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Editor’s Note

เข้าสู่เมษาหน้าร้อนแล้วอย่างเต็มตัวแล้ว เมืองไทยของเราก็ (ร้อน) ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ แต่ท่ามกลางแสงแดดแผดเผา หน้าร้อนของบ้านเราก็ยังมี
สีสัน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้เมืองร้อนก็รสชาติอร่อยที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งเมืองหลัก เมืองรอง ให้เลือกพักผ่อนคลายร้อน และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่เป็น
เอกลักษณ์ไม่ซ�้ากันแต่ละพื้นที่ จะว่าไปคนไทยเราเก่งหลายอย่าง ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่แพ้ใครในโลก จากการเติบโตจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นฐานของการเป็นอิสระ
ท�าให้เรามีความสามารถพิเศษในการผสมผสานวัฒนธรรม และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี ซึ่งเป็นจุดแข็งของคนไทยที่น่าภูมิใจนะคะ TPSO
Journal ฉบับนี้เราจึงได้น�าเรื่อง “Creative Economy” มาพูดคุย ซึ่งต่อยอดจุดแข็งของไทยในการน�าจุดเด่นของวัฒนธรรมมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์
ได้อย่างลงตัว ตามด้วยเรื่อง “Local Tourism” ของไทยที่พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้ายสุดเป็นเรื่อง “ระบบนิเวศ
e-commerce” และแถมท้าย Global News ด้วยเรื่อง “โอกาสการเจาะตลาดออนไลน์อินเดีย” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ซึ่งไทยสามารถน�ามา
เสริมสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้
ปีนี้กรมอุตุฯ คาดการณ์ว่าภัยแล้งปีนี้จะค่อนข้างรุนแรงกว่าปีก่อน เนื่องจากหน้าร้อนที่มาเร็วกว่าทุกปี อุณหภูมิที่ร้อนกว่าปกติ 1 - 2 องศงเซลเซียส
และปริมาณฝนที่น้อยลงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ภาคเกษตรไทยและภาครัฐที่เกี่ยวข้องคงต้องสู้กับความร้อนกันหนักมากในปีนี้ สนค. ก็ขอเป็นก�าลังใจให้
ทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ า� นวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ได้นา� คณะเดินทางลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าส่วนภูมภิ าคของ
ไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้ใช้โอกาสนีห้ ารือแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา เพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจการค้าระหว่าง 2 ประเทศร่วมกัน
ในการพบผูป้ ระกอบการไทยและกัมพูชาครัง้ นี้ ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลด้านโอกาสและอุปสรรคใน
การด�าเนินธุรกิจร่วมกันของทัง้ 2 ประเทศ ซึง่ พบว่าผูป้ ระกอบการไทยและกัมพูชายังมีโอกาสในการค้า
การลงทุนร่วมกันอีกมาก ซึ่งหากได้เป็นคู่ค้าร่วมกันก็จะเกิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าไปสู่ตลาดทั้งใน CLMVT และ ASEAN
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของไร่ LBN ที่เป็นผู้ผลิตอินทผลัม ส้มเช้ง
มะม่วงแก้วขมิ้น ส้มโอ ล�าไย มะม่วงหิมพานต์ และขนุน ซึ่งพบว่าพืชส�าคัญที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ
คือ อินทผลัม เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการตลาดและสามารถส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาส
ทางการค้ า ได้ อี ก มาก โดยผู ้ ป ระกอบการกั ม พู ช า
ให้ข้อมูลว่า ต้องการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
ไทยมีองค์ความรูท้ ดี่ ใี นด้านการเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้าและ
การตลาด จึงหวังว่าจะได้มีการร่วมมือกันในอนาคต
เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันต่อไป
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โดย : นางสาวอนงคนารถ มหาสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชยชาํ นาญการพิเศษ กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา

Creative Economy

จะช่วยยกระดับ Local Economy ได้อย่างไร
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเน้นการพึง่ พาอุตสาหกรรมหนัก
และการส่งออกมาโดยตลอด ส่งผลให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง และ
น�าไปสูผ่ ลกระทบทางสังคมและการกระจายรายได้ทมี่ ลี กั ษณะกระจุกตัวเฉพาะ
ในเขตเมือง อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรม ทรัพยากร และวัตถุดบิ ทีม่ าก
พอส�าหรับการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการ จึงท�าให้เกิดนโยบายประเทศไทย 4.0
ออกมาเพื่อต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (Demand
Driven + Value Creation) เพือ่ แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ
น�าพาประเทศไทยหลุดออกจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap) ซึง่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไปสูร่ ะดับการพัฒนาทีส่ งู ขึน้ นีน้ บั เป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานจ�าเป็นต่อการก้าวไปสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ได้ให้คา� จ�ากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา และการศึกษาวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สม
ความรูข้ องสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตสินค้าและ
บริการในรูปแบบใหม่ซงึ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทางสังคม
ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เศรษฐกิ จ ฐานราก
(Local Economy) จ�าเป็นต้อง
น� า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ม าเป็ น
แนวทางในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
เนือ่ งจากเศรษฐกิจระดับฐานรากของ
ไทยมีการผสมผสานที่หลากหลาย
(Diversity) ของวั ฒ นธรรม
องค์ความรู้ สติปัญญา และความเป็นอัตลักษณ์ประจ�าถิ่น (Geographical
Indication: GI) ซึ่งในยุคปัจจุบัน กระแสเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
และเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก (Disruption)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการในท้องถิ่นของไทยที่ไม่อาจด�าเนินธุรกิจ
รู ป แบบเดิ ม ๆ ได้ อี ก ต่ อ ไป จ� า เป็ น จะต้ อ งน� า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สมัยใหม่มาพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในท้องถิ่นให้
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะชุมชนฐานราก และ SMEs ให้ประกอบธุรกิจและสามารถแข่งขันได้
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
ข้อมูลจากองค์กรความร่วมมือเพือ่ การค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development) รายงานว่า1
ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
โดยในปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สูงถึง 6,500
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2548 ทีม่ มี ลู ค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าในกลุม่ ออกแบบ (Design)
เป็นสินค้าทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกมากทีส่ ดุ ประกอบด้วย สินค้าอัญมณี 4,200
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าออกแบบภายใน 847 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสินค้า
แฟชัน่ และของเล่นรวมกัน 574 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับประเทศคูค่ า้ ทีไ่ ทย
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา
คือ ฮ่องกง เยอรมนี ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ ตามล�าดับ (มูลค่าส่งออก
แต่ละประเทศ 1,612 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 717.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 665.28
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 431.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ)
1 //unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf
2 www.cj-fund.co.jp/en/about/scheme.html

ทีม่ า : UNCTAD Creative Economy Outlook and Country Proﬁle report 2018

ส�าหรับตัวอย่างประเทศทีม่ กี ารใช้แนวคิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างชัดเจน ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลี และญีป่ นุ่ โดยญีป่ นุ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผ่านนโยบาย Cool Japan มาตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยนโยบาย
Cool Japan เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐกับเอกชน มีเป้าหมายเพือ่ ฟน ฟูและ
กระตุน้ เศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ซึง่ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry
of Economic, Trade and Industry: METI) มีบทบาทส�าคัญต่อการขับเคลือ่ น
นโยบาย Cool Japan อย่างมาก โดยนโยบาย Cool Japan มีวตั ถุประสงค์ในการ
เผยแพร่และส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปทั่วโลก ทั้งอาหาร content
industry การท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เพือ่ น�าเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามสวยงามทัง้ 4 ฤดู โดยนโยบาย Cool Japan
มีการอัดฉีดเม็ดเงินลงในกองทุน Cool Japan จ�านวนมาก2 ซึ่งมูลค่าเงินกองทุน
ล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2561
มีเงินทัง้ หมด 69,300 ล้านเยน
(หรือราว 20,790 ล้านบาท)
เป็นเงินจากรัฐบาล 58,600
ล้านเยน (ราว 17,580 ล้านบาท)
และเอกชนจาก 23 บริษัท
รวม 10,700 ล้ า นเยน
(ราว 3,210 ล้านบาท)
ส�าหรับประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วย 76 จังหวัด และแบ่งออกเป็น 6 ภูมภิ าค
(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้) ซึง่ แต่ละจังหวัดและภูมภิ าค ล้วนมีอตั ลักษณ์ วัฒนธรรมประจ�าถิน่ ของตนเอง
มีการผลิตสินค้าและบริการทีบ่ ง่ บอกถึงภูมปิ ญั ญา รากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรม
อันดีงาม นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique) ของแต่ละท้องถิน่ นัน้ เช่น สินค้า GI ใน
แต่ละจังหวัด (ขนมหม้อแกงเมืองเพชร เนือ้ โคขุนโพนยางค�า ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เครือ่ งปัน ดินเผาเกาะเกร็ด) และ
สินค้า OTOP ประจ�าจังหวัด (กาแฟเขาทะลุชมุ พร กล้วยตากออร์แกนิคพิษณุโลก
กุนเชียงบ้านไผ่ขอนแก่น เสือ้ ผ้าหม้อฮ่อมแพร่) เป็นต้น
สินค้าเหล่านีสามารถสร้
้
างมูลค่าเพิม่ เติมได้โดยการสร้างเรือ่ งราว (Storytelling)
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) การพัฒนาแบรนด์ (Branding) และสามารถน�า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาผสมผสานและปรับปรุงสินค้าต่างๆ ให้ดขี นึ้ หรือผลิต
สินค้าใหม่ๆ ขึน้ มาให้มลี กั ษณะเฉพาะ (Customize) โดยการออกแบบสินค้าส�าหรับ
เฉพาะคน หรือเฉพาะกลุ่ม โดยผสมผสานความคิดต่างๆ ลงไป เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งเราจะพบเห็นสินค้าลักษณะนี้โดยทั่วไป จากฝีมือแรงงาน
คนท้องถิ่น (Artisan Products) เมื่อเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังนั้น
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย
ในยุคทีโ่ ลกเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว สิง่ ส�าคัญทีร่ ฐั ต้องเร่งด�าเนินการ คือ ส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ดา� เนินไปอย่างต่อเนือ่ ง และกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการ
ไทยมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบจากสิ่งที่เป็นอยู่ โดยเรียนรู้ตัวอย่างจาก
ประเทศทีป่ ระสบความส�าเร็จ
รู ป ตุ ๊ ก ตาทศกั ณ ฑ์ ของ Funko Pop
Tossakan ซึ่งออกแบบโดยคนไทย และ
ปัจจุบนั มีการจ�าหน่ายไปทัว่ โลก

04

Special Report

โดย : นางรษิกา คุณาพรสุจริต นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา

Local Tourism ทองเทีย่ วชุมชน
เพือ
่ การพัฒนาอยางยัง
่ ยืน
ย่างเข้าเดือนเมษายน เดือนที่ข้ึนชื่อว่าร้อนที่สุดของปี หลายคนคง
วางแผนท่องเทีย่ วหลบลมร้อนไปทีไ่ หนสักแห่ง ไม่วา่ จะเป็นทะเล หาดทรายขาว
เคล้าแสงแดดอันสดใส หรือใครที่ไม่ชอบความร้อนแรงของแสงอาทิตย์
ก็สามารถหลบลี้หนีไปเที่ยวท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้แทนได้ เมืองไทยจึง
เป็นจุดมุ่งหมายที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างอยากแวะเวียนมาอยู่เสมอ
แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ยังหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี
จึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศได้เป็นกอบเป็นก�า คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศเกือบ 20%
ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึง่ เป้าหมายการเดินทางส�าคัญของนักท่องเทีย่ ว
จากทัว่ ทุกมุมโลก ด้วยความสวยงามทัง้ ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจน
อัธยาศัยของผู้คนที่ทั่วโลกยกย่องให้ประเทศไทยเป็น “สยามเมืองยิ้ม” จึงไม่
แปลกใจเลยทีใ่ นแต่ละปีมนี กั ท่องเทีย่ วเดินทางมายังประเทศไทยหลายล้านคน
ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศหลายพันล้านบาท
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวเติบโตกว่า 7.54% นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีมากกว่า 38 ล้านคน มากที่สุด
5 อันดับแรก ใน 2561 คือ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว ญี่ปุ่น สร้างรายได้กว่า
2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 18.13% ของ GDP ประเทศ ในขณะที่การท่องเที่ยว
โดยคนไทยในประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท
อย่ า งไรก็ ต ามการท่ อ งเที่ ย วและเม็ ด เงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ก ลั บ หมุ น เวี ย น
อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเพียงไม่กี่เมือง และนโยบายการท่องเที่ยวมักจะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ เช่น
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ จึงท�าให้เกิดการทุ่มเทงบประมาณ
เพื่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่จังหวัดเหล่านี้ การจ้างงานเพิ่มขึ้น
การค้าขายเติบโตรวดเร็ว มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ จนท�าให้
เกิดสภาวะการกระจุกตัวของรายได้ในเมืองใหญ่ และความเสื่อมโทรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองนั้นๆ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี
2561 เป็นต้นมา เทรนด์การท่องเทีย่ วไทยได้เปลีย่ นแปลงไป โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่เน้นการ
ท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพ มีการสนับสนุนให้ทอ่ งเทีย่ วในเมืองรอง1 ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วแบบสัมผัสประสบการณ์วถิ ชี วี ติ ในชุมชนต่างๆ (Local Experience)
และเร่งฟนฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมไป เกิดแนวคิดการท่องเที่ยวโดย
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ชุมชน (Community-Based Tourism) โดยอิงจากหลักเกณฑ์สากลในเรือ่ ง
ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากล (Global
Sustainable Tourism Council: GSTC) ได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นแนวความคิด
การท่องเที่ยวที่ “ค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
ก�าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท
เป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน”2
ต่อมาองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
(องค์การมหาชน) ได้เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด การท่องเที่ยวที่เปนประโยชน์ต่อ
ชุมชน (Communities Beneﬁtting through Tourism: CBtT) ซึ่ง
เป็นแนวคิดใหม่ที่มองเห็นว่าชุมชนที่ไม่มีศักยภาพที่จะใช้พื้นที่ของตัวเอง
เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว แต่ ยั ง สามารถเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย ว

กระแสหลั ก (Mainstreaming) หรื อ ผลประโยชน์ ข องชุ ม ชนผ่ า นการ
ท่องเที่ยวได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในชุมชนที่ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ให้ ต รงตามความต้ อ งการของตลาด หรื อ ชุ ม ชนที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ที่ ไ ม่ ดี และสถานที่ ไ ม่ พ ร้ อ มส� า หรั บ การด� า เนิ น งานเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
งานวิจัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นอยากท่องเที่ยวแบบได้รับ
ประสบการณ์จากชุมชนท้องถิ่น (Local Experience) และท่องเที่ยวอย่าง
เพลิดเพลินใจไปกับบรรยากาศแบบบ้านๆ (Esthetic and Entertainment)
ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทย 94% นั้นมีความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ในเมืองรองที่มีความเงียบสงบ และไม่แออัด และกว่า 72% นั้นอยากเข้าร่วม

เมืองรอง คือ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนน้อยและไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของการเดินทางไปท่องเที่ยว (ททท.) ซึ่งมีทั้งหมด 55 จังหวัด
ค�านิยามโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
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ท�ากิจกรรมท้องถิ่น ชิมอาหาร และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่ๆ และใน
ปี 2561 ที่ผ่านมาอัตราการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดที่เป็นเมืองรองเพิ่มสูงขึ้น
กว่า 40 ล้านคน คิดเป็น 1% ของการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยจังหวัดเมืองรองที่
มีคนไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ราชบุรี และชัยนาท ขณะที่บุรีรัมย์เป็น
เมืองรองที่มีการเติบโตทางรายได้สูงที่สุดเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% คิดเป็นมูลค่า
กว่า 4.2 พันล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในพื้นที่ ในด้านต่างๆ ทั้ง
การจ้างงาน ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พัก และการคมนาคมขนส่ง

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic
growth) ท�าให้เกิดการจ้างงานในพืน้ ทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะ
แรงงานในชุมชน เพือ่ รองรับต่อภาคบริการทีข่ ยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ท้องถิ่น โดยเฉพาะงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเฉพาะตัวให้สามารถขายได้ และท�ารายได้ให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้
ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การได้รับค่าแรงตามที่สมควรได้
เนื่องจากเป็นการผลิตที่เกิดในชุมชนจึงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปท�างานในเมืองใหญ่
ลดการกระจุกตัวของประชากรและรายได้
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้า (Reduced
inequalities) การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสามารถ
ช่วยกระจายรายได้ให้เกิดในท้องถิน่ ได้จากการค้าขาย
สินค้าพื้นถิ่น ที่พักแบบโฮมสเตย์ สถานท่องเที่ยวที่
อยู่ในชุมชน การขายของที่ระลึก หรือบริการขนส่ง
สาธารณะในพื้นที่ ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล�้า
ทางรายได้ ระหว่างคนในเมืองใหญ่และคนในเมืองเล็กๆ หรือในชนบท
นอกจากนีก้ ารทีน่ กั ท่องเทีย่ วเข้าไปเพิม่ ขึน้ จะท�าให้สาธารณูปโภคต่างๆ เข้าถึง
ในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองเล็กๆ ดีขึ้น
ตามไปด้วย
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน
(Responsible consumption and production)
ชุมชนจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าบริการได้ด้วยตนเอง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดั บ ฐานราก
นอกจากนี้ ยั ง สามารถบริ ห ารจั ด การและก� า หนด
ทิศทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนได้ เพื่อให้ชุมชนยังคงมีศักยภาพที่สามารถให้บริการต่อนักท่องเที่ยวไป
พร้อมกับรับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 แนวโน้มการท่องเที่ยวของไทยจะยังคงมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาเมืองรอง และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสัมผัสประสบการณ์
ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนและ
วัฒนธรรม รวมถึงสร้างกระแสเรื่องความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับ
อัตลักษณ์ของแต่ละเมือง ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเดินไปพร้อม
กับนักท่องเที่ยว เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน (Local Tourism) นั้นมีเป้าหมายส�าคัญอยู่
2 ประการ คือ เน้นให้เกิดการกระจายตัวของรายได้ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�า้ ของ
ผู้คนในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ถือเป็นรูปแบบ
การท่องเทีย่ วทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการกระจายตัวของรายได้ลงไปในระดับฐานราก
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งส�าหรับ
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนนี้ จ ะสามารถช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยบรรลุ เ ป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างน้อย 4 เป้าหมาย คือ

เป้ า หมายที่ 17 ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา
ที่ ยั่ ง ยื น (Partnerships for the goals)
การด�าเนินงานโดยอาศัยการขับเคลื่อนจากชุมชน
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เป็นผลนัก หากแต่ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อ
ให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน
ในส่วนเอกชนสามารถลงทุนอย่างเข้าถึงชุมชนมากขึ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียว
กับชุมชน และผสานผลประโยชน์ร ่วมกับชุมชน ขณะที่ทางส่วนของรัฐ
ผู้ถือระเบียบและกฎเกณฑ์อยู่ในมือ ก็สามารถส่งเสริมมาตรการต่างๆ ที่
เอื้ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถประกอบธุ ร กิ จ และเลี้ ย งตั ว เองได้ อ ย่ า งแข็ ง แรง
รวมทัง้ เสาะหาตลาด ส่งเสริมการน�าผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชนไทยแล้ว
ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
น่าสนใจว่ากระแสโลกาภิวัติน์ (Globalization) เชื่อมโลกให้เปน
พรมแดนเดียวกันจะเริ่มพลิกผันกลายเปนท้องถิ่นภิวัติน์ (Localization)
ทีม่ งุ่ เน้นความเปนท้องถิน่ มากขึน้ ให้ความสนใจในอัตลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิม ตลอดจนกลายเปนแนวคิดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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Special Report

โดย : นายกําธรพล บัวเพชร นักวิชาการพาณิชยชาํ นาญการ กองนโยบายการสรางความเขมแข็งทางการคา

ระบบนิเวศของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
(e-commerce)

เมษาหน้าร้อนของไทยดูเหมือนจะร้อนขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะในปีนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า อุณหภูมิน�้าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขต
ศูนย์สูตรส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญก�าลังอ่อน ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ ซึง่ เป็นเรือ่ งของระบบนิเวศทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั
แม้ว่ามหาสมุทรแปซิฟิกจะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย และเราไม่คุ้นชิน
เหมือนแม่น�้าเจ้าพระยาที่หล่อเลี้ยงชีวิตและให้ความอุดมสมบูรณ์แก่เรา
ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบมา เช่นเดียวกับที่เราคุ้นชินกับการเลือกซื้อสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าเพื่ออาศัยแอร์คอนดิชั่นบรรเทาร้อนเป็นครั้งคราว ในขณะที่
ห้างสรรพสินค้าในหลายประเทศทั่วโลกทยอยปิดลง เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยน
พฤติกรรมสั่งซื้อสินค้าผ่าน “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หรือ “electronic
commerce” TPSO Journal จึงขอน�าทุกท่านไปรู้จักกับระบบนิเวศของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีใครเกี่ยวข้องอยู่ในระบบบ้างและจะส่งผลกระทบ
กับเราอย่างไร
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO) บรรจุการหารือเกีย่ วกับ e-commerce ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2541 และเมื่อเดือนมกราคม 2562
ที่ ผ ่ า นมา ในการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี อ งค์ ก าร
การค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO
Ministerial Gathering : IMG) ณ เมืองดาวอส
สมาพันธรัฐสวิส มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น
ทางการด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ร่วมประกาศแถลงการณ์รว่ มการเริม่
เจรจาจัดท�าความตกลงพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (Joint Statement
on E-Commerce) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของ e-commerce
ที่มีต่อการค้าโลก WTO นิยาม “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” หรือ “electronic
commerce” คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการส่งสินค้า
และบริการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ขณะที่องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation
and Development: OECD) ให้นิยามว่า “ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คือ การซือ้ หรือขายสินค้าหรือบริการที่
ด�าเนินการผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์
โดยวิธีการที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรับส่งค�าสัง่ แต่การช�าระเงินของสินค้าหรือบริการนัน้
ไม่จา� เป็นต้องด�าเนินการผ่านทางออนไลน์ ซึง่ สามารถเป็นการด�าเนินธุรกรรม
ระหว่างบริษัท บุคคล บ้านเรือน ภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ”
e-commerce อาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2512 จาก
วัตถุประสงค์ทางทหารและประยุกต์สู่การใช้งานไปสู่กิจกรรมอื่นๆ มากมาย
รวมทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ e-commerce การพัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตต่างจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ กล่าวคือการลงทุน
ส่วนใหญ่ลงทุนโดยภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานรัฐก�ากับดูแล จึงมีความร่วมมือ
ภาครัฐเอกชนขึน้ เป็นสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunication Union: ITU) เพือ่ ประสานความร่วมมือ
และวางแผนการพัฒนาร่วมกัน โดย ITU ได้ประมาณการ
ว่าในปี พ.ศ. 2561 ประชากรโลกร้อยละ 51.2 หรือ 3,900
ล้านคนทีเ่ ข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีกกว่า 3,700 ล้านคนยังไม่เคย
ใช้งานอินเทอร์เน็ตเลย และเป้าหมายของ ITU ในปี 2020
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คือการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมร้อยละ 55 ของครัวเรือน
และอัตราค่าบริการต้องลดลงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ประชาชนทั่วไปจ่ายได้
โดยมีดัชนีเบื้องต้นว่า ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมควรต�่ากว่าร้อยละ 5
ของรายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือน
ปั จ จุ บั น การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่
อาศั ย โครงข่ า ยใยแก้ ว น� า แสงที่ พ าดผ่ า น
มหาสมุทรทัว่ โลก แต่ในบางพืน้ ทีม่ พี รมแดน
ติ ด กั น แต่ ไ ม่ มี โ ครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ่ ง
ข้อมูลระหว่างกัน จ�าเป็นต้องส่งข้อมูลไปยัง
เครือข่ายในยุโรปหรืออเมริกาแล้วย้อนกลับมา
ยังประเทศที่อยู่ติดกัน ท�าให้ต้องใช้เวลา
และมีคา่ ใช้จา่ ยสูง สมาคมอินเทอร์เน็ต หรือ
ไอซ็อก (Internet Society : ISOC) องค์กร
ที่ไม่มุ่งเน้นผลก�าไรและมีนโยบายสนับสนุน
การใช้อินเทอร์เน็ตให้แพร่หลาย จึงสนับสนุนให้เกิด Internet Exchange
Points (IXPs) เพือ่ เป็นตัวกลางแลกเปลีย่ นข้อมูล โดยในประเทศไทยมี 1 IXPs
คือ Bangkok Internet Exchange (BKNIX) ท�าให้ไทยเป็น HUB เชื่อมต่อ
ข้อมูลในอาเซียนและภูมิภาค ช่วยให้เกิดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คุณภาพดี
ในราคาที่เหมาะสมส่งเสริมให้ e-commerce ในภูมิภาคขยายตัวได้ดีขึ้น
ด้วยอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์
จ�านวนมากมายเชื่อมต่อกันและ IP address สามารถ
ท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ร ะบุตัวตนระหว่างกัน ใน
อินเทอร์เน็ตได้ ชื่อโดเมนก็ท�าให้ IP address กลาย
สภาพไปเป็นตัวอักษร (เช่น 25.092.521.38 เป็น
www.example.com) เพื่อให้ผู้ใช้ง่ายต่อการจดจ�า
ซึ่ง IP address ต้องเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ�้าซ้อนกัน
จึงต้องมีกติกาให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกปฏิบัติตรงกันดังนั้นในปี
พ.ศ. 2541 จึงมีการจัดตั้ง องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและ
หมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers : ICANN) ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต
เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารระบบชือ่ โดเมนใหม่ IP address และตัดสินใจ
ด�าเนินนโยบายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมอินเทอร์เน็ตโลก
ท�าให้อินเทอร์เน็ตสามารถต่อได้ทั่วโลก รวมทั้งปัจจุบันสามารถจดชื่อโดเมน
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เป็นภาษาท้องถิ่น รวมถึงภาษาไทย ช่วยให้ลดข้อจ�ากัดด้านภาษาในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน
e-commerce มี อั ต ราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผล
ส�ารวจของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ ต ด้ า )
ประมาณการว่ามูลค่า e-commerce ปี พ.ศ. 2561 ของไทยมีมูลค่า 3.15
ล้านล้านบาท (B2B B2C และB2G) โดยมีแนวโน้มการค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.7 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.5 และ 23.1
ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวในแต่ละปี ขณะที่ข้อมูล
จากแพลตฟอร์ม e-commerce รายใหญ่ของไทย 3 ราย ได้แก่ LAZADA
Shopee และ JD Central รวมกันพบว่าปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้า
e-commerce ภายในประเทศร้อยละ 20 และมีการค้าข้ามแดนร้อยละ 80
ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับตลาด e-commerce ทั่วโลก โดย Paypal รายงาน
ว่าปัจจุบันจีน และสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการค้าข้ามแดนสูงที่สุดในโลก
ร้อยละ 26 และ 21 ตามล�าดับ
แจ็ค หม่าประธานกรรมการบริหารของอาลีบาบากรุ๊ป กล่าวในงาน
2018 WTO Public Forum ว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้าร้อยละ 80 ของ
ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ ในปี พ.ศ. 2573
ธุรกิจมากกว่า ร้อยละ 85 จะเป็น
อีคอมเมิร์ซ ร้อยละ 99 ของการค้า
อยูบ่ น on-line การค้าโลกในปัจจุบนั
ส่งออกผ่านตู้คอนเทนเนอร์ แต่ใน
ปี 2563 เราจะเห็นการส่งสินค้าใน
รูปบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นศุลกากรจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ทั้งส่วนของ
การจัดเก็บรายได้และการป้องกันการน�าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแดน องค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญ
ในการพัฒนาและบริหารเครือ่ งมือเพือ่ ปรับปรุงพิธกี ารและระบบงานศุลกากร
ส�าหรับเคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันผลักดันให้
แต่ละประเทศเชื่อมต่อระบบ National Single
Window: NSW เพื่อส่งผ่านข้อมูลสินค้าระหว่าง
กัน ลดเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร และช่วย
อ�านวยความสะดวกให้ Cross-Border E-Commerce (CBEC) โดยปัจจุบัน
CBEC มีทั้งการส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังลูกค้าในประเทศปลาย
ทาง (B2C) โดยตรง และการส่งสินค้าเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded
Warehouse) หรือจะเรียกว่าพืน้ ทีก่ กั กันสินค้า เพือ่ ให้ผคู้ า้ ออนไลน์นา� สินค้า
มาพักไว้แบบไม่ต้องเสียภาษี โดยจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว
ต้องน�าสินค้าออกจากคลัง ช่วยลดต้นทุนของผูป้ ระกอบการและลดระยะเวลา
ในการขนส่ ง ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ า ราคาถู ก ลง อั น จะเป็ น ผลดี ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค

ในการประชุม First Global Cross-Border E-Commerce Conference
เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเห็นความส�าคัญของการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้ า ต่ อ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศและการน� า
ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก
(WTO Trade Facilitation Agreement) ไปใช้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ และ
เรียกร้องให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายให้ความสนใจอย่างใกล้ชดิ ต่อการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ยะส�าคัญทีเ่ กิดจากการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น
Internet of Thing ปัญญาประดิษฐ์ block chain, big data และ cloud

ดังจะเห็นได้วา่ ระบบนิเวศของ e-commerce เกีย่ วข้องกับหลายภาคส่วน
จึงมีการบรรจุ e-commerce เป็นหัวข้อเจรจา ในความร่วมมือต่างๆ เช่น
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ความตกลงทีค่ รอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive
Agreement of Trans-Paciﬁc Partnership: CPTPP) และกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟคิ หรือเอเปค (Asia-Paciﬁc Economic
Cooperation: APEC) เป็น ต้น ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่า งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการเจรจา โดยผลของการเจรจาจะเกิด
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับ e-commerce ระหว่างประเทศต่อไป
e-commerce จึงไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวและมีผลต่อเราทุกคนโดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เหมือนอากาศร้อนเดือนเมษายน ที่เราต้องปรับตัวและหา
ประโยชน์จากความร้อนเหมือนที่บรรพบุรุษของเราใช้แสงแดดในการถนอม
อาหาร ท�าปลาแห้ง เนื้อแดดเดียว หรือกล้วยตากอย่างมีความสุข ในขณะที่
ปัจจุบันเราคงต้องตั้งโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าส�าหรับคอมพิวเตอร์และ
อิน เทอร์เน็ตเพื่อขายกล้วยตากผ่าน e-commerce รวมทั้งสินค้าและ
บริการจากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เช่น กล้วยตากออร์แกนิคพิษณุโลก
ปลากุเลาเค็มตากใบ หรือกุนเชียงบ้านไผ่ขอนแก่น เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็น
การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างระบบ
นิเวศทางการค้าของไทยให้ผปู้ ระกอบการ โดยเฉพาะ SMEs สามารถแข่งขันได้
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงเวลาทีส่ ภาวะการค้าและสภาวะอากาศ
เปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
• UNCTAD Information Economy Report 2017, Digitalization, Trade
and Development
• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)
e-commerce trend 2562, https://etda.or.th
• ICANN ระบบการตั้งชื่อโดเมน, www.icann.org
• World Customs Organization, http://www.wcoomd.org
• ITU Statistic, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/
default.aspx
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2562
ภาพรวม ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนมีนาคม 2562 สูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ของปี ปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปในเดือนนีเ้ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่องมาจากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงในเดือนนี้ รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ โดยเฉพาะข้าว และสุกร ที่ปรับตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา ยังส่งผลต่อเนื่อง การสูงขึ้นของ
เงินเฟ้อในเดือนนี้ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์
ทัง้ การเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ (ด้านการใช้จา่ ยในประเทศ) และการจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ รวมไตรมาสแรกของปี 2562 เงินเฟ้อ
ทัว่ ไปสูงขึน้ ร้อยละ 0.74 ชะลอตัวเล็กน้อยจากร้อยละ 0.80 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปัจจัยส�าคัญของการขยายตัวของเงินเฟ้อในไตรมาสนีม้ าจากการสูงขึน้ ของ
ราคาสินค้าในกลุม่ อาหารสด (ข้าวสารเจ้า เนือ้ สุกร ปลาและสัตว์นา�้ ไข่ไก่ ผักสด) รวมทัง้ กลุม่ อืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่อาหารและพลังงาน ในขณะทีก่ ลุม่ พลังงานเป็นปัจจัยทอน
ของไตรมาสนี้ โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 0.79 ตามการลดลงของราคาพลังงานโลก เมื่อหักอาหารสดและพลังงานแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.62

เครือ
่ งชีว้ ด
ั เศรษฐกิจทีส
่ าํ คัญ เดือนมีนาคม 2562

อัตราการเปลีย่ นแปลงหมวดอาหารและเครือ่ งดืม
่ ไม่มแี อลกอฮอล์

อัตราการเปลีย่ นแปลงหมวดอืน
่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม
่
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ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนมีนาคม 2562
เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 1.24 (YoY) สูงต่อเนือ่ ง
จากเดือนทีผ่ า่ นมา ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.73 ทัง้ สินค้ากลุม่ อาหารสด
และกลุ่มพลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เงินเฟ้อสูงขึ้น โดย
สินค้ากลุม่ อาหารสด สูงขึน้ ร้อยละ 3.75 ตามการสูงขึน้ ของผักสด
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะอากาศทีร่ อ้ นจัด ท�าให้พชื ผักเสียหาย
ปริมาณผลผลิตเข้าสูต่ ลาดน้อย ส่วนสินค้ากลุม่ พลังงานกลับมา
เป็นบวกครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน โดยสูงขึน้ ร้อยละ 2.07 ตามราคา
พลังงานโลก เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพืน้ ฐาน
ขยายตัวร้อยละ 0.58 (YoY) โดยมีการเคลื่อนไหวในระดับ
สินค้าดังนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.38 โดยเฉพาะผักสด สูงขึน้ ร้อยละ 9.54 (กะหล�า่ ปลี
แตงกวา พริกสด) ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ
4.58 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ขนมปังปอนด์) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 4.70 (เนื้อสุกร ปลาทู ปลานิล)
ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 0.81 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมผง)
เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้ ร้อยละ 2.81 (น�า้ พริกแกง ผงชูรส
กะปิ) เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.74 (กาแฟร้อน/
เย็น น�า้ อัดลม กาแฟส�าเร็จรูปพร้อมดืม่ ) อาหารบริโภคในบ้าน
และนอกบ้าน ร้อยละ 0.75 และ 1.85 ตามล�าดับ (ข้าวราดแกง
อาหารเช้า กับข้าวส�าเร็จรูป) ขณะทีผ่ ลไม้ ลดลงร้อยละ 0.52
(ส้มเขียวหวาน ลองกอง กล้วยน�า้ ว้า) หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.58 ตามการสูงขึน้ ของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ 0.79 โดยน�า้ มันเชือ้ เพลิงสูงขึน้
ร้อยละ 2.27 ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึน้ ร้อยละ 0.29 หมวด
เครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า สูงขึน้ ร้อยละ 0.32 (เครือ่ งแบบนักเรียน
หญิง/ชาย) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (ค่าเช่าบ้าน
ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
สูงขึ้นร้อยละ 0.33 (ค่าแต่งผมชาย/สตรี) หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 0.30 ขณะที่หมวดยาสูบและ
เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.01
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 (MoM) และเมือ่ พิจารณาไตรมาสแรกของ
ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ
0.74 และชะลอจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.80
สาเหตุมาจากการสูงขึน้ ของกลุม่ อาหารสดร้อยละ 2.50 (ข้าวสารเจ้า
เนือ้ สุกร ปลาและสัตว์นา�้ ไข่ไก่ ผักสด) ขณะทีก่ ลุม่ พลังงาน ลดลง
ร้อยละ 0.79 ตามราคาขายปลีกน�า้ มันเชือ้ เพลิง ทีล่ ดลงร้อยละ
2.04 ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานไตรมาสแรกของปี 2562 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.62 ชะลอลงจากไตรมาสที่ 4/2561 ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.71
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2562 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (YoY) จากทีล่ ดลงร้อยละ 0.6 ในเดือนก่อนหน้า
โดยเป็นการเพิม่ สูงขึน้ หลังจากติดลบ 3 เดือน ตามการเพิม่ ขึน้ ของหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 8.1 จากการสูงขึน้ ของกลุม่ สินค้า
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเป็นส�าคัญ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม
สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ตามการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ผลไม้ (กล้วยน�า้ ว้า สับปะรดโรงงาน ทุเรียน)
จากความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนือ่ ง กลุม่
สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชวี ติ ไก่มชี วี ติ และไข่ไก่ จาก
ความต้องการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของสินค้ากลุ่มน�้ามันเชื้อเพลิงและ
เม็ดพลาสติก ความต้องการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก กลุม่ สิง่ ทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่ม
เคมีภณ
ั ฑ์ (อนินทรีย)์ เคลือ่ นไหวตามภาวะตลาดโลก กลุม่ เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่นและเหล็กเส้น) จากการแข่งขันสูงกับสินค้า
เหล็กที่น�าเข้าจากประเทศจีนประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศ
ชะลอตัว ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงขึน้
ร้อยละ 0.9 (MoM) และเมือ่ พิจารณาไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.4 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2562 เมือ่ เทียบกับเดือน
เดียวกันปีกอ่ น ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (YoY) จากทีล่ ดลงร้อยละ 0.1
ในเดือนก่อน สาเหตุสา� คัญทีท่ า� ให้ดชั นีราคาวัสดุกอ่ สร้างปรับตัวสูงขึน้
คือ สินค้าในหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 11.1 (ไม้พนื้ ไม้ฝา
ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) เนือ่ งจาก
ไม้น�าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 (กระเบื้อง
บุผนัง-ปูพนื้ กระเบือ้ งยาง กระเบือ้ งแกรนิต) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สูงขึน้ ร้อยละ 2.0 (คอนกรีตบล็อกปูพนื้ คอนกรีตผสมเสร็จ) ตามการ
สูงขึน้ ของราคาปูนซีเมนต์ หมวดซีเมนต์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์)
ความต้องการขยายตัวเพิม่ ขึน้ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึน้ ร้อยละ 0.3
(สีรองพื้นปูน ซิลิโคน) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2
(ทรายถมที่ กระจกใส อลูมเิ นียม ยางมะตอย) ขณะทีห่ มวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก
เหล็กรางน�า้ ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น) ความต้องการลดลง ประกอบกับ
มีการน�าเข้าเหล็กเพิม่ ขึน้ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) และเมื่อพิจารณา
ไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561
ลดลงร้อยละ 0.1 (AoA)
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2562
การสูงขึน้ ของเงินเฟ้อในเดือนนีม้ ปี จั จัยส�าคัญจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาพลังงาน และการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของราคาอาหารสด ท�าให้
ราคาในหมวดอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเพิม่ ขึน้ ของเงินเฟ้อ
ในไตรมาสแรกของปี ในขณะทีค่ วามต้องการบริโภคยังคงอยูใ่ นระดับทีม่ ี
นัยส�าคัญและสอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ
โดยภาพรวม สถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าและบริการของประเทศ
ยังอยู่ในระดับเสถียรภาพที่มีความสอดคล้องกันทั้งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน โดยมีสญ
ั ญานด้านความต้องการบริโภคทีม่ แี นวโน้มดีตอ่ เนือ่ ง
ในขณะที่ราคาพลังงานยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างผันผวนแต่มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์คาดว่า เงินเฟ้อตลอดทัง้ ปีจะยัง
เคลือ่ นไหวในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 - 1.7
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กุมภาพันธ์ 2562
การส่งออก
การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมลู ค่า 21,554 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 5.9 เมือ่ หักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งน�ำ้ มัน ทองค�ำและอาวุธ การส่งออกหดตัว
ทีร่ อ้ ยละ 4.9 แม้วา่ ความไม่แน่นอนทางการค้ายังคงกดดันให้การค้าโลกชะลอตัว
และอุปสงค์ของประเทศคูค่ า้ อ่อนแอ อีกทัง้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทมี่ แี นวโน้มลดลง
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงไทย และ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แต่การส่งออกไทยถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลาย
ประเทศ หากพิจารณารายสินค้า การส่งออกสินค้ากลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 0.9 ผลจากการหดตัวของยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง และ
กุง้ สดแช่แข็งและกุง้ แปรรูป ขณะทีผ่ กั ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป
เครือ่ งดืม่ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และน�ำ้ ตาลทราย ยังขยายตัวสูง การส่งออกสินค้า
กลุม่ อุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 7.5 จากการส่งออกทองค�ำ ผลิตภัณฑ์ยาง
เครื่องส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ขณะที่
สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (ไม่รวมทองค�ำ) หดตัวในเดือนนี้
การส่งออกไปยังตลาดหลักยังขยายตัวได้ทรี่ อ้ ยละ 23.0 โดยเฉพาะการส่งออกไป
สหรัฐฯ ทีข่ ยายตัวสูงถึงร้อยละ 97.3 ซึง่ เป็นการขยายตัวจากการส่งคืนยุทโธปกรณ์ทใี่ ช้
ในการซ้อมรบ และเมือ่ หักรายการดังกล่าว ยังขยายตัวได้ถงึ ร้อยละ 5.2 ในขณะทีญ่ ปี่ นุ่
และสหภาพยุโรป หดตัวทีร่ อ้ ยละ 11.4 และ 12.2 ตามล�ำดับ ด้านตลาดศักยภาพหดตัว
ร้อยละ 2.6 โดยการส่งออกไปอาเซียน 5 ยังขยายตัวร้อยละ 2.8 ส่วนการส่งออกไป
ตลาดอืน่ ๆ โดยรวมยังหดตัว ตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 8.0 เนือ่ งจาก
การส่งออกไปลาตินอเมริกา กลุม่ ประเทศ CIS ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง
หดตัวร้อยละ 4.2, 12.2, 12.7 และ 14.2 ตามล�ำดับ
กระทรวงพาณิชย์ เชื่อว่าแผนกิจกรรมส่งเสริมการค้าตลอดทั้งปีจะช่วยให้
การส่งออกขยายตัวได้ในช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี 2562 นี้ โดยกิจกรรม Sourcing Forum
เพื่อจับคู่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และผลไม้พรีเมียมระหว่างผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออก
ไทยจ�ำนวนเกือบ 200 บริษทั ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ประสบผลส�ำเร็จเป็น
อย่างมากและมีมลู ค่าการสัง่ ซือ้ ทัง้ หมดกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 กระทรวงฯ ยังเร่งจัดกิจกรรมกระตุน้ การส่งออก
กว่า 100 โครงการ และคาดว่าจะสร้างรายได้การส่งออกกว่า 65,000 ล้านบาท
ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaitrade.com และ
การเชือ่ มต่อ e-Marketplace ทัว่ โลก เพือ่ ส่งเสริมการค้าจากท้องถิน่ สูส่ ากล (Local to
Global) แผนกิจกรรมเจาะตลาดศักยภาพเป็นรายมณฑล/รัฐ อาทิ การขยายการส่งออก
ในตลาดจีน อาทิ มณฑลกวางตุง้ (กวางโจว) และกวางซี (หนานหนิง) นครเซีย่ งไฮ้ และ
มณฑลซานตง (ชิงต่าว) ซึง่ ล้วนเมืองศักยภาพทางเศรษฐกิจ และประชากรมีกำ� ลังซือ้ สูง
และการเจาะตลาดอินเดียตะวันตกใน 5 รัฐส�ำคัญ ได้แก่ มหาราษฎระ คุชราต กรกณาฎกะ
กัว และเกรละ ตามความต้องการสินค้าและบริการแต่ละรัฐ รวมทัง้ การจัดคณะผูแ้ ทนเพือ่
ขยายการส่งออกในตลาดใหม่ อาทิ ตลาดแอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าขยายโอกาสการค้าการลงทุนผ่านการ
สร้างหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์กบั คูค่ า้ ศักยภาพ (Strategic Partnership) และสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ (International Business Network) เพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ลดการพึ่งพาตลาดหรือห่วงโซ่อุปทานใดเป็นหลักเพียงแห่งเดียว และสนับสนุนให้
การส่งออกไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
การน�ำเข้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมลู ค่า 17,519 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 10.0
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของหมวดการน�ำเข้าอากาศยาน
(-97.6%) ซึง่ ปีกอ่ นมีการน�ำเข้ามาเพือ่ ซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้ฐานในปีกอ่ นสูง และเป็นปัจจัย
ชัว่ คราว เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-11.5%) ผลิตภัณฑ์ยาง (-7.2%) สัตวนำ�้ สด
แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึง่ สําเร็จรูป (-11.1%) และเครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
(-0.3%) ขณะทีแ่ หล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-16.3%) ญีป่ นุ่
(เท่าปีกอ่ น) ตะวันออกกลาง (-0.4%) สหภาพยุโรป (-25.6%) และสหรัฐอเมริกา (-22.2%)
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ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
923
+8.97 4.3
ฮ่องกง

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
4,051

+97.3

18.8

2,284

-1.5

10.6

2,133

-11.4

9.9

1,733

-12.2

8.0

1,129

-12.0

5.2

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 62

สินค้า
อาวุธ ยุทธปัจจัยฯ
น�ำ้ มันดิบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ สัดส่วน
ประเทศ
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,133 4,837.5 9.3
จีน
3,239.8 -16.3 18.5
1,922
-3.1 8.3 ญีป่ นุ่
2,829.6
- 16.2
ตะวั
น
ออก
1,628
4.2 7.1 กลาง
1,643.1 -0.4
9.4
1,589
-2.5 6.9 สหภาพ
1,389.4 -25.6
7.9
ยุโรป
1,481

6.8

6.4

สหรัฐ
อเมริกา

1,128.8 -22.2

6.4

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ธ.ค. 61
ม.ค. 62
ก.พ. 62
-0.4
+0.2
+0.4
-1.1
-0.4
+1.1

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.พ. 62 ดัชนี ก.พ. 62
+0.4
100.7
+0.4
92.8

ดุลการค้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 4,034 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า  
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 100.7 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (YoY) ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งตามทิศทางราคาน�ำ้ มัน
ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ รวมถึงค�ำสัง่ ซือ้ จากตลาดต่างประเทศทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และผลกระทบจาก
ข้อพิพาททางการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีแ่ ม้จะยังไม่คลีค่ ลายแต่มที ศิ ทางปรับตัวดีขนึ้
ส่งผลให้หมวดสินค้าที่ท�ำให้ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วยหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ได้แก่ เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ รองลงมาคือ หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะน�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป และน�ำ้ มันดิบ หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ขณะทีห่ มวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงปรับตัวลดลง ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 92.8 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (YoY) โดยหมวดสินค้าทีป่ รับสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้า
เชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ
หมวดสินค้าวัตถุดิบ และกึ่งส�ำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สัตว์นำ�้ สด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ทองค�ำ ขณะทีห่ มวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้า อุปโภคบริโภค
ได้แก่ เครือ่ งรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ� จากผัก ผลไม้
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
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สถานการณราคาทองค�า ราคาน�า้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
มีนาคม 2562
ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�าเดือนมีนาคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,478.57 บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ร้อยละ 0.01 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง 6 เดือน
ติดต่อกัน ส่งผลให้ราคาสูงสุดในรอบ 6 เดือน ด้านราคาทองค�าในตลาดโลก
ลดลงร้อยละ 1.5 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ 1,300.89 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทรอยออนซ์ ซึง่ เริม่ ลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 7 เดือน อย่างไรก็ตามยังต้อง
ติดตามปัจจัยทีจ่ ะกระทบต่อราคาทองค�าในระยะต่อไป เช่น การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีน การชะลอการขึน้ ดอกเบีย้ ของยุโรป และข้อสรุปของ Brexit
ของอังกฤษยังไม่ชดั เจน ทัง้ นีใ้ นไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าราคาทองค�า
จะทรงตัวอยูใ่ นช่วง 1,290 - 1,350 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�า้ มัน

ราคาน�า้ มันดิบเดือนมีนาคมขยายตัวจากเดือนทีผ่ า่ นมา เป็นการขยายตัว
ต่อเนือ่ งในรอบ 3 เดือน โดยราคาน�า้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 58.14 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการปรับลด
ก�าลังการผลิตของกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกน�า้ มัน (OPEC) มีขอ้ ตกลงลดการผลิต
น�า้ มันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพือ่ หนุนราคาของกลุม่ โอเปก เริม่ มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่เดือน ม.ค. 62 จนกระทัง่ จะมีการก�าหนดนโยบายการผลิตอีกครัง้ ในเดือน
มิ.ย. 62 อย่างไรก็ตาม เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า หดตัวร้อยละ 7.7
เนือ่ งจากความกังวลเกีย่ วกับสงครามทางการค้า และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ขณะทีร่ าคาน�า้ มันดิบ (Dubai) ล่าสุดอยูท่ ปี่ ระมาณ 64.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จึงคาดการณ์ราคาน�า้ มันในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 มาอยูท่ ปี่ ระมาณ
60.0 - 70.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน�า้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.73 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่า
เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 1.3 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการอ่อนค่าครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน
ติดต่อกัน เนือ่ งจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ ทัง้ นี้ ค่าเงินบาทของไทยยัง
มีความเสี่ยงที่จะผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
มหาอ�านาจ และเศรษฐกิจโลกยังไม่เสถียรภาพ รวมทัง้ ไม่มขี อ้ ยุติ Brexit ของ
อังกฤษและสหภาพยุโรป หากยังด�าเนินต่อเนือ่ งจะส่งผลให้ภาพรวมทัง้ ปีเงินบาท
จะแข็งค่าขึน้ อยูใ่ นช่วง 31.0 - 32.0 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ
ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน

ก.พ. 62

มี.ค. 62

%Δ(MOM)

มี.ค. 61

มี.ค. 62

%Δ(YOY)

ข้าวขาว 5% (ใหม่)

1,141.32

1,135.00

-0.55

1,183.57

1,135.00

-4.10

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�า

3,325.00

3,325.00

0.00

3,255.00

3,325.00

2.15

50.66
44.83

55.70
48.86

9.95
8.99

54.15
46.27

55.70
48.86

2.87
5.60

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)

1,320.07

1,300.90

-1.45

1,324.66

1,300.90

-1.79

ไทย (THB/Baht)
น�้ามันดิบ : (USD/BBL)

19,477.50

19,478.57

0.01

19,563.64

19,478.57

-0.43

55.09

58.14

5.54

62.99

58.14

-7.69

31.30

31.73

1.35

31.26

31.73

1.47

WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมีนาคม 2562 ปรับตัวลดลงจาก
เดือนกุมภาพันธ์ จากราคา 1,141.32 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,135.00 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ทรงตัว
ที่ 3,325.00 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เพราะค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ และผลผลิตเริม่ ออกสูต่ ลาด
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
55.70 บาท และ 48.86 บาท ตามล�าดับ เพิม่ ขึน้ จากเดือนทีผ่ า่ นมาคิดเป็น
ร้อยละ 9.95 และ 8.99 ราคายางเดือนนีป้ รับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากความต้องการ
ของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ประกอบกับปริมาณยางเข้าสูต่ ลาดน้อย
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง และราคาน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหนุนให้
ราคายางมีแนวโน้มสูงขึน้
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ นักวิชาการพาณิชยชาํ นาญการพิเศษ และ นางสาวจินดารัตน ไทพาณิชย นักวิชาการพาณิชยชาํ นาญการ

โอกาสเจาะตลาดคาออนไลนอน
ิ เดีย

ทีม่ า: Bain & Company

การค้าออนไลน์อนิ เดียมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก โดยในปี 2561 มีมลู ค่า
ตลาด 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่ายอดการค้าจะขยับตัวขึน้ ไป
สูงถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 ขณะทีร่ ฐั บาลอินเดียได้เปด
เสรีการค้าออนไลน์แก่นกั ลงทุนต่างชาติแล้ว จึงเปนโอกาสดีแก่ผสู้ ง่ ออกไทย
การค้าออนไลน์มกี ารเติบโตสูงในหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ไทย
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อินเดียเปนตลาดหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากมีขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีผซู้ อื้ กว่า 78 ล้านคน และเติบโตสูงถึงปีละ 30% ตลาด
ออนไลน์อนิ เดียไม่จา� กัดอยูเ่ ฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ได้ขยายตัวไปยังปริมณฑลมาก
ยิง่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของการใช้โทรศัพท์มอื ถือและอินเตอร์เน็ต (ปัจจุบนั มีผใู้ ช้
บริการอินเทอร์เน็ตทัง้ หมด 560 ล้านราย คิดเป็น 42% ของประชากร และเป็น
อันดับ 2 รองจากจีน ซึง่ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 829 ล้านรายในปี 2564) โดย
คาดว่าในปี 2563 ตลาดจะมีมลู ค่าสูงถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทัง้
ยังได้มกี ารเปิดเสรีให้ตา่ งชาติสามารถถือหุน้ ได้ 100% ในธุรกรรม B2B จึงเป็น
โอกาสใหม่แก่ผสู้ ง่ ออกไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการเจาะตลาดอินเดีย
แนวทางการปรับตัว: การแข่งขันในตลาดค้าออนไลน์อินเดียจะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ เนือ่ งจากมีการเปิดเสรีให้ตา่ งชาติ ขณะทีก่ ระแสการตอบรับ
ของผู้บริโภคมีค่อนข้างสูง ด้วยรายได้ต่อหัวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 2,672
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ 4G
ทัว่ ประเทศ จึงเป็นโอกาสทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยควรจะเข้าไปในตลาดนีแ้ ต่เนิน่ ๆ
ในช่วงทีก่ ารแข่งขันยังไม่รนุ แรงนัก โดยมีแนวทางดังนี้
- ผูบ้ ริโภคอินเดียให้ความส�าคัญกับราคา (ถูก) ในการตัดสินใจซือ้ และ
นิยมธุรกรรมแบบ COD-Cash on Delivery (เก็บเงินเมือ่ รับสินค้า) ประกอบกับ
ค่าขนส่งไปรษณียข์ องอินเดียค่อนข้างแพงเมือ่ เทียบกับไทย ผูป้ ระกอบการไทย

จึงควรใช้บริการของคนกลางทางการค้าออนไลน์ เพือ่ ลดต้นทุน เช่น Flipkart,
ShopClues, Paytm, Snapdeal ,e-bay, Amazon India และ Great Online
Shopping Festival
- ผูส้ ง่ ออกควรใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-อินเดีย และ FTA อาเซียนอินเดีย ในการสร้างแต้มต่อในการได้เปรียบด้านราคา
- บริการทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ การท่องเทีย่ ว การจัดประชุม การแต่งงาน และ
การรักษาพยาบาลในไทย (จุดขายของบริการไทยในอินเดีย คือ service mind ที่
เป็นแต้มต่อในการแข่งขันกับบริษทั ท้องถิน่ ) ส่วนสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ ผลไม้
อบแห้ง (เนือ่ งจากสินค้าอาหารในตลาดอินเดียต้องมี shelf life ค่อนข้างยาวนาน
เนือ่ งจากระบบห้องเย็นยังต้องพัฒนาอีกมาก) ของตกแต่งบ้าน และสินค้าแฟชัน่
เป็นต้น โดยควรมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเมืองใหญ่เพื่อด�าเนินการ
น�าเข้า และจัดส่งสินค้าผ่านคนกลางทางการค้า เช่น Amazon India และ e-bay
- แม้วา่ ปัจจุบนั สินค้าแฟชัน่ เครือ่ งแต่งกายชายจะมีสดั ส่วนเพียง 9% ของ
การค้าออนไลน์ แต่จากผลการวิจยั ของ Google India Research พบว่าในปี
2563 ยอดขายสินค้าแฟชัน่ จะพุง่ สูงขึน้ ถึง 35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนือ่ งจาก
คนรุน่ ใหม่จะนิยมแต่งกายแนวตะวันตกมากขึน้ จึงเป็นโอกาสแก่ธรุ กิจแฟชัน่ ไทย
ในการเจาะตลาดกลุม่ คนรุน่ ใหม่ของอินเดีย
- ในระยะยาวผู้ประกอบการอาจพิจารณาจัดตั้งธุรกิจค้าออนไลน์ของ
ตนเอง โดยควรมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในการกระจายสินค้า
ไปยังผูบ้ ริโภค
การเปิดตลาดออนไลน์อนิ เดียยังเป็นการเสริมแนวนโยบายของไทยใน
การน�า “เถาเป่า วิลเลจ โมเดล” ของจีนทีใ่ ช้อคี อมเมิรซ์ แก้จน มาเป็นต้นแบบ
ในการเพิม่ ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กบั สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของไทย ซึง่ อาลีบาบาได้ตกลงทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือไทยใน
เรือ่ งนีแ้ ล้ว ทัง้ นีอ้ าลีบาบาก็กา� ลังเข้าสูต่ ลาดอินเดียด้วยเช่นกัน ภาครัฐก็สามารถ
ช่วยสนับสนุนด้วยการส่งเสริมความร่วมมือจากธุรกิจไทยในอินเดีย เช่น CP,
Delta และ SCG ในการเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ SMEs โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์สา� หรับ
ธุรกิจค้าออนไลน์ดว้ ย
ทีม่ า: IndiaRetailing.com, Businessworld India, eshopworld.com/
blog/indian-ecommerce, IBEF.org

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาเตรียมความพรอมจัดงาน CLMVT Forum 2019
ตัง
้ เปาหมายเปนศูนยกลางหวงโซคณ
ุ คาของภูมภ
ิ าค
กระทรวงพาณิชย์ โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT Forum 2019 ในวันที่
24 มิถนุ ายน 2562 โดยมุง่ หวังให้เป็นเวทีในหารือและแลกเปลีย่ นมุมมองในการพัฒนากลุม่ ประเทศ CLMVT เกีย่ วกับการยกระดับการผลิต การสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการค้าการลงทุน ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ของการค้าและการลงทุนในภูมภิ าค
อาเซียน และเชือ่ มโยงสูป่ ระเทศทีม่ ศี กั ยภาพในเอเชีย เช่น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย ตลอดจนภูมภิ าคอืน่ ของโลก โดยเล็งเห็นความส�าคัญว่ากลุม่ ประเทศ CLMVT มีมลู ค่า
การส่งออกเติบโตเฉลีย่ เกือบร้อยละ 10 ต่อปี และมี GDP ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.2 ประกอบกับในระยะ 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา ประเทศทีเ่ ป็นผูน้ า� ด้านเศรษฐกิจโลก
ได้แก่ จีน และสหรัฐฯ เริม่ ปรับนโยบายการค้าการลงทุนทีเ่ น้นการหาประเทศพันธมิตรมากขึน้ ท�าให้เริม่ เห็นแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตทัว่ โลก จึงเป็นโอกาสส�าคัญ
ในการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ CLMVT ที่จะการสร้างความเข้าใจและตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเป็นฐานการค้าและ
การลงทุนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
@ติดตามความเคลือ่ นไหวได้ที่ Facebook Page “ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า” และ www.clmvtforum.com
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