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และแล้วกก้็าวเข้าสูเ่ดอืนสดุท้ายของปี หลงัจากทีท่กุท่านเหนด็เหนือ่ยกบัการท�างานมาตลอดทัง้ปี ช่วงนีจ้งึน่าจะเป็นเวลาดีๆ  ทีเ่ราจะได้พกัผ่อน ชาร์ตพลงั พร้อม
ก้าวเข้าสูศ่กัราชใหม่ด้วยพลงัเตม็เป่ียมอกีครัง้

เวลาทีห่มนุไปอย่างรวดเรว็ ไปพร้อมๆ กบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลกรอบตวัเรา เป็นการบงัคบัอย่างกลายๆ ให้เราต้องปรบัเปลีย่นตวัเองอยูต่ลอดเวลา 
การรบัมอืกบัความไม่แน่นอนด้วยการสร้างความยัง่ยนืจงึเป็นอกีหนึง่กระแสแห่งการพฒันาในยคุนี ้ ทีเ่ราจ�าเป็นต้องตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและโลกของ
เรา Special Talk ฉบบันีจ้งึอยากชวนทกุท่านมาพดูคยุกนัในประเดน็การสร้างเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตบนความยัง่ยนื ความจ�าเป็นในโลกปัจจบุนั การลดการท�าลาย 
สิง่แวดล้อมและการใช้เทคโนโลยเีปลีย่นชวีติ 

ส่วนการส่งออกของไทยมข่ีาวดว่ีากลบัมาอยูใ่นแดนบวกอกีครัง้ ทีร้่อยละ 8.7 ซึง่ขยายตวัในทกุตลาด รวมทัง้สหรฐัฯ ทัง้นี ้นโยบายทรมัป์ทีผ่นัผวนรายวนักลบัเป็น
แรงผลกัให้จนีและญีปุ่น่หนัมาจบัมอืกนัด้วยนโยบาย 2+1 โดยมเีป้าหมายการเพิม่การลงทนุในประเทศทีส่าม โดยไทยเป็นหนึง่ในเป้าหมายยทุธศาสตร์การลงทนุในพืน้ที่ 
EEC จดุนีจ้ะเป็นจดุพลกิผนัของไทยในการร่วมมอืกบัทัง้สองประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจินี ้โดยเฉพาะการพฒันาด้านดจิทิลัและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต ซึง่หวงัว่า
ปีหน้าจะเป็นปีทองของไทยแห่งการบกุตลาดจนีและอ้าแขนรบันกัลงทนุ Special Report เรือ่งแรกเราจงึมข้ีอเสนอการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
ธรุกจิดจิทิลั ว่าการทีไ่ทยจะต้องปรบัตวัก้าวเข้าสูย่คุดจิทิลัควรต้องปรบัปรงุระบบนเิวศด้านดจิทิลัทัง้ระบบ โดยเฉพาะด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง และเรือ่งทีส่อง Startup 
แนวธรุกจิใหม่ของคนรุน่ใหม่ น�า CLMVT ไปสูย่คุใหม่ ซึง่จะเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นเพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบการทัง้ไทยและ CLMV ให้เตบิโตไปด้วยกนัทัง้ภมูภิาค

สดุท้ายนี ้ ในนามของพวกเราชาว สนค. ขอกราบอวยพรให้ผูอ่้านทกุท่านประสบแต่ความสขุในช่วงเทศกาลสิน้ปีนี ้ พกัผ่อนอย่างเตม็ที ่ เดนิทางโดยสวสัดภิาพ  
แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า
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เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Global 
think local” และ “ยุทธศาสตร์ Local to global” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากส�านักงานพาณิชย์จังหวัด  
(ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) และเจ้าหน้าทีจ่ากส่วนกลางของกระทรวงพาณชิย์ 
ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่” ครั้งที่ 1 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองบริหารการพาณิชย์
ภูมิภาค ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
แปลงยทุธศาสตร์ลงสูภ่าคปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่และเพือ่พฒันาทกัษะด้านการจดัท�าแผนงาน/โครงการ
ของส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์ 

โดย ผอ.สนค. ได้ให้ทิศทางและบทบาทการด�าเนินงานของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดว่า  
ในสถานการณ์เศรษฐกจิการค้าโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัควร
มกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง โดยส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัควรค้นหา จดุเเขง็/
จดุเด่น และอตัลกัษณ์ของจงัหวดัตนเองเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัทางการค้า การเปลีย่น
เศรษฐกจิแบบเดมิไปสูเ่ศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม (Demand Driven และ Value Creation) 
อาทิ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม เป็น Smart Farming, เปลี่ยน SMEs สู่ Smart Enterprises, 
Startups และตลาดน�าการผลิตและสร้างสรรค์คุณค่า โดยน�าหลักการตลาด 4Ps (Product, Price, 
Place, Promotion) และ 4Cs (Consumer-Cost-Communication-Convenience) มาใช้พัฒนา
สินค้าในจังหวัดเพื่อสามารถแข่งขันและส่งออกสู่ต่างประเทศได้
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ทกุวนันีเ้ราทกุคนต่างทราบกนัดถีงึภาวการณ์เปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลก  
ทัง้เทคโนโลย ี สงัคม และสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของหุน่ยนต์แทนที่
แรงงาน AI ทีเ่ข้ามาเปลีย่นโฉมหน้าทกุวงการ ช่องว่างความเหลือ่มล�้าทีม่แีนวโน้ม
ขยายวงกว้าง การเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรโลกในขณะทีท่รพัยากรธรรมชาตทิี่
มอียูอ่ย่างจ�ากดัลดลง ภาวะโลกร้อนและภยัธรรมชาต ิซึง่ทกุสิง่ล้วนมคีวามเชือ่มโยง 
และส่งผลกระทบระหว่างกนัอย่างเป็นห่วงโซ่ อย่างไรกด็ ี ความเคยชนิท�าให้เรา
ยังคงมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคต แต่เราอาจต้องเริ่มฉุกคิดแล้วถาม 
ตวัเองว่า ตอนนีโ้ลกของเราอยูต่รงจดุไหนแล้ว

ประชากรโลกเพิ่ม ตัวหารทรัพยากรเพิ่ม จากการคาดการณ์ของ
สหประชาชาต ิประชากรโลกในปี ค.ศ. 2017 มจี�านวนกว่า 7 พนัล้านคน โดยร้อยละ 
63 อยูใ่นทวปีเอเชยี และจะเพิม่เป็นกว่า 1 หมืน่ล้านคน ในสิน้ปี ค.ศ. 2100 
หรอืเพิม่ขึน้ 1.5 เท่าในระยะเวลา 80 ปี โดยร้อยละ 45 อยูใ่นทวปีเอเชยี และ
ร้อยละ 42 อยู่ในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ จะมีการขยายตัวของความเป็นเมือง 
(Urbanization) มากขึน้ คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 หรอือกี 35 ปีข้างหน้า 
ประชากรเมอืงของโลกจะคดิเป็นร้อยละ 66 (ในส่วนของไทยร้อยละ 73) นัน่ 
หมายถงึปรมิาณการบรโิภคทรพัยากรต่างๆ จะยิง่เพิม่สงูขึน้ตามไปด้วย

ขยะล้นโลกไม่ไกลเกนิจรงิ จากผลการศกึษาของธนาคารโลก พบว่า ใน
เขตเมอืงและแหล่งอตุสาหกรรมมปีรมิาณการผลติขยะต่อคนมากกว่าชนบท มี
การคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2025 อตัราการผลติขยะต่อคนจะเฉลีย่อยูท่ี ่ 1.42 
กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณขยะโลกจะเพิ่มเป็น 2.2 พันล้านตัน (เทียบเท่าพื้นที่ 
ครึ่งหนึ่งของมาเก๊า) ซึ่งมีทั้งขยะพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ขยะพิษ และ 
ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่กลุม่ประเทศก�าลงัพฒันาจะมอีตัราการผลติขยะมากทีส่ดุ 
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้  
มีการคาดการณ์ปริมาณขยะจากขวดพลาสติก (PET) ในช่วงระหว่างปี  
ค.ศ. 2016 - 2020 มจี�านวนถงึ 83,000 ล้านขวด แต่ขวดทีเ่ข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ 
มจี�านวนต�า่กว่า 50% ส่วนทีเ่หลอืจะใช้เวลาอกี 450 ปีในการย่อยสลาย 

การผลติและการบรโิภคเกนิความต้องการ ภายใต้ปรมิาณขยะล้นโลกนัน้ 
เราสามารถมองลงไปเห็นที่มาของการผลิตและการบริโภคที่เกินขอบเขต 
ความต้องการทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้มกีารใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างไม่สมดลุ มี
การเปรยีบเทยีบว่าการบรโิภคพลงังานโลกในแต่ละวนัเทยีบเท่ากบัการเกดิระเบดิ
ปรมาณูที่ฮิโรชิม่า 4 แสนครั้ง1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม การแปลงพืน้ทีป่่าเพือ่ท�าการเกษตร อตุสาหกรรมทางเศรษฐกจิ 
และการขนส่ง การใช้สารเคมใีนอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารเพือ่ให้ได้ผลผลติ
สงู และสดุท้ายสิง่เหล่านัน้ย้อนกลบัมาส่งผลต่อตวัเราซึง่เป็นผูบ้รโิภค ทัง้ปัญหา
สขุภาพและภาวะโลกร้อนทีส่่งผลต่อระบบนเิวศและสภาพภมูอิากาศแปรปรวน 
(Climate change) ภาควิชาการต่างออกแถลงการณ์ภาวะวิกฤติของสภาพ
ภูมิอากาศโลกว่า ในอีก 12 ปีต่อจากนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 1.5  
องศาเซลเซยีส อณุหภมูโิลกจะเพิม่ขึน้ถงึระดบัอนัตรายในอกีราว 80 ปีข้างหน้า 
หากไม่มกีารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างเร่งด่วน นัน่หมายถงึว่าหากเรา
ยงัคงใช้ชวีติประจ�าวนัเช่นนีต่้อไป ในช่วงอายขุองเราทกุคนจะได้เผชญิกบัภาวะ 
แล้งจดั อทุกภยั และการขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอน
หนทางไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

ในภาวะทีท่กุประเทศต่างมุง่แข่งขนัการยกระดบัทางเศรษฐกจิเพือ่สูย่คุของ
เศรษฐกจิใหม่นัน้ ถงึเวลาแล้วทีต้่องค�านงึถงึความยัง่ยนืควบคูไ่ปด้วย องค์การ
สหประชาชาต ิ (UN) ได้ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ไว้ 17 เป้าหมาย เพือ่เป็นแนวทางให้ประเทศ
ต่างๆ น�าไปปฏบิตั ิ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม  
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ตามรายงาน SDGs Index 2018 พบว่าประเทศ  
5 อนัดบัแรก (จาก 156 ประเทศ) ได้แก่ สวเีดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมน ีและ
ฝรัง่เศส ทีม่คีวามคบืหน้าตามเป้าหมาย SDGs มากทีส่ดุตามล�าดบั แต่ประเทศ
ส่วนใหญ่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะประเทศ
มหาอ�านาจการผลติ เช่น สหรฐัฯ (อนัดบั 35) จนี (อนัดบั 54) และรสัเซยี (อนัดบั 
63) ส�าหรับไทยอยู่ในอันดับที่ 59 ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่  
เป้าหมายอาจไม่ใช่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและผลผลิตเพียง 
อย่างเดยีวเท่านัน้ แต่เป็นการน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้เพือ่สร้างความยัง่ยนื 
และยกระดบัคณุภาพชวีติด้วย อาทิ

1) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ ่งเน้น
ประสทิธภิาพในการจดัการของเสยีจากการผลติและการบรโิภคทัง้ระบบ ไม่ว่า
จะเป็นการผลติใหม่ ใช้ซ�า้ และการแปลงขยะให้มมีลูค่า 

2) เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Technology2) ได้แก่ 
(1) เคมีสีเขียว (Green Chemistry) (2) พลังงานสะอาด (Green Energy)  
(3) อาคารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Building) (4) ไอทสีเีขยีว (Green IT) 
อาทิ การรีไซเคิลและประหยัดพลังงาน (5) พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Vehicles) (6) ฉลากสเีขยีว (Green Label) และ (7) คาร์บอนฟตุปริน้ท์ 
(Carbon Footprint)

3) การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพือ่ความยัง่ยนืของโลก (R&D and STI for sustainable world3) เช่น  
การผลติอาหารแห่งอนาคต (อาท ิพฒันาเนือ้เทยีมทดแทนการบรโิภคเนือ้สตัว์) 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบรัฐบาล
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-government) ช่วยลดการใช้กระดาษ และเพิม่ความโปร่งใส 
เป็นต้น

4) ปัญญาประดษิฐ์มส่ีวนช่วยสร้างความยัง่ยนืทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(AI for sustainability4) ตวัอย่างเช่น (1) การบรกิารจดัการเมอืง (Smart 
City) เช่น การควบคุมการจราจร ซึ่งน�าไปสู่การลดการสิ้นเปลืองพลังงาน  
(2) การควบคมุการท�าประมงแบบไม่ยัง่ยนื โดยตรวจสอบปรมิาณสตัว์น�า้ และ
ตรวจสอบสภาวะวกิฤตทิางทะเลจากปรมิาณแพลงตอน เพือ่แก้ปัญหาได้ทนัเวลา 
(3) การท�าเกษตรสมัยใหม่ เช่น ญี่ปุ่น โดยใช้ AI และ internet of thing  
(อาท ิการรวบรวมฐานข้อมลูสภาพดนิฟ้าอากาศ การวนิจิฉยัโรคพชื และช่วงเวลา
เกบ็เกีย่ว) (4) การตรวจสอบมลภาวะและภยัธรรมชาต ิทัง้ทางน�า้และทางอากาศ 
ซึง่รวมไปถงึการวเิคราะห์หาสาเหตเุพือ่แก้ปัญหาได้ทนัท่วงท ีเป็นต้น

แน่นอนว่าการท�าธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนจะส่งผลให้ต้นทุน 
ในการประกอบธรุกจิสงูขึน้ แต่กส็ามารถมองเป็นโอกาสในการเกดิธรุกจิใหม่ หรอื
สร้างความได้เปรยีบได้ ซึง่การก้าวข้ามผ่านการเปลีย่นผ่านนี ้ภาครฐัจ�าเป็นต้องเป็น
ผูน้�าในการสร้างความเข้าใจและอาศยัการมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่ายอย่างเป็นขัน้ตอน 
เริม่จาก 1. การสร้างความรบัรูแ้ละความตระหนกั (Inform) ถงึเหตผุลความจ�าเป็น
ของการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างค่านิยมสู่ความยั่งยืน 2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน ภาคการศกึษา และภาคธรุกจิ (Involve) ส่งเสรมิการท�าธรุกจิ/
วสิาหกจิเชงิอนรุกัษ์ โดยการให้สทิธพิเิศษเป็นสิง่จงูใจ และมกีารจดัสรรงบประมาณ
รฐัในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้ และ 3. เพิม่ระดบัความเข้มงวด 
โดยออกเป็นกฎหมายบงัคบัใช้ (Enforce) ทัง้มาตรฐานในประเทศและการน�าเข้า 
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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ด�าเนนิโครงการศกึษาเพือ่
ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลั ให้เท่าทนัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติและประกอบธรุกจิยคุใหม่ เพือ่
สนบัสนนุเศรษฐกจิดจิทิลัของไทยและนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุเีป็นทีป่รกึษาโครงการฯ และด�าเนนิการเสรจ็สิน้เมือ่
เดอืนกนัยายน 2561 

ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลที่ควร
ปรบัปรงุและพฒันารวม 14 ฉบบั แบ่งเป็นกฎหมายดจิทิลัโดยตรง 1 ฉบบั และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิการค้า 13 ฉบบั ดงันี้
ข้อเสนอการปรบัปรงุกฎหมายดจิทิลั

1) พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ 
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (กฎหมายใน
ความรบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต)ิ เสนอให้มกีารก�าหนดความเรว็ขัน้ต�า่ของอนิเทอร์เนต็ 
โดยเฉพาะอนิเทอร์เนต็จากอปุกรณ์เคลือ่นที ่ควรปรบัขึน้เป็นอย่างน้อยให้เท่ากบัหรอื
มากกว่าค่าเฉลีย่ของโลกที ่ Download 22.81 Mbps, Upload 9.13 Mbps จาก
ปัจจบุนัอยูท่ี ่Download 13.16 Mbps, Upload 8.63 Mbps
ข้อเสนอการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิการค้า

2) พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 (กฎหมายในความรบัผดิชอบของ 
กรมพฒันาธรุกจิการค้า) เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
มากขึน้ จงึเสนอปรบัแก้ไขกฎหมายมาตรา 19 โดยเพิม่โทษปรบัจากเดมิ ปรบัไม่เกนิ  
2,000 บาท และปรบัรายวนัไม่เกนิ 100 บาท/วนั เป็นโทษปรบัไม่เกนิ 50,000 บาท และ 
เพิ่มการก�าหนดโทษทางปกครองควบคู่กับปัจจุบันที่เป็นโทษทางอาญาอย่างเดียว 
เนือ่งจากโทษทางปกครองเหมาะสมกบักฎหมายรปูแบบใหม่เนือ่งจากมภีาระการพสิจูน์ 
ทีน้่อยกว่า สามารถลงโทษและป้องปรามการกระท�าผดิได้ด้วยการก�าหนดค่าปรบัทีส่งู 
ไม่มขีัน้ตอนมาก และไม่เป็นภาระงบประมาณเหมอืนโทษทางอาญา

3) พ.ร.บ. หลกัประกนัทางธรุกจิ พ.ศ. 2558 (กฎหมายในความรบัผดิชอบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจดิจิทัล  
จงึเสนอปรบัแก้ไขกฎหมายมาตรา 8 (6) โดยพจิารณาเพิม่เตมิหลกัประกนัทีเ่กีย่วข้อง
กบัธรุกจิดจิทิลั อาท ิซอฟท์แวร์ ดจิทิลัแพลตฟอร์ม และแอปพลเิคชนั เพือ่ให้สามารถ
เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิได้

4) พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 
ทรพัย์สนิทางปัญญา)

5) พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (กฎหมายในความรับผิดชอบ 
ของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา)

ข้อเสนอการปรบัปรงุและพฒันากฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลั 6) พ.ร.บ. ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 (กฎหมายในความรบัผดิชอบของ

กรมทรพัย์สนิทางปัญญา)
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ควรตราบทบัญญัติเพิ่มเติม เพื่อก�าหนดให้

ความรับผิดเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนัระหว่างของเจ้าของดจิทิลัแพลตฟอร์ม (ตลาด) และเจ้าของร้าน
ที่น�าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจ�าหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มวางมาตรการในการคดัเลอืกและตรวจสอบร้านค้าหรอืสนิค้า
ทีจ่ะมาจ�าหน่ายในแพลตฟอร์มให้มากขึน้ และส�าหรบั พ.ร.บ. ลขิสทิธิฯ์ 
เสนอให้ปรบัแก้ไขกฎหมายมาตรา 32/2 โดยเพิม่เตมิมาตรการแจ้งเตอืน 
(Red Flag) ให้ดจิทิลัแพลตฟอร์มร่วมรบัผดิชอบ โดยตรวจสอบกลัน่กรอง
และลบเนือ้หาละเมดิลขิสทิธิ ์ซึง่การตรวจสอบกลัน่กรองอาจเป็นเทคโนโลยี
หรอืเจ้าหน้าทีข่องดจิทิลัแพลตฟอร์มกไ็ด้ 

7) พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 (กฎหมายใน
ความรบัผดิชอบของกรมการค้าภายใน) ควรเพิม่โทษทางปกครองควบคู่
กับปัจจุบันที่เป็นโทษทางอาญาอย่างเดียว เนื่องจากโทษทางปกครองมี
ภาระการพสิจูน์ทีน้่อยกว่า ไม่ต้องกระท�าผดิซึง่หน้าเหมอืนโทษทางอาญา 
สามารถลงโทษและป้องปรามการกระท�าผดิได้ด้วยการก�าหนดค่าปรบัทีส่งู 
ไม่มีขั้นตอนมาก และไม่เป็นภาระงบประมาณเหมือนโทษทางอาญา  
ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการบงัคบัใช้เรือ่งการแจ้งราคาสนิค้าออนไลน์ จงึเสนอ 
ให้ปรบัแก้ไขกฎหมายมาตรา 23 ให้การจบักมุผูก้ระท�าผดิสามารถกระท�า
ได้โดยไม่ต้องมหีมายจบัเมือ่ปรากฏว่ามกีารกระท�าความผดิซึง่หน้า รวมทัง้ 
ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 40 เพิ่มค่าปรับหรือบทลงโทษให้มากขึ้น  
จากเดมิโทษปรบัสงูสดุไม่เกนิ 1 หมืน่บาท 

8)  พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 (กฎหมายในความรบัผดิชอบ 
ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ) เสนอให้ปรบัแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 16 เพือ่ก�าหนดประเภทกจิการทีจ่ะส่งเสรมิการลงทนุให้ครอบคลมุ
ธรุกจิดจิทิลัให้มากขึน้ โดยควรพจิารณาเพิม่สทิธปิระโยชน์การยกเว้นภาษี
เงนิได้นติบิคุคลให้แก่กจิการประเภท 5.8 กจิการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(จากเดมิทีไ่ด้รบัยกเว้นอากรวตัถดุบิเพือ่การส่งออกเท่านัน้) รวมทัง้พจิารณา
เงือ่นไขของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์และดจิทิลัให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรม
เกมในประเทศไทย รวมไปถึงการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้
ครอบคลมุการพฒันาแพลตฟอร์มทีเ่ป็นของคนไทยและต่างชาตด้ิวย

9) พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (กฎหมายใน
ความรบัผดิชอบของส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค) เสนอให้
ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 38 เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อนกับกระทรวง
พาณชิย์ในการจดทะเบยีนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ปัจจบุนัผูป้ระกอบการ 
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งกับส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) และกรมพฒันาธรุกจิการค้า เนือ่งจาก สคบ. 
ตคีวามว่าธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์เป็นธรุกจิตลาดแบบตรง 

10)  พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรบัผดิชอบ 
ของ สคบ.) เพือ่เพิม่สทิธกิารคุม้ครองผูบ้รโิภค จงึเสนอให้ปรบัแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 4 โดยให้ผูบ้รโิภคมสีทิธใินการคนื ปฏเิสธ ซ่อมแซม เปลีย่นแปลง 
หรือได้รับส่วนลด หากพบว่าสินค้าที่สั่งซื้อไม่เป็นตามที่กล่าวอ้างไว้ใน 
การซือ้สนิค้าทางออนไลน์ 
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11) ประมวลรษัฎากรกฎกระทรวงฉบบัที ่ 337 (พ.ศ. 2561) ว่าด้วย
การยกเว้นรษัฎากร (กฎหมายในความรบัผดิชอบของกรมสรรพากร) เสนอให้
ปรบัแก้ไขกฎกระทรวงฯ เพิม่วงเงนิลงทนุของบคุคลธรรมดาให้สามารถน�ามา
หักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่จ่ายจริง จากเดิมก�าหนดไว้รวมทั้งหมด 
ไม่เกนิ 1 แสนบาท เป็นไม่เกนิ 1 ล้านบาท (เทยีบเคยีงสงิคโปร์ทีใ่ห้ขัน้ต�า่ 100,000 
SGD หรอื 2.5 ล้านบาท) ส�าหรบัการลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายรวมถงึ
ธรุกจิดจิทิลัด้วย 

12)  พ.ร.บ. การเดนิอากาศ พ.ศ. 2479 (กฎหมายในความรบัผดิชอบของ
ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย) เสนอให้ปรบัแก้ไขกฎหมายมาตรา 
24 เพือ่เปิดโอกาสให้ใช้อากาศยานไร้คนขบั (Drone) พฒันาให้เกดิธรุกจิใหม่ 
เช่น ธรุกจิขนส่งสนิค้าทางอากาศโดยใช้ Drone 

13) พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรบัผดิชอบของกรม
การขนส่งทางบก)

14)  พ.ร.บ. โรงแรมไทย พ.ศ. 2547 (กฎหมายในความรบัผดิชอบของกรม 
การปกครอง)

กฎหมายทัง้ 2 ฉบบั ควรพจิารณาจดุสมดลุของธรุกจิดัง้เดมิทีม่อียูก่บัธรุกจิ
แนวใหม่ เพือ่ให้ทัง้สองรปูแบบสามารถอยูร่่วมกนั เกดิการพฒันาธรุกจิและเป็น
ทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภคได้มากขึน้ เนือ่งจากกฎหมายข้างต้นมคีวามเกีย่วข้องกบั
ธรุกจิทีเ่กดิจากแนวคดิเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) อาท ิGrab และ 
Uber ทีใ่ห้บรกิารรถส่วนบคุคลเป็นรถสาธารณะ รวมทัง้ Airbnb ทีใ่ห้บรกิาร
บ้านส่วนบคุคลเป็นโรงแรม

ข้อเสนอมาตรการเพิ่มเติม โดยการจัดตั้ง Digital Community/
Ecosystem ภายใต้การดแูลของส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA : 
Digital Economy Promotion Agency) โดยความร่วมมอืและบรูณาการร่วมกนั 
ระหว่างหน่วยงานรฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ ด้วยแนวคดิภาคเอกชนน�า 
(Private-Led) และภาครฐัสนบัสนนุ (Government Support) ประการส�าคญั 
คณะกรรมการและผูท้ีม่ส่ีวนในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ กฎหมายต่างๆ ต้อง
เป็นผูท้ีเ่หมาะสมและมคีวามเข้าใจธรุกจิดจิทิลัอย่างแท้จรงิ โดยมสีภาพแวดล้อม 
ภายใต้ Digital Community/Ecosystem อาท ิ1) ศนูย์ One Stop Services 
(OSS) อ�านวยความสะดวกให้ธุรกิจดิจิทัลครบวงจร ณ สถานที่เดียวกัน  
2) ศนูย์พฒันาและส่งเสรมิธรุกจิดจิทิลั/ธรุกจินวตักรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัธรุกจิดจิทิลั 
3) Showcase/Market Testing พืน้ทีแ่สดงสนิค้าหรอืบรกิารเพือ่ทดสอบตลาด  
4) Digital Park นคิมธรุกจิดจิทิลัสนบัสนนุให้ประกอบธรุกจิ 5) Co-Working Space 
พืน้ทีพ่บปะ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ต่อยอดและแบ่งปัน มสีิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ 
6) University ใกล้มหาวทิยาลยัเพือ่เชือ่มโยงภาควชิาการในการน�าองค์ความรู ้
มาทดลองและประยกุต์ใช้กบัธรุกจิจรงิ 7) Digital Village ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบั 
Digital Talent และนักธุรกิจดิจิทัล ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้าง 
Digital Community ทีค่รบวงจร ประการส�าคญั Digital Community นี้
จะเป็นพืน้ทีท่ดลอง (Sandbox) ผ่อนคลายกฎระเบยีบให้ทดลองธรุกจิดจิทิลั 
ได้ด้วย ระยะแรกอาจเริม่ทีก่รงุเทพฯ หรอืปรมิณฑลและหวัเมอืงส�าคญัแต่ละ
ภมูภิาค หากประสบความส�าเรจ็กจ็ะขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ต่อไป

การศกึษานีม้คีวามครอบคลมุ โดยศกึษาวเิคราะห์กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลัทัง้หมดของไทย รวม 84 ฉบบั เป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใช้แล้ว 70 ฉบบั และ
ร่างกฎหมาย 14 ฉบบั รวมทัง้มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนรบัฟังปัญหาอปุสรรคของภาคธรุกจิดจิทิลั โดยลงพืน้ทีจ่ดักจิกรรมการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารระดมความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค ได้แก่ กรงุเทพฯ ชลบรุ ีขอนแก่น เชยีงใหม่ ผูเ้ข้าร่วมรวมประมาณ 500 คน 

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในภาพรวม  
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้แจ้งผลการศกึษาให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ เพือ่พจิารณาใช้ประโยชน์จากผลการศกึษาต่อไป โดยสามารถ 
Downlaod รายละเอยีดผลการศกึษาที ่www.tpso.moc.go.th/th/node/9925

ทีม่า : โครงการศกึษาเพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลั
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ภมูภิาค CLMVT (กมัพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และไทย) เป็นภมูภิาคที่
มคีวามส�าคญักบัประเทศไทย ทัง้ในฐานะของแหล่งพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติ 
ตลาดส่งออก และห่วงโซ่การผลติทีส่�าคญั นอกจากนีภ้มูภิาค CLMVT ยงัถอื
เป็นภมูภิาคทีป่ระชากรมอีายนุ้อย โดยในปี 2017 มปีระชากรร้อยละ 70 ทีอ่ยู่
ในวยัแรงงาน (15 - 64 ปี) ดงันัน้คนรุน่ใหม่จงึถอืเป็นก�าลงัขบัเคลือ่นส�าคญัของ
ภมูภิาค CLMVT

ในปัจจบุนัเทคโนโลยถีอืเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ เนือ่งจาก
เทคโนโลยีจะที่เข้ามามีผลต่อการค้า การลงทุน เห็นได้จากรายงานประจ�าปี
ขององค์กรการค้าโลกประจ�าปี 2018 (World Trade Report 2018) ทีก่ล่าว
ว่าการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั (Digitalization) ช่วยส่งเสรมิการค้าให้ขยายตวัและ
ลดต้นทนุการค้าได้ โดยเฉพาะการค้าบรกิารในกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันา ท�าให้
เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัเวลา การรบัรองมาตรฐาน และ
สญัญา รวมทัง้ก่อให้เกดิบรกิารใหม่ๆ เช่น Telesurgery อกีทัง้เทคโนโลยดีจิทิลั
ยงัส่งผลให้การค้าโลกโดยรวมมแีนวโน้มขยายตวัร้อยละ 2 ต่อปี และต้นทนุการค้า
สะสมลดลงร้อยละ 10.5 ในช่วงปี 2016 - 2030 ดงันัน้ผูป้ระกอบการใน CLMVT 
ต้องปรบัตวั และน�าเทคโนโลยมีาผสมผสานกบัธรุกจิให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ

ปัจจบุนัรปูแบบหนึง่ของการน�าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนหนึง่ของการท�าธรุกจิ 
ได้แก่ การประกอบธรุกจิในรปูแบบทีเ่รยีกว่า สตาร์ทอพั (Startup) อย่างไรกต็าม 
หลายคนอาจยงัไม่เข้าใจว่าสตาร์ทอพัคอือะไร ต่างจาก SMEs อย่างไร การเตบิโต
ของธรุกจิสตาร์ทอพัคอือะไร ท�าอย่างไรเราถงึจะเป็นสตาร์ทอพัได้ รวมไปถงึ
สถานการณ์ของสตาร์ทอพัใน CLMVT

บทความนีข้อน�าเสนอเกรด็ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัธรุกจิสตาร์ทอพั เพือ่
ท�าให้หลายๆ คนทีม่ข้ีอสงสยัได้คลายความสงสยัไปได้บ้าง รวมทัง้ยงัหวงัว่าจะ
สามารถจดุประกายให้คณุรุน่ใหม่ และรวมไปถงึคนรุน่เก่าทีม่คีวามคดิใหม่ๆ ให้

Startup แนวธรุกจิใหม่ของคนรุน่ใหม่ 
น�า CLMVT ไปสูย่คุใหม่

เข้าสูว่งการธรุกจิสตาร์ทอพัมากขึน้ และท�าให้เศรษฐกจิได้สามารถพฒันาไปใน
ยคุดจิทิลันีไ้ด้อย่างยัง่ยนื

สตาร์ทอพัคอือะไร ต่างจาก SMEs อย่างไร
ตามร่างพระราชบญัญตักิารพฒันาและส่งเสรมิวสิาหกจิเริม่ต้น พ.ศ. ....  ให้

ค�าจ�ากดัความของวสิาหกจิเริม่ต้น หรอืสตาร์ทอพั ว่า คอืกจิการทีใ่ช้เทคโนโลยี
หรอืนวตักรรมเป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ ในขณะที ่ศนูย์วสิาหกจิเริม่ต้น
ประเทศไทย (Startup Thailand Center) ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านกังาน
นวตักรรมแห่งชาตไิด้ให้รายละเอยีดในการพจิารณาว่าธรุกจินัน้ๆ เป็นสตาร์ทอพั 
หรอืไม่ ไว้ 3 ประการดงันี้

1) ลกัษณะของกจิการ ต้องเป็นกจิการขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนนิการ 
และขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมทีม่พีืน้ฐานจากเทคโนโลย ีซึง่จะก่อให้เกดิการเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดและเกดิผลลพัธ์ในรปูแบบใหม่ทีม่ผีลต่อสงัคมในวงกว้าง

2) ระยะเวลาด�าเนนิกจิการ เนือ่งจากวสิาหกจิเริม่ต้นจะได้รบัความช่วยเหลอื 
จากหน่วยงานรฐั ดงันัน้ต้องมกีารก�าหนดระยะเวลาไว้คร่าวๆ ว่าต้องประกอบกจิการ 
มาไม่เกนิ 5 ปี

3) ผลประกอบการต่อปีของวสิาหกจิเริม่ต้น อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงั
ไม่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีแ่น่ชดัว่าต้องมผีลประกอบการไม่เกนิเท่าใด 

ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นั้น หมายถึงกิจการ
ที่มีขนาดเล็ก และมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท จะเห็นว่ามี 
ความคล้ายคลงึกนั อย่างไรกต็าม การเตบิโตทางธรุกจิและวธิหีาเงนิทนุนัน้ต่างกนั
ออกไปอย่างสิน้เชงิ SMEs จะเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการเพิม่ทนุ หรอื 
กู้จากธนาคาร ในขณะที่สตาร์ทอัพจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการใช้
เทคโนโลยเีข้ามาลดต้นทนุและขยายตลาด กล่าวคอื ทกุสตาร์ทอพัเป็น SMEs 
แต่ไม่ใช่ทกุ SMEs ทีจ่ะเป็นสตาร์ทอพั

Startup
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ลกัษณะทีด่ขีองผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั

ก่อนทีจ่ะเข้าสูธ่รุกจิสตาร์ทอพั บางคนอาจกล่าวว่าแค่ม ีpassion กบัไอเดยี 
กจ็ะสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ แต่ความจรงิแล้วมปัีจจยัอกีมากมายทีจ่ะท�าให้
ท�าธรุกจิสตาร์ทอพั ดงันี้
1) มคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้า (passion) 
2) มคีวามคดิสร้างสรรค์
3) เป็นนกักลยทุธ์
4) มคีวามเป็นผูน้�าและกล้าตดัสนิใจ
5) มคีวามกล้าเสีย่ง
6) มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ
7) มคีวามมัน่ใจในตวัเอง เชือ่มัน่ในตวัเอง
8) มคีวามพยายามอดทน ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค
9) มคีวามรูใ้นสิง่ทีจ่ะท�า
10) มผีูร่้วมก่อตัง้และทมีทีม่ทีศันคตติรงกนั 
11) รกัการเรยีนรู้
12) มทีกัษะการสือ่สาร และชอบพดูคยุกบัคนใหม่ๆ
13) มคีอนเนคชัน่ และคนคอยสนบัสนนุ
14) มปีระสบการณ์ในการท�าธรุกจิ
15) มเีงนิทนุตัง้ต้น

คณุสมบตัเิหล่านีเ้ป็นแนวทางเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเป็นสตาร์ทอพั
ที่มีแนวโน้มจะประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม หากตัวเราไม่ไดม้ีคุณสมบัติ
เหล่านีค้รบทกุข้อ กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเริม่ธรุกจิสตาร์ทอพัไม่ได้ หรอืไม่มวีนั
ประสบความส�าเรจ็จากธรุกจิสตาร์ทอพั เพราะคณุสมบตัเิหล่านีส้ามารถฝึกฝน
และพฒันาต่อยอดไปได้

การเตบิโตของสตาร์ทอพั: ระดบัขัน้ของสตาร์ทอพั
 เพือ่ให้เหน็ภาพรวมว่าจะพฒันาธรุกจิให้เตบิโตได้อย่างใด สามารถสรปุ

คร่าวๆ ได้ เป็น 3 ขัน้ตอน ผ่าน Stage of Startup ดงันี้
1) Problem: Solution Fit
เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นจากการพัฒนาไอเดีย ซึ่งอาจเกิดมา

จากความต้องการทีจ่ะแก้ Pain Point ของผูค้น โดยต้องมกีารพสิจูน์ว่าปัญหา
นัน้มอียูจ่รงิ และมคีวามต้องการแก้ไขปัญหา โดยสามารถคดิผลติภณัฑ์ตัง้ต้นที่
จะสามารถแก้ปัญหานัน้ๆ ได้

2) Product: Market Fit
เป็นขัน้ตอนทีส่อง ทีจ่ะเป็นการสร้างผลติภณัฑ์ต้นแบบและน�าไปทดลอง

ตลาด เพือ่เกบ็ฟีดแบคจากผูใ้ช้จรงิ แล้วน�าผลเหล่านัน้มาปรบัปรงุผลติภณัฑ์ให้
เหมาะกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นการท�าให้สินค้า
ตดิตลาด

อ้างองิจาก
https://www.set.or.th/education/th/enterprise/files/startup_business_guide.pdf
https://www.startupthailand.org/wp-content/uploads/2018/11/white-paper.pdf
http://www.nia.or.th/nia/wp-content/uploads/2018/08/startup-act.pdf
http://data.worldbank.org
https://e27.co/young-growing-cambodia-startup-ecosystem-ready-step-20180627/
https://techsauce.co/tech-and-biz/myanmar-startup-ecosystem/
https://techsauce.co/tech-and-biz/vietnam-startup-ecosystem-2018/
https://www.facebook.com/ThailandStartup/posts/มารูจ้กั-startup-ecosystemระบบ 
นเิวศของสตาร์ทอพัไทย-กนัเถอะ_สตาร์ทอ/ั2064534536890206/

3) Business: Market Fit
เมือ่สนิค้าตดิตลาดแล้ว ช่วงนีจ้ะเป็นช่วงทีเ่น้นการขยายการเตบิโตของ

ธรุกจิ เพิม่ทมีงาน เพิม่ก�าลงัการผลติ หรอืเพิม่ Infrastructure ต่างๆ เพือ่รองรบั
ฐานลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ เป็นการพสิจูน์โมเดลทางธรุกจิ รวมถงึการหารายได้ในรปูแบบ
ใหม่ๆ และเป็นช่วงทีจ่ะดงึดดูนกัลงทนุ และทมีงานมาเพือ่เพิม่การเตบิโตต่อไป

ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ใน 
CLMVT

กัมพูชา: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในกัมพูชา มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยได้รบัการสนบัสนนุจากผูเ้ล่นทีห่ลากหลาย อาท ิ หน่วยเร่งธรุกจิ 
(Accelerators) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) สถานที่ท�างานร่วม  
(Co-working spaces) นกัลงทนุ และภาครฐั ทัง้นีภ้าคเทคโนโลยขีองกมัพชูานัน้ 
ส่วนใหญ่เป็นการรบัเทคโนโลยรีะดบัโลกมาปรบัใช้ในโอกาสทางธรุกจิของท้องถิน่ 
อกีทัง้การเพิม่ขึน้ของความรูด้้านดจิทิลั (Digital Literacy) นัน้ถอืเป็นแรงดงึดดู
นกัลงทนุทัง้ต่างชาต ิและท้องถิน่ให้เข้ามาสูธ่รุกจิสตาร์ทอพัในกมัพชูา

ลาว: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในลาว อยู่ในระดับเริ่มต้นเนื่องจากยัง
ขาดองค์ประกอบส�าคญัหลายด้าน แม้ว่าคนรุน่ใหม่จะมไีอเดยีทีส่ร้างสรรค์และ
ความกระตอืรอืร้นทีจ่ะเริม่ต้นธรุกจิ อย่างไรกต็ามลาวยงัคงขาดหน่วยเร่งธรุกจิ 
(Accelerators) หน่วยบ่มเพาะธรุกจิ (Incubators) กลุม่นกัลงทนุนางฟ้า (Angel 
Investors) ธรุกจิทนุร่วมลงทนุ (Venture Capitalists) และกฎระเบยีบทีเ่พยีง
พอจะสนบัสนนุธรุกจิเริม่ต้นเหล่านัน้

เมยีนมา: ภาพรวมของระบบนเิวศของสตาร์ทอพัในเมยีนมา มกีารเตบิโต 
มากขึน้ อย่างไรกต็าม ตลาดนัน้ยงัคงเลก็อยูเ่มือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้นี้
ความท้าทายหลักของการพัฒนาสตาร์ทอัพในเมียนมาได้แก่ ความขาดแคลน
สถาบันที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มนักลงทุนนางฟ้า (Angel 
Investors) 

เวยีดนาม: ระบบนเิวศของสตาร์ทอพัในเวยีดนามนัน้ยงัถอืว่าอยูใ่นช่วง
เริม่ต้น โดยผ่านช่วงแรกทีเ่ป็นการพฒันาภายในไปแล้ว และก�าลงัก้าวสูก่ารขยาย
ไปยงัต่างประเทศ ทัง้นีจ้�านวนสตาร์ทอพัทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากระบบโทรคมนาคม 
เทคโนโลย ีและการศกึษาทีด่ขีึน้ รวมทัง้กลุม่คนเวยีดนามทีไ่ปศกึษาในต่างประเทศ 
และกลบัเข้ามาพฒันาประเทศ

ไทย: ระบบนเิวศของสตาร์ทอพัไทย มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งในหลากหลาย 
ด้าน อาท ิการสนบัสนนุด้านกฎหมายทีร่ฐับาลมกีารปรบัปรงุประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณชิย์เพือ่สนบัสนนุสตาร์ทอพั การขยายจ�านวนของสตาร์ทอพั มลูค่าทาง
เศรษฐกจิทีเ่พิม่สงูขึน้ นอกจากนีก้รงุเทพฯ ยงัมเีป้าหมายในการเป็น Startup Hub 
ในภูมิภาค อีกทั้งระบบนิเวศของไทยได้เริ่มขยายเครือข่ายในระดับนานาชาติ
อกีด้วย 

ผูเ้ขยีนหวงัว่าเกรด็ความรูเ้ลก็ๆ น้อยๆ เหล่านีจ้ะสามารถจดุประกาย
ความเป็นสตาร์ทอพัในตวัคณุได้ไม่มากกน้็อย
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 โดย : กองดชันเีศรษฐกจิการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
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ภาพรวมเศรษฐกิจยังเติบโตแบบชะลอตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยภาพรวมรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงราคารายหมวดสินค้าของดัชนี
ในเดือนนี้คล้ายคลึงกับเดือนก่อนๆ โดยหมวดที่เคยขยายตัวก็ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอตัว จะมีบางหมวดที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร รวมทั้ง
ปศสุตัว์มกีารปรบัตวัสงูขึน้เนือ่งจากฐานราคาทีต่�า่ในช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ในขณะทีแ่รงส่งของหมวดพลงังานในเดอืนนีล้ดลงจากส่วนเกนิ
ของอปุทาน (การผลติ) มมีาก ขณะทีโ่ครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั และการเร่งเบกิจ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ 
และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลดีต่อการส่งออกที่มีแนวโน้มดีมาตลอดทั้งปี

ภาพรวมเศรษฐกจิเดอืนพฤศจกิายน 2561

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปและพืน้ฐาน พฤศจกิายน 2561

ดชันชีีว้ดัเศรษฐกจิทีส่�าคญั

ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2561 
เท่ากบั 102.40 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 0.94 (YoY) 
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 แต่เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัว 
โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากราคาในหมวดพลงังานทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่24 
แต่ในลกัษณะชะลอตวัจากร้อยละ 8.11 ในเดอืนก่อนหน้ามาอยูท่ีร้่อยละ 
3.29 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารสดร้อยละ 0.33 จาก
ฐานราคาทีต่�า่ของข้าว เนือ้สตัว์ และไข่ไก่ ทีเ่ป็นผลจากปรมิาณผลผลติที่
มากในปีก่อน ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน 
ขยายตัวร้อยละ 0.69 รวมเฉลี่ย 11 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 
ร้อยละ 1.13 และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนตลุาคม 2561 เงนิเฟ้อทัว่ไปลดลงร้อยละ 0.22 (MoM) 
และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (AoA) 

 ปัจจยัส�าคญัของการชะลอตวัของเงนิเฟ้อในเดอืนนีม้าจากปัจจยั
หลักๆ ได้แก่ 
1.ปัจจัยเร่ง มาจาก
- ราคาพลงังานยงัเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เงนิเฟ้อขยายตวัได้ แต่อทิธพิล
ของปัจจัยพลังงานเริ่มลดลงสะท้อนจาก Contribution to percent 
change (CPC) ทีล่ดลงจาก 0.93 เหลอืเพยีง 0.38 ซึง่เมือ่หกัพลงังานออก
จะท�าให้เงินเฟ้อเดือนนี้เหลือร้อยละ 0.56 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 
ที่ร้อยละ 0.30 (ในเงินเฟ้อร้อยละ 0.94 เป็นพลังงาน 0.38 หักพลังงาน
แล้วเหลือ 0.56 เป็นเงินเฟ้อจากด้านอื่นๆ ที่มิใช่พลังงาน)
- อุปสงค์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จากมูลค่า VAT ในเดือน ต.ค.61 ที่ปรับตัวเป็น
ร้อยละ 7.1 จากเดอืนก่อนหน้าทีร้่อยละ 0.8 จากการจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ 
และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขณะที่การจัดเก็บภาษี 
จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 3.3 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
เงินเฟ้อช่วงที่เหลือชะลอตัว

2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ราคาผลผลติของกลุม่อาหารสดทีเ่พิม่ขึน้จากฐานราคาทีต่�า่ในกลุม่ของ
ข้าว เนื้อสัตว์ และไข่ ขณะที่ผักสดและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ 
เป็นผลจากทัง้สภาพอากาศและการปรบัเปลีย่นแผนการเพาะปลกู ส่งผล
ให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สอดคล้องกับดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ 0.4 (ที่มาจาก สศก.)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ (เฉลี่ย ม.ค. – ต.ค. 2561) 

Economic Indicator

เมื่อเทียบกับ CPI ของประเทศต่างๆ เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.61 เท่ากับ 
1.15) พบว่า CPI ของไทยยังอยู่ในระดับต�า่ เป็นล�าดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ (0.45) 
เทียบกับกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย (1.20) อินโดนีเซีย (3.20) เวียดนาม (3.61) 
ฟิลิปปินส์ (5.13) และประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย (4.15) ฮ่องกง (2.39) จีน (2.14) 
ไต้หวัน (1.58) และเกาหลีใต้ (1.51)

อัตราเงินเฟ้อ เดือนพฤศจิกายน 2561

ดัชนี = 102.40 %YOY %MOM %AOA

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(Headline Inflation)

0.94 -0.22 1.13

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core Inflation)

0.69 0.00 0.71
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 ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภค (CCI) ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้บริโภคโดยรวม เดือน
พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 36.0 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ระดับ 
35.5 รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับก�าลังซื้อของผู ้บริโภค การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ�าเป็นต่อการครองชีพในเดือนนี้เทียบกับเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 54.5 สูงกว่าระดับ 
50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งการสูงขึ้นของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค
ที่จ�าเป็นต่อการครองชีพในเดือนนี้เทียบกับ 3 เดือนที่ผ่านมา แผนการซื้อรถยนต์  
ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า แผนการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าคงทนต่างๆ  
(ไม่รวมบ้านและรถยนต์) ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า และความเชื่อมั่นของกลุ่มเกษตรกร 
เพิ่มขึ้นจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น

 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) จากร้อยละ 1.7 
ในเดอืนก่อนหน้า ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่7 โดยมสีาเหตสุ�าคญัดงันี้
- หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ตามการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคาสนิค้าเกษตรส�าคญั อาท ิข้าวเปลอืก (ความต้องการของตลาด
ต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปริมาณผลผลิตและ
ความต้องการไม่สมดุล) มันส�าปะหลังสด (ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ) รวมทั้ง สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ ที่มีความต้องการบริโภคสูงขึ้น
- หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 9.8 ตามราคาน�้ามัน
ปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ
- หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ข้าวสาร ปลายข้าว ร�าข้าว เนื้อสุกร) และกลุ่มน�า้มัน
เชือ้เพลงิ ในขณะทีเ่หลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ (เหลก็แท่ง เหลก็แผ่นและ
เหล็กเส้น) และกลุ่มเครื่องจักร (เครื่องสูบน�้า คอมเพรสเซอร์ รถไถนา) 
ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่ยังมีต่อเนื่อง 

เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.9 (MoM)  
เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นร้อยละ 0.4 (AoA)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปี 2560 สงูขึน้ร้อยละ 1.3 (YoY) เป็นการขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่17 
จากการสูงขึ้นของ 
- หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลม 
ผิวเรียบผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H  
เหล็กรางน�้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด�า 
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ชีทไพล์เหล็ก ประตูเหล็กม้วน ตะปู) ยังคง
เพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ
- หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูป
อัดแรง ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง 
- หมวดซเีมนต์ สงูขึน้ร้อยละ 1.4 (ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูซเีมนต์ผสม) 
ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง
- หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ทรายถมที่ ดินถมที่  
ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย อลูมิเนียม  
ยางมะตอย) ตามผลผลิตที่ยังไม่สมดุลกับความต้องการ เนื่องจากมี
ความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจ�านวนมาก

เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลง 
ร้อยละ 0.1 (MoM) เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 สูงขึ้น 
ร้อยละ 2.9 (AoA)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เท่ากับ 102.6

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) เท่ากับ 108.0

แนวโน้มเงินเฟ้อ
 โดยรวม เงนิเฟ้อในช่วง 11 เดอืนแรกของปี ได้รบัอทิธพิลส�าคญั
จากการเพิ่มขึ้นของทั้งความต้องการและราคาพลังงาน รวมทั้ง 
ผลด้านการผลิตของภาคเกษตรที่มีความผันผวนตามสภาพอากาศ
และแผนการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ส่งผลให้เงินเฟ้อส่วนใหญ่
ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์  
(ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9) และคาดว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2561 จะยังอยู่
ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.8 - 1.6 และ
อยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางที่รัฐบาล
ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 2.5±1.5 ได้ โดยมีปัจจัยด้านราคาพลังงานและ 
ความต้องการบริโภคที่ยังมีแรงส่งต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลัก รวมทั้ง 
ราคาสนิค้าเกษตรส�าคญัทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้เป็นปัจจยัสนบัสนนุ 
ซึ่งคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะยังคงส่งผลต่อเนื่องให้เงินเฟ้อใน 
ช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะ
ชะลอตัว
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ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ส.ค. 61 ก.ย. 61 ต.ค. 61 ต.ค. 61 ม.ค. - ต.ค. 61

ส่งออก 0.0 0.2 0.1 2.5 3.9

น�าเข้า 0.1 0.5 0.4 5.5 6.5

สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�า้มนัดบิ 2,395 12.0 10.9 จนี 4,550 15.4 20.7

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,766 13.4 8.0 ญีปุ่น่ 3,303 11.1 15.0

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,748 -4.5 7.9 สหรฐั

อเมรกิา 1,349 18.3 6.1

เคมภีณัฑ์ 1,463 16.7 6.6 มาเลเซยี 1,339 16.9 6.1

เหลก็ เหลก็กล้า
และผลติภณัฑ์ 1,206 28.6 5.5

สหรฐั
อาหรบั
เอมเิรตส์

933 4.4 4.2

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มูลค่า Δ สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ 2,437 11.4 11.2 จนี 2,673 3.04 12.29

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,581 8.6 7.27
สหรฐั

อเมรกิา
2,481 7.21 11.41

อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั 1,014 62.5 4.66 ญีปุ่น่ 2,234 18.74 10.27

น�า้มนัส�าเรจ็รปู 982 34.3 4.51 เวยีดนาม 1,167 15.07 5.36
ผลติภณัฑ์ยาง 959 5.8 4.41 สงิคโปร์ 1,064 72.82 4.89

 ตุลาคม 61 ม.ค. - ต.ค. 2561
 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 21,757.9 8.7 211,487.8 8.2

น�าเข้า 22,037.5 11.2 208,928.9 14.8

ดุลการค้า -279.5 2,559

ดลุการค้า
เดอืนตลุาคม 2561 ขาดดลุการค้ามลูค่า 279.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ภาพรวมดลุการค้า 2561 (ม.ค.-ต.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,559 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนตลุาคม 2561 อยูท่ี ่100.9 (ปี2555=100) สงูขึน้ 

ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา 
ส่งออกหมวดสนิค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้
ร้อยละ 1.6 และหมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 33.1 ขณะทีห่มวดสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร หดตวัร้อยละ 2.4

 
ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนตลุาคม 2561 อยูท่ี ่94.2 (ปี 2555=100) ขยายตวั 

ร้อยละ 5.5 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาน�าเข้า 
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ +31.8 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ +1.2  
สนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ +1.9 หมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ +0.4 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง เพิม่ขึน้ร้อยละ +1.4
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: ตลุาคม 2561

ส่งออก
การส่งออกของไทยในเดอืนตลุาคม 2561 กลบัมาขยายตวัทีร้่อยละ 8.7 หรอื

คดิเป็นมลูค่า 21,757.9 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยการส่งออกขยายตวัเกอืบทกุตลาด  
โดยเฉพาะตลาดในภมูภิาคเอเชยี อาท ิญีปุ่น่ อนิเดยี และ CLMV ทีข่ยายตวัในระดบัสงู 
อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ ตลาดสหรฐัฯ และจนีทีก่ลบัมาขยายตวัหลงัจากหดตวั 
เล็กน้อยในเดือนก่อนหน้า การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขยายตวัทีร้่อยละ 12.2 โดยสนิค้าเกษตรส�าคญัขยายตวัเกอืบทกุรายการ สนิค้าที่
ขยายตวัได้ด ีได้แก่ น�า้ตาล ข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ไก่สด แช่แขง็และแปรรปู 
และผกั ผลไม้สด แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู การส่งออกสนิค้ากลุม่อตุสาหกรรม 
ขยายตวัร้อยละ 6.8 สนิค้าทีข่ยายตวัได้ด ีได้แก่ สนิค้าเกีย่วเนือ่งกบัน�า้มนั ทองค�า 
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�า) และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และ 
ส่วนประกอบ ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิย์คาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะยงัขยายตวั
ได้ทีร้่อยละ 8 ตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยได้เตรยีมกลยทุธ์และแนวทางการส่งเสรมิ
การส่งออก การค้าและการลงทนุของไทยในช่วงทีเ่หลอืของปี 2561 และปี 2562  
อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่า สินค้าส่งออกของไทยที่มีความหลากหลายและความสามารถ
ทางการแข่งขนัในระดบัสงู จะเป็นโอกาสในการเร่งผลกัดนัการส่งออก และสนบัสนนุ
ให้การส่งออกไทยมคีวามยดืหยุน่และรบัมอืความผนัผวนจากปัจจยัเสีย่งภายนอกได้
ดขีึน้ รวมทัง้ผลกัดนัให้การส่งออกไทยขยายตวัได้ตามเป้าหมาย สร้างความเข้มแขง็
และรายได้ไปจนถงึเศรษฐกจิฐานราก

การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ส่วนมากปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย 
การส่งออกไปยงัตลาดหลกัขยายตวัร้อยละ 7.1 ซึง่การส่งออกไป ญีปุ่น่ และสหรฐัฯ 
ขยายตวัเร่งขึน้จากเดอืนก่อนหน้า โดยขยายตวัร้อยละ 18.7 และ 7.2 ตามล�าดบั 
อย่างไรก็ตามการส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวจากปัจจัยชั่วคราวที่ร้อยละ 4.1  
ขณะทีก่ารส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูขยายตวัในอตัราสงูทีร้่อยละ 13.2 ซึง่ตลาด
ส่วนใหญ่ขยายตวัในระดบั 2 หลกั โดยเฉพาะการส่งออกอนิเดยี CLMV และอาเซยีน 5 
ขยายตวัร้อยละ 12.0 18.2 และ 24.4 ตามล�าดบั ส่วนการส่งออกไปจนีกลบัมาขยายตวั 
ทีร้่อยละ 3.0 ด้านตลาดศกัยภาพระดบัรองหดตวัทีร้่อยละ 3.7 เนือ่งจากการส่งออก 
ไปทวปีออสเตรเลยี ลาตนิอเมรกิา ตะวนัออกกลางและกลุม่ประเทศ CIS หดตวั 
ร้อยละ 2.0 6.0 7.4 และ 38.8 ตามล�าดบั นอกจากนีก้ารส่งออกไปสวติเซอร์แลนด์ 
กลบัมาขยายตวั หลงัจากหดตวัสงูในเดอืนก่อนหน้า สะท้อนถงึผลกระทบทางลบ
ของราคาทองค�าได้หมดไปแล้ว 

กระทรวงพาณชิย์คาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะยงัขยายตวัได้ทีร้่อยละ 8  
ตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่า 
ส�าคญัทีย่งัเตบิโตต่อเนือ่งในไตรมาส 3/2561 อาท ิสหรฐัฯ ทีก่ารบรโิภคภาคเอกชน
ขยายตวัแขง็แกร่งจากการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงาน เป็นผลดต่ีอการส่งออกไทยใน
กลุม่สนิค้าอปุโภคและบรโิภคและการเตบิโตของภาคธรุกจิทีย่งัได้รบัอานสิงส์จาก
มาตรการลดภาษ ีสหภาพยโุรป จนี และญีปุ่น่ เศรษฐกจิยงัอยูใ่นเกณฑ์ด ีแม้ว่ามแีนวโน้ม 
ชะลอลงบ้างจากปัจจยัภายในประเทศ ตลาดอาเซยีน ทีม่แีนวโน้มการขยายตวัสงู
และเป็นอกีหนึง่ตลาดศกัยภาพทีม่บีทบาทสงูต่อภาพรวมการส่งออกไทยในระยะหลงั 

เศรษฐกจิและการค้าโลกเริม่มแีนวโน้มชะลอตวัในปี 2562 อาจส่งผลต่อการส่งออก 
ไทยในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการและนักลงทุนยังอยู่ในระยะปรับตัวต่อความ 
ไม่แน่นอนของนโยบายการค้า โดยมสีญัญาณการชะลอตวัของการลงทนุ สะท้อน
จากตวัเลขการผลติภาคอตุสาหกรรม (Industrial Production) และดชันผีูจ้ดัการ 
ฝ่ายจดัซือ้ (Manufacturing Purchasing Managers’ Indices) ทัง้ในประเทศพฒันาแล้ว 
และกลุม่ประเทศเกดิใหม่ นอกจากนี ้ การตอบโต้ทางการค้าของประเทศคูค้่าส�าคญั
ของไทย อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสนิค้าทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่อปุทาน และราคาน�า้มนั
ทีม่แีนวโน้มลดลงจะส่งผลบวกต่อสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนัน้อยกว่าระยะทีผ่่านมา 

การน�าเข้า
เดอืนตลุาคม 2561 มมีลูค่า 22,038 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 

11.2 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของน�า้มนัดบิ 
(+12.0%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+13.4%) เคมีภัณฑ์ (+16.7%) 
และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (+28.6%) ขณะที่เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ (-4.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน  
(+15.4%) ญีปุ่น่ (+11.1%) สหรฐัอเมรกิา (+18.3%) มาเลเซยี (+16.9%) และ 
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (+4.4%) 
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มนัเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนพฤศจกิายนเฉลีย่อยูท่ี ่18,986.4 บาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ด้านราคาทองค�าในตลาดโลก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อยู่ที่ 1,220.9 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อ ทรอยออนซ์ ส่วนค่าเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 1,255 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อ ทรอยออนซ์ โดยการกลับมาเป็นบวกของราคาทองค�าเนื่องจากราคามี 
การปรบัลดอย่างต่อเนือ่งท�าให้มกีารคาดการณ์ว่าราคาน่าจะอยูร่ะดบัต�า่สดุแล้ว 
และเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเก็งก�าไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับ 
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามทาง 
การค้า ท�าให้มคีวามต้องการถอืสนิค้าทรพัย์ปลอดภยัมากขึน้ ส่วนราคาทองค�า
ในโลกในเดือนสุดท้ายของปี คาดว่าจะทรงตัวและเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ 
เฉลี่ยที่ 1,200 - 1,300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาน�า้มัน
ราคาน�า้มันดิบเดือนพฤศจิกายนหดตัวอย่างรุนแรงที่ร้อยละ 20.2 เมื่อ

เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาน�า้มันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 56.4 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อ บาร์เรล เป็นระดับต�า่สุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวล
ผลกระทบจากสงครามการค้าท�าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั และส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการน�า้มันในตลาดโลก ท�าให้ตลาดน�้ามันกลับมาอยู่ในฝั่ง Over 
supply ทั้งนี้คาดว่าราคาน�า้มันดิบ (Dubai) ทั้งปี 2561 ยังคงคาดการณ์ว่า
จะอยู่ที่ระดับ 65.0 - 75.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยอยู่ที่ 33.0 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. 

อ่อนค่าเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากดอลลาร์ สรอ. 
อ่อนค่า หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง และ
ยังส่งสัญญาณจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึง
ในปีหน้าอีกด้วย ขณะที่ 11 เดือนแรกของปี 2561 ค่าเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 32.27 
และคาดว่าทั้งปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ในช่วงคาดการณ์ ของ สนค. ที่ 
31.0 - 33.0 บาท ต่อ ดอลลาร์ 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัว

ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 จากราคา 1,182.62 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 
1,175.00 บาท/100 กิโลกรัม ในขณะที่ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)  
มีราคาขายส่งเฉลี่ยทรงตัวที่ 3,315.00 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวในตลาด 
มีแนวโน้มลดลงเนื่องมาจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู ่ตลาด
ประกอบกับตลาดส่งออกต่างประเทศชะลอการซื้อ

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย 

ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่
กโิลกรมัละ 44.60 บาท และ 40.96 บาท ตามล�าดบั โดยราคายางแผ่นรมควนั
ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดอืนตลุาคม 2561 คดิเป็นร้อยละ 
4.84 และ 7.08 ตามล�าดบั โดยราคายางปรบัตวัลดลงในทศิทางเดยีวกบัตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ และนกัลงทนุชะลอการซือ้ขาย เนือ่งจากมคีวามกงัวลจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
พฤศจกิายน 2561

เดือน
ต.ค.-61 พ.ย.-61 %∆(MOM) พ.ย.-60 พ.ย.-61 %∆(YOY) 

สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,182.62 1,175.00 -0.64    1,162.62    1,175.00 1.06

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,315.00 3,315.00 0.00    2,837.86    3,315.00 16.81

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 46.87 44.60 -4.84 52.19 44.60 -14.54

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 44.08 40.96 -7.08 46.48 40.96 -11.88

ทองค�า      

ลอนดอน PM (USDTroy oz.) 1,215.4 1,220.9 0.5 1,282.3 1,220.9 -4.8

ไทย (THB/Baht) 18,778.3 18,986.4 1.1 19,920.5 18,986.4 -4.7

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)      

WTI 70.7 56.4 -20.2 56.7 56.4 -0.6

อัตราแลกเปลี่ยน      

THB/USD 32.8 33.0 0.6 32.9 33.0 0.1
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ศนูย์ ข้อมลู ข่าวสาร ของราชการพบกบั
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 ทเุรยีน “King of Fruit” ก�าลงัก้าวสูค่วามเป็นผลไม้ชัน้น�าระดบัโลก แต่ความ
ท้าทายใหม่ส�าหรบัทเุรยีนไทยคอืการแข่งขนัทีก่�าลงัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้

ทุเรียนไทยปีนี้ส่อแววแพงสุดในรอบหลายปี ภายหลังความต้องการจากตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศพุง่สงู ขณะทีก่ารส�ารวจราคาหน้าสวนพบว่าราคาทเุรยีนปีนีพุ้ง่สงูเป็น
ประวัติการณ์ ตามค�าสั่งซื้อเป็นจ�านวนมากของผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง  
Online และ Offline โดยเฉพาะทเุรยีนพนัธุห์มอนทองทีปี่นีก้ย็งัคงได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้ 
ท�าให้ราคาขายหน้าสวนปรบัเพิม่ขึน้ตามไปด้วย อย่างไรกต็าม ได้เกดิค�าถามว่าสถานการณ์
ทีส่ดใสนีจ้ะมคีวามยัง่ยนืต่อไปหรอืไม่เพยีงใด?

ในปี 2560 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูทเุรยีน 611,186 ไร่1 (โดยร้อยละ 89 เป็นการ
ปลกูทเุรยีนหมอนทอง สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดจนีทีน่ยิมหมอนทอง) มผีลผลติ
ทเุรยีนออกสูต่ลาดได้จ�านวน 635,031 ตนั สามารถจ�าหน่ายส่งออกต่างประเทศคดิเป็น
มลูค่า 652.89 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และในปี 2561 ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร รายงานว่า 
ประเทศไทยจะมผีลผลติทเุรยีนออกสูต่ลาด 726,809 ตนั ผลผลติต่อไร่เพิม่จากปีก่อนถงึ 
14.45% จงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งผลติทเุรยีนทีส่�าคญัของไทย ได้แก่ อนัดบั 1 จนัทบรุ ี (พืน้ที่ 
เพาะปลกูทเุรยีน 165,046 ไร่) รองลงมาเป็นชมุพร (138,801 ไร่) นครศรธีรรมราช (60,194 ไร่) 
ระยอง (52,706 ไร่) และสรุาษฎร์ธาน ี (46,113 ไร่) ทัง้นี ้พบว่าทกุภาคของประเทศไทย
มกีารขยายพืน้ทีก่ารปลกูทเุรยีนเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเป็นผลไม้ทีน่ยิมของผูบ้รโิภคทัง้ภายใน
และต่างประเทศ ความต้องการบรโิภคมอีย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าจะเป็นผลไม้ทีม่รีาคาสงูกต็าม 

ทีม่า : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร

สถานการณ์ทเุรยีนไทย 

1ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้
ไทย พ.ศ. 2558-2562 อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทย

เป็นมหาอ�านาจด้านการค้าผลไม้เมอืงร้อนของโลกนัน้ จงึควรทีจ่ะมี
แผนในการพฒันาผลผลติทเุรยีน สร้างแบรนด์เกรดพรเีมยีมเพือ่เพิม่
มูลค่า และการท�าตลาดให้กับทุเรียนเกรดรอง ส�าหรับการบริโภค
ในประเทศเพือ่การแปรรปูหรอืพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถงึจะมี 
การพฒันาช่องทางการจ�าหน่าย การกระจายผลไม้อย่างเป็นระบบ 
การบกุตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลยี แคนาดา และเกาหลใีต้ การเพิม่
ขดีความสามารถให้กบัผูป้ระกอบการ (Cr.น.ส.วลยัพรรณ เชยีงเงนิ) 
เช่น การพฒันาผูป้ระกอบการผ่านระบบ “ร้านค้าประชารฐั” 

2 มาเลเซยีและเวยีดนามเป็นคูแ่ข่งทีก่�าลงัมาแรงหายใจรดต้นคอ
ทเุรยีนไทยมาหลายปี ล่าสดุ รฐับาลเวยีดนามสนบัสนนุเกษตรกร

เพิ่มการผลิตทุเรียนหมอนทองที่อร่อยไม่แพ้ของไทยอย่างเต็มที่  
ในด้านมาเลเซยีกม็พีนัธุม์ซูานคงิ ทีร่ฐับาลมาเลเชยีตัง้เป้าทีจ่ะเป็น 
ผูส่้งออกทเุรยีนรายใหญ่ของโลกในเรว็ๆ นี ้แม้ว่าปัจจบุนัไทยจะเป็น
ประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานผลไม้ของจีนท�าให้
ไทยเป็นประเทศเดยีวทีส่ามารถส่งทเุรยีนสดไปขายทีจ่นีได้ในเวลานี้ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคูแ่ข่งจะไม่สามารถเข้าตลาดจนีได้

3 การผลติทเุรยีนมมีากขึน้ทัง้ในไทยเองและในประเทศเพือ่นบ้าน 
เช่น มาเลเซียและเวียดนาม ขณะที่ตลาดทุเรียนร้อยละ 80  

อยูท่ีจ่นี นัน่หมายความว่าในตลาดมผีูซ้ือ้รายใหญ่อยูร่ายเดยีว แต่มี
คูแ่ข่งเพิม่มากขึน้ทกุปี จงึควรมกีารแสวงหาตลาดใหม่เพือ่กระจาย
ความเสี่ยงของการพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไปและลดปัญหาทุเรียน
ล้นตลาด โดยอาจเน้นเจาะตลาดชาวจนีโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ ที่
มกัรวมกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ อาท ิชาวจนีในอนิโดนเีซยี (2.8 ล้านคน) 
สหรฐัอเมรกิา (4.8 ล้านคน) ออสเตรเลยี และมาเลเซยี เนือ่งจาก
ชาวจีนโพ้นทะเลมักมีพฤติกรรมการบริโภคคล้อยตามชาวจีน 
แผ่นดนิใหญ่ทีเ่ป็นกลุม่อ้างองิ  (Reference group) สงัเกตได้ว่าตลาด
ดงักล่าว (ยกเว้นอนิโดนเีซยี) มกีารขยายตวัของการน�าเข้าทเุรยีนจาก
ไทยในอตัราสงู

4 ทเุรยีนไทยต้องเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้ 
จึงควรสนับสนุนสินค้าแปรรูปจากทุเรียนเพื่อส่งออกด้วยเพื่อ

เป็นการเพิม่มลูค่าของสนิค้า เช่น แปรรปูเป็นยา เนือ่งจากทเุรยีนเป็น
ผลไม้ทีม่ไีขมนัสงู ช่วยเพิม่ไขมนัด ี(HDL) แก่ร่างกาย ขณะทีเ่กษตรกร
ผูป้ลกูควรหนัไปปลกูทเุรยีนสายพนัธุอ์ืน่ทีคู่แ่ข่งยงัน้อย (เช่น พนัธุช์ะนี 
กระดมุ พวงมณ ีและก้านยาว) นอกเหนอืจากหมอนทอง 

5 กระตุ้นให้ผู้ผลิตใช้บริการค้าออนไลน์ของ Thaitrade.com 
มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการท�าตลาด นอกเหนือจาก 

Alibaba รวมถงึการค้าผ่านร้านค้าประชารฐักจ็ะเป็นแนวทางทีส่�าคญั 
ในการพัฒนาตลาดที่จะช่วยให้สินค้าสามารถกระจายสู ่ตลาด 
ต่างภูมิภาค รวมถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้โดย 
ไม่ต้องผ่านคนกลาง

1ข้อมลูอ้างองิโดยส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร

ทเุรยีน : ทพัหน้าสูม่หาอ�านาจด้านผลไม้

ได้ทีช่ัน้
13สนค.

ตลาดส่งออกทเุรยีนสดทีส่�าคญัของไทย

อันดับ ประเทศ

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วน
ต่อการส่งออก

รวม2561 
(ม.ค.-ต.ค.)

อตัราขยายตวั % 
2561 (ม.ค.-ต.ค.)2559 2560 2561

(ม.ค.-ต.ค.)

1 จนี 257.69 217.38 405.97 45.09 -20.40
2 เวยีดนาม 82.68 286.62 288.18 32.01 239.08
3 ฮ่องกง 142.23 123.56 176.50 19.61 -19.51
4 ไต้หวนั 10.06 14.59 12.86 1.43 44.35
5 มาเลเซยี 2.14 3.67 5.73 0.64 66.58
6 สหรฐัอเมรกิา 1.98 2.43 4.47 0.50 9.34
7 เกาหลใีต้ 0.54 0.87 2.01 0.22 61.72
8 ญีปุ่น่ 0.23 0.32 1.25 0.14 33.78
9 อนิโดนเีซยี 3.72 1.23 0.85 0.09 -66.80
10 ออสเตรเลยี 0.14 0.31 0.57 0.06 119.10
11 แคนาดา 0.09 0.16 0.42 0.05 77.39

รวม 11 ประเทศ 501.51 651.15 898.81 99.84 49.00
อืน่ๆ 1.48 1.74 1.45 0.16 -24.43

รวมทกุประเทศ 502.99 652.89 900.26 100 48.95

ปัจจบุนัประเทศไทยถอืเป็นประเทศผูผ้ลติและผูส่้งออกทเุรยีนสดรายใหญ่ของโลก 
ตลาดส่งออกทีส่�าคญั ได้แก่ จนี เวยีดนาม และฮ่องกง ขณะทีก่ารส่งออกไปไต้หวนั มาเลเซยี 
เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี และแคนาดา แม้จะยงัมน้ีอยแต่พบว่ามกีารขยายตวัสงูมาก 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตลาดต่อไป ประเทศคู่แข่งในการส่งออกทุเรียน ได้แก่ มาเลเซีย 
อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม ทัง้นี ้พบว่าประเทศเวยีดนามมกีารน�าทเุรยีนเข้าจากไทยมากขึน้ 
โดยบรโิภคภายในเพยีง 30% ทีเ่หลอืส่งต่อไปไปขายจนีอกีต่อหนึง่ทางรถยนต์ผ่านชายแดน
เวยีดนาม-จนี


