ธุรกรรมจำนวนประมาณ 7.9 ล้านรายการ (70.8%) ดำเนินการผ่าน
โทรศัพท์สมารท์โฟน จำนวน 3.2 ล้านรายการ (28.8%) ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมประมาณ 41,800 รายการ (0.37%) ผ่าน
ช่องทางปกติ (manually) ตัวอย่างของรายการธุรกรรม เช่น คำร้อง
ขอคืน (claim) ใบรับรอง (Certificate) และคำร้องนัดหมายเพ่ือจอง
วันตรวจสินค้าและข้ึนทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ศุลกากรดู ไบได้ เปิ ดตัว  24 โครงการ เพ่ือ

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกสำหรับงาน World Expo 2020 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 
2565  โดยได้พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค้า 
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน อาทิ การยืนยันเข้าออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Confirmation of Exit/Entry) ร่วมกับ DP World ผู้ให้บริการท่าเรือและท่าเทียบเรือของดูไบ   และ
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ศุลกากรรัฐอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมต่อสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรในการนำเข้า/ส่งออก  อำนวยความสะดวกการดำเนินการ
ขอรับเงินคืนที่ยื่นขอกรมศุลกาการใช้เวลาน้อยลง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย  

 ด้ ว ยศั ก ย ภ าพ แ ละค วาม ส าม ารถ ข อ ง
เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด ‘Smart Workspace’ ที่
กรมศุลกากรดูไบนำมาปรับใช้ ปรับแนวคิด รูปแบบใน
การทำงาน รูปแบบของการติดต่อสื่อสารในองค์กร 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ช่วยย่น
เวลาพิธีการศุลกากรโดยใช้เวลาประมาณ 4 นาทีโดย
เฉลี่ย   
  

  
 การเปลี่ยนผ่านการปฎิบัติงาน และการค้าสู่รูปแบบดิจิทัล จะช่วยให้หน่วยงานและบริษัทต่างๆปฎิบัติงานและ 
ดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น พร้อมประสิทธิภาพที่เพ่ิมพูน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้กระแสการค้าได้รับการขับเคลื่อนภายใต้
สภาวะวิกฤต เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดโลกอีกด้วย ประกอบกับการจัดการข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อน และให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความถูกต้อง  ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 รวมถึงเป็นการสะท้อนถึงสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ และใช้เพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมและการ
อำนวยความสะดวกของภาครัฐในการประกอบธุรกิจของเอกชน (Ranking) สำหรับในเวทีระหว่างประเทศด้วย เพราะ
การที่ประเทศยูเออีได้รับการโหวตอยู่อันดับที่ 16 จาก 190 ประเทศ ของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจประจำปี 2564 (Doing Business 2021) เป็นผลจากความพยายามของภาครัฐในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นความพยายามลดขั้นตอนการขออนุมัติ หรือการนำระบบดิจิทัลเข้ามาให้บริการภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น เพื่อให้
มั่นใจว่ายูเออีจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ในระยะยาว และผลประโยชน์จากการปฏิรูปสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจจะนำมาซึ่งการเพ่ิมการลงทุนและมีการจ้างงานคุณภาพมากขึ้นในอนาคต 
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ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ 
 จากสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเมืองดูไบและของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดังกล่าว สคต.  
ณ เมืองดูไบ จึงได้เร่งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพิ่มมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน โดยในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค. -มิ.ย.) ของปี 2564 การค้ารวมระหว่างไทยกับสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่า 165,173 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 38.18 โดยจำแนกเป็นการ
ส่งออกมูลค่า 39,342 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.7 และนำเข้ามูลค่า 125,830 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.7 โดยที่ไทย
เป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามลูค่า 86,488 ล้านบาท 

 มูลค่า:ล้านบาท 2562 2563 2563 
(มค.-มิย.) 

2564 
(มค.-มิย.) 

การค้ารวม 307,876 231,429 119,536 165,173 

อัตราขยายตัว(%) -27.13 -24.83 -32.51 38.18 

ไทยส่งออก 75,516 66,563 34,911 39,342 

อัตราขยายตัว(%) -9.75 -11.86 -6.38 12.69 

ไทยนำเข้า 232,359 164,866 84,624 125,830 

อัตราขยายตัว(%) -31.42 -29.05 -39.48 48.69 

ดุลการค้า -156,843 -98,303 -49,713 -86,488 

อัตราขยายตัว(%) 38.52 37.32 51.52 -73.97 

  ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

สินค้าสำคัญท่ีไทยส่งออกสูงสุด ได้แก่ รถยนต์และอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์ไม้ 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ตู้เย็น และเครื่องจักร สินค้าที่ไทยนำเข้าจากยเูออีร้อยละ 90 คือ

น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป เศษโลหะ เหล็ก และเคมีภัณฑ์ 

------------------------------------ 
 

ที่มา: Arabian Business 


