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Editor’s Note

และแล้วก็กา้ วเข้าสูเ่ ดือนสุดท้ายของปี หลังจากทีท่ กุ ท่านเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�างานมาตลอดทัง้ ปี ช่วงนีจ้ งึ น่าจะเป็นเวลาดีๆ ทีเ่ ราจะได้พกั ผ่อน ชาร์ตพลัง พร้อม
ก้าวเข้าสูศ่ กั ราชใหม่ดว้ ยพลังเต็มเปีย่ มอีกครัง้
เวลาทีห่ มุนไปอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของโลกรอบตัวเรา เป็นการบังคับอย่างกลายๆ ให้เราต้องปรับเปลีย่ นตัวเองอยูต่ ลอดเวลา
การรับมือกับความไม่แน่นอนด้วยการสร้างความยัง่ ยืนจึงเป็นอีกหนึง่ กระแสแห่งการพัฒนาในยุคนี้ ทีเ่ ราจ�าเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกของ
เรา Special Talk ฉบับนีจ้ งึ อยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในประเด็นการสร้างเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตบนความยัง่ ยืน ความจ�าเป็นในโลกปัจจุบนั การลดการท�าลาย
สิง่ แวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเปลีย่ นชีวติ
ส่วนการส่งออกของไทยมีขา่ วดีวา่ กลับมาอยูใ่ นแดนบวกอีกครัง้ ทีร่ อ้ ยละ 8.7 ซึง่ ขยายตัวในทุกตลาด รวมทัง้ สหรัฐฯ ทัง้ นี้ นโยบายทรัมป์ทผี่ นั ผวนรายวันกลับเป็น
แรงผลักให้จนี และญีป่ นุ่ หันมาจับมือกันด้วยนโยบาย 2+1 โดยมีเป้าหมายการเพิม่ การลงทุนในประเทศทีส่ าม โดยไทยเป็นหนึง่ ในเป้าหมายยุทธศาสตร์การลงทุนในพืน้ ที่
EEC จุดนีจ้ ะเป็นจุดพลิกผันของไทยในการร่วมมือกับทัง้ สองประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านดิจทิ ลั และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึง่ หวังว่า
ปีหน้าจะเป็นปีทองของไทยแห่งการบุกตลาดจีนและอ้าแขนรับนักลงทุน Special Report เรือ่ งแรกเราจึงมีขอ้ เสนอการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจดิจทิ ลั ว่าการทีไ่ ทยจะต้องปรับตัวก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ควรต้องปรับปรุงระบบนิเวศด้านดิจทิ ลั ทัง้ ระบบ โดยเฉพาะด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง และเรือ่ งทีส่ อง Startup
แนวธุรกิจใหม่ของคนรุน่ ใหม่ น�า CLMVT ไปสูย่ คุ ใหม่ ซึง่ จะเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นเพือ่ ยกระดับผูป้ ระกอบการทัง้ ไทยและ CLMV ให้เติบโตไปด้วยกันทัง้ ภูมภิ าค
สุดท้ายนี้ ในนามของพวกเราชาว สนค. ขอกราบอวยพรให้ผอู้ า่ นทุกท่านประสบแต่ความสุขในช่วงเทศกาลสิน้ ปีนี้ พักผ่อนอย่างเต็มที่ เดินทางโดยสวัสดิภาพ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เศรษฐกิจที่เติบโตบนความยั่งยืน
ความจ�าเป็นในโลกปัจจุบัน
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 ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) และเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนกลางของกระทรวงพาณิชย์
ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกองบริหารการพาณิชย์
ภูมิภาค ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
แปลงยุทธศาสตร์ลงสูภ่ าคปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ และเพือ่ พัฒนาทักษะด้านการจัดท�าแผนงาน/โครงการ
ของส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์
โดย ผอ.สนค. ได้ให้ทิศทางและบทบาทการด�า เนินงานของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดว่า
ในสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส�านักงานพาณิชย์จงั หวัดควร
มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง โดยส�านักงานพาณิชย์จงั หวัดควรค้นหา จุดเเข็ง/
จุดเด่น และอัตลักษณ์ของจังหวัดตนเองเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า การเปลีย่ น
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (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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บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ผู ้จัดท�า : ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ทุกวันนีเ้ ราทุกคนต่างทราบกันดีถงึ ภาวการณ์เปลีย่ นแปลงต่างๆ ของโลก
ทัง้ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการเข้ามาของหุน่ ยนต์แทนที่
แรงงาน AI ทีเ่ ข้ามาเปลีย่ นโฉมหน้าทุกวงการ ช่องว่างความเหลือ่ มล�้าทีม่ แี นวโน้ม
ขยายวงกว้าง การเพิม่ ขึน้ ของจ�านวนประชากรโลกในขณะทีท่ รัพยากรธรรมชาติที่
มีอยูอ่ ย่างจ�ากัดลดลง ภาวะโลกร้อนและภัยธรรมชาติ ซึง่ ทุกสิง่ ล้วนมีความเชือ่ มโยง
และส่งผลกระทบระหว่างกันอย่างเป็นห่วงโซ่ อย่างไรก็ดี ความเคยชินท�าให้เรา
ยังคงมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคต แต่เราอาจต้องเริ่มฉุกคิดแล้วถาม
ตัวเองว่า ตอนนีโ้ ลกของเราอยูต่ รงจุดไหนแล้ว
ประชากรโลกเพิ่ม ตัวหารทรัพยากรเพิ่ม จากการคาดการณ์ของ
สหประชาชาติ ประชากรโลกในปี ค.ศ. 2017 มีจา� นวนกว่า 7 พันล้านคน โดยร้อยละ
63 อยูใ่ นทวีปเอเชีย และจะเพิม่ เป็นกว่า 1 หมืน่ ล้านคน ในสิน้ ปี ค.ศ. 2100
หรือเพิม่ ขึน้ 1.5 เท่าในระยะเวลา 80 ปี โดยร้อยละ 45 อยูใ่ นทวีปเอเชีย และ
ร้อยละ 42 อยู่ในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ จะมีการขยายตัวของความเป็นเมือง
(Urbanization) มากขึน้ คาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2050 หรืออีก 35 ปีขา้ งหน้า
ประชากรเมืองของโลกจะคิดเป็นร้อยละ 66 (ในส่วนของไทยร้อยละ 73) นัน่
หมายถึงปริมาณการบริโภคทรัพยากรต่างๆ จะยิง่ เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
ขยะล้นโลกไม่ไกลเกินจริง จากผลการศึกษาของธนาคารโลก พบว่า ใน
เขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมมีปริมาณการผลิตขยะต่อคนมากกว่าชนบท มี
การคาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2025 อัตราการผลิตขยะต่อคนจะเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.42
กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณขยะโลกจะเพิ่มเป็น 2.2 พันล้านตัน (เทียบเท่าพื้นที่
ครึ่งหนึ่งของมาเก๊า) ซึ่งมีทั้งขยะพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก ขยะพิษ และ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ กลุม่ ประเทศก�าลังพัฒนาจะมีอตั ราการผลิตขยะมากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้
มี ก ารคาดการณ์ ป ริ ม าณขยะจากขวดพลาสติ ก (PET) ในช่ ว งระหว่ า งปี
ค.ศ. 2016 - 2020 มีจา� นวนถึง 83,000 ล้านขวด แต่ขวดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล
มีจา� นวนต�า่ กว่า 50% ส่วนทีเ่ หลือจะใช้เวลาอีก 450 ปีในการย่อยสลาย
การผลิตและการบริโภคเกินความต้องการ ภายใต้ปริมาณขยะล้นโลกนัน้
เราสามารถมองลงไปเห็นที่มาของการผลิตและการบริโภคที่เกินขอบเขต
ความต้องการทีแ่ ท้จริง ส่งผลให้มกี ารใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างไม่สมดุล มี
การเปรียบเทียบว่าการบริโภคพลังงานโลกในแต่ละวันเทียบเท่ากับการเกิดระเบิด
ปรมาณูที่ฮิโรชิม่า 4 แสนครั้ง1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม การแปลงพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ท�าการเกษตร อุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ
และการขนส่ง การใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพือ่ ให้ได้ผลผลิต
สูง และสุดท้ายสิง่ เหล่านัน้ ย้อนกลับมาส่งผลต่อตัวเราซึง่ เป็นผูบ้ ริโภค ทัง้ ปัญหา
สุขภาพและภาวะโลกร้อนทีส่ ง่ ผลต่อระบบนิเวศและสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน
(Climate change) ภาควิชาการต่างออกแถลงการณ์ภาวะวิกฤติของสภาพ
ภูมิอากาศโลกว่า ในอีก 12 ปีต่อจากนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 1.5
องศาเซลเซียส อุณหภูมโิ ลกจะเพิม่ ขึน้ ถึงระดับอันตรายในอีกราว 80 ปีขา้ งหน้า
หากไม่มกี ารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน นัน่ หมายถึงว่าหากเรา
ยังคงใช้ชวี ติ ประจ�าวันเช่นนีต้ อ่ ไป ในช่วงอายุของเราทุกคนจะได้เผชิญกับภาวะ
แล้งจัด อุทกภัย และการขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอน
หนทางไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในภาวะทีท่ กุ ประเทศต่างมุง่ แข่งขันการยกระดับทางเศรษฐกิจเพือ่ สูย่ คุ ของ
เศรษฐกิจใหม่นนั้ ถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ งค�านึงถึงความยัง่ ยืนควบคูไ่ ปด้วย องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้กา� หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
1 Professor James Edward Hansen
2 ทวี เวชพฤติ

Development Goals: SDGs) ไว้ 17 เป้าหมาย เพือ่ เป็นแนวทางให้ประเทศ
ต่างๆ น�าไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ตามรายงาน SDGs Index 2018 พบว่าประเทศ
5 อันดับแรก (จาก 156 ประเทศ) ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี และ
ฝรัง่ เศส ทีม่ คี วามคืบหน้าตามเป้าหมาย SDGs มากทีส่ ดุ ตามล�าดับ แต่ประเทศ
ส่วนใหญ่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะประเทศ
มหาอ�านาจการผลิต เช่น สหรัฐฯ (อันดับ 35) จีน (อันดับ 54) และรัสเซีย (อันดับ
63) ส�าหรับไทยอยู่ในอันดับที่ 59 ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่
เป้าหมายอาจไม่ใช่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและผลผลิตเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่เป็นการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
และยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วย อาทิ
1) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภคทัง้ ระบบ ไม่วา่
จะเป็นการผลิตใหม่ ใช้ซา�้ และการแปลงขยะให้มมี ลู ค่า
2) เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Technology2) ได้แก่
(1) เคมีสีเขียว (Green Chemistry) (2) พลังงานสะอาด (Green Energy)
(3) อาคารทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Building) (4) ไอทีสเี ขียว (Green IT)
อาทิ การรีไซเคิลและประหยัดพลังงาน (5) พาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Vehicles) (6) ฉลากสีเขียว (Green Label) และ (7) คาร์บอนฟุตปริน้ ท์
(Carbon Footprint)
3) การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพือ่ ความยัง่ ยืนของโลก (R&D and STI for sustainable world3) เช่น
การผลิตอาหารแห่งอนาคต (อาทิ พัฒนาเนือ้ เทียมทดแทนการบริโภคเนือ้ สัตว์)
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ช่วยลดการใช้กระดาษ และเพิม่ ความโปร่งใส
เป็นต้น
4) ปัญญาประดิษฐ์มสี ว่ นช่วยสร้างความยัง่ ยืนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(AI for sustainability4) ตัวอย่างเช่น (1) การบริการจัดการเมือง (Smart
City) เช่น การควบคุมการจราจร ซึ่งน�าไปสู่การลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
(2) การควบคุมการท�าประมงแบบไม่ยงั่ ยืน โดยตรวจสอบปริมาณสัตว์นา�้ และ
ตรวจสอบสภาวะวิกฤติทางทะเลจากปริมาณแพลงตอน เพือ่ แก้ปญั หาได้ทนั เวลา
(3) การท�าเกษตรสมัยใหม่ เช่น ญี่ปุ่น โดยใช้ AI และ internet of thing
(อาทิ การรวบรวมฐานข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ การวินจิ ฉัยโรคพืช และช่วงเวลา
เก็บเกีย่ ว) (4) การตรวจสอบมลภาวะและภัยธรรมชาติ ทัง้ ทางน�า้ และทางอากาศ
ซึง่ รวมไปถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ แก้ปญั หาได้ทนั ท่วงที เป็นต้น
แน่นอนว่าการท�าธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนจะส่งผลให้ต้นทุน
ในการประกอบธุรกิจสูงขึน้ แต่กส็ ามารถมองเป็นโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ หรือ
สร้างความได้เปรียบได้ ซึง่ การก้าวข้ามผ่านการเปลีย่ นผ่านนี้ ภาครัฐจ�าเป็นต้องเป็น
ผูน้ า� ในการสร้างความเข้าใจและอาศัยการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายอย่างเป็นขัน้ ตอน
เริม่ จาก 1. การสร้างความรับรูแ้ ละความตระหนัก (Inform) ถึงเหตุผลความจ�าเป็น
ของการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างค่านิยมสู่ความยั่งยืน 2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ (Involve) ส่งเสริมการท�าธุรกิจ/
วิสาหกิจเชิงอนุรกั ษ์ โดยการให้สทิ ธิพเิ ศษเป็นสิง่ จูงใจ และมีการจัดสรรงบประมาณ
รัฐในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ และ 3. เพิม่ ระดับความเข้มงวด
โดยออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ (Enforce) ทัง้ มาตรฐานในประเทศและการน�าเข้า

3 STI: Science, Technology, and Innovation
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ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (กฎหมายในความรับผิดชอบของ
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจดิจท
ิ ล
ั กรมทรั6)พย์พ.ร.บ.
สนิ ทางปัญญา)

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ดา� เนินโครงการศึกษาเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจดิจทิ ลั ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ สี ว่ นส�าคัญต่อการด�าเนินชีวติ และประกอบธุรกิจยุคใหม่ เพือ่
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของไทยและนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรเี ป็นทีป่ รึกษาโครงการฯ และด�าเนินการเสร็จสิน้ เมือ่
เดือนกันยายน 2561
ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลที่ควร
ปรับปรุงและพัฒนารวม 14 ฉบับ แบ่งเป็นกฎหมายดิจทิ ลั โดยตรง 1 ฉบับ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจการค้า 13 ฉบับ ดังนี้
ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายดิจทิ ลั
1) พ.ร.บ. องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก� า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (กฎหมายใน
ความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เสนอให้มกี ารก�าหนดความเร็วขัน้ ต�า่ ของอินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ควรปรับขึน้ เป็นอย่างน้อยให้เท่ากับหรือ
มากกว่าค่าเฉลีย่ ของโลกที่ Download 22.81 Mbps, Upload 9.13 Mbps จาก
ปัจจุบนั อยูท่ ี่ Download 13.16 Mbps, Upload 8.63 Mbps
ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจการค้า
2) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 (กฎหมายในความรับผิดชอบของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากขึน้ จึงเสนอปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 19 โดยเพิม่ โทษปรับจากเดิม ปรับไม่เกิน
2,000 บาท และปรับรายวันไม่เกิน 100 บาท/วัน เป็นโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ
เพิ่มการก�าหนดโทษทางปกครองควบคู่กับปัจจุบันที่เป็นโทษทางอาญาอย่างเดียว
เนือ่ งจากโทษทางปกครองเหมาะสมกับกฎหมายรูปแบบใหม่เนือ่ งจากมีภาระการพิสจู น์
ทีน่ อ้ ยกว่า สามารถลงโทษและป้องปรามการกระท�าผิดได้ดว้ ยการก�าหนดค่าปรับทีส่ งู
ไม่มขี นั้ ตอนมาก และไม่เป็นภาระงบประมาณเหมือนโทษทางอาญา
3) พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจดิจิทัล
จึงเสนอปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 8 (6) โดยพิจารณาเพิม่ เติมหลักประกันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจดิจทิ ลั อาทิ ซอฟท์แวร์ ดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน เพือ่ ให้สามารถ
เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
4) พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา)
5) พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา)
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กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ควรตราบทบัญญัติเพิ่มเติม เพื่อก�าหนดให้
ความรับผิดเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างของเจ้าของดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม (ตลาด) และเจ้าของร้าน
ที่น�าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจ�าหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ดิจิทัล
แพลตฟอร์มวางมาตรการในการคัดเลือกและตรวจสอบร้านค้าหรือสินค้า
ทีจ่ ะมาจ�าหน่ายในแพลตฟอร์มให้มากขึน้ และส�าหรับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิฯ์
เสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 32/2 โดยเพิม่ เติมมาตรการแจ้งเตือน
(Red Flag) ให้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบ โดยตรวจสอบกลัน่ กรอง
และลบเนือ้ หาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึง่ การตรวจสอบกลัน่ กรองอาจเป็นเทคโนโลยี
หรือเจ้าหน้าทีข่ องดิจทิ ลั แพลตฟอร์มก็ได้
7) พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (กฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน) ควรเพิม่ โทษทางปกครองควบคู่
กับปัจจุบันที่เป็นโทษทางอาญาอย่างเดียว เนื่องจากโทษทางปกครองมี
ภาระการพิสจู น์ทนี่ อ้ ยกว่า ไม่ตอ้ งกระท�าผิดซึง่ หน้าเหมือนโทษทางอาญา
สามารถลงโทษและป้องปรามการกระท�าผิดได้ดว้ ยการก�าหนดค่าปรับทีส่ งู
ไม่มีขั้นตอนมาก และไม่เป็นภาระงบประมาณเหมือนโทษทางอาญา
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้เรือ่ งการแจ้งราคาสินค้าออนไลน์ จึงเสนอ
ให้ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 23 ให้การจับกุมผูก้ ระท�าผิดสามารถกระท�า
ได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายจับเมือ่ ปรากฏว่ามีการกระท�าความผิดซึง่ หน้า รวมทัง้
ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 40 เพิ่มค่าปรับหรือบทลงโทษให้มากขึ้น
จากเดิมโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1 หมืน่ บาท
8) พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) เสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 16 เพือ่ ก�าหนดประเภทกิจการทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุม
ธุรกิจดิจทิ ลั ให้มากขึน้ โดยควรพิจารณาเพิม่ สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่กจิ การประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(จากเดิมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอากรวัตถุดบิ เพือ่ การส่งออกเท่านัน้ ) รวมทัง้ พิจารณา
เงือ่ นไขของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจทิ ลั ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เกมในประเทศไทย รวมไปถึงการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้
ครอบคลุมการพัฒนาแพลตฟอร์มทีเ่ ป็นของคนไทยและต่างชาติดว้ ย
9) พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (กฎหมายใน
ความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค) เสนอให้
ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา 38 เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อนกับกระทรวง
พาณิชย์ในการจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการ
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งกับส�านักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนือ่ งจาก สคบ.
ตีความว่าธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจตลาดแบบตรง
10) พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของ สคบ.) เพือ่ เพิม่ สิทธิการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จึงเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 4 โดยให้ผบู้ ริโภคมีสทิ ธิในการคืน ปฏิเสธ ซ่อมแซม เปลีย่ นแปลง
หรือได้รับส่วนลด หากพบว่าสินค้าที่สั่งซื้อไม่เป็นตามที่กล่าวอ้างไว้ใน
การซือ้ สินค้าทางออนไลน์
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11) ประมวลรัษฎากรกฎกระทรวงฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร) เสนอให้
ปรับแก้ไขกฎกระทรวงฯ เพิม่ วงเงินลงทุนของบุคคลธรรมดาให้สามารถน�ามา
หักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่จ่ายจริง จากเดิมก�าหนดไว้รวมทั้งหมด
ไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นไม่เกิน 1 ล้านบาท (เทียบเคียงสิงคโปร์ทใี่ ห้ขนั้ ต�า่ 100,000
SGD หรือ 2.5 ล้านบาท) ส�าหรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึง
ธุรกิจดิจทิ ลั ด้วย
12) พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2479 (กฎหมายในความรับผิดชอบของ
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) เสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายมาตรา
24 เพือ่ เปิดโอกาสให้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พัฒนาให้เกิดธุรกิจใหม่
เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศโดยใช้ Drone
13) พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 (กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม
การขนส่งทางบก)
14) พ.ร.บ. โรงแรมไทย พ.ศ. 2547 (กฎหมายในความรับผิดชอบของกรม
การปกครอง)
กฎหมายทัง้ 2 ฉบับ ควรพิจารณาจุดสมดุลของธุรกิจดัง้ เดิมทีม่ อี ยูก่ บั ธุรกิจ
แนวใหม่ เพือ่ ให้ทงั้ สองรูปแบบสามารถอยูร่ ว่ มกัน เกิดการพัฒนาธุรกิจและเป็น
ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ เนือ่ งจากกฎหมายข้างต้นมีความเกีย่ วข้องกับ
ธุรกิจทีเ่ กิดจากแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) อาทิ Grab และ
Uber ทีใ่ ห้บริการรถส่วนบุคคลเป็นรถสาธารณะ รวมทัง้ Airbnb ทีใ่ ห้บริการ
บ้านส่วนบุคคลเป็นโรงแรม

ข้อเสนอมาตรการเพิ่มเติม โดยการจัดตั้ง Digital Community/
Ecosystem ภายใต้การดูแลของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA :
Digital Economy Promotion Agency) โดยความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ด้วยแนวคิดภาคเอกชนน�า
(Private-Led) และภาครัฐสนับสนุน (Government Support) ประการส�าคัญ
คณะกรรมการและผูท้ มี่ สี ว่ นในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ กฎหมายต่างๆ ต้อง
เป็นผูท้ เี่ หมาะสมและมีความเข้าใจธุรกิจดิจทิ ลั อย่างแท้จริง โดยมีสภาพแวดล้อม
ภายใต้ Digital Community/Ecosystem อาทิ 1) ศูนย์ One Stop Services
(OSS) อ�านวยความสะดวกให้ธุรกิจดิจิทัลครบวงจร ณ สถานที่เดียวกัน
2) ศูนย์พฒ
ั นาและส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั /ธุรกิจนวัตกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับธุรกิจดิจทิ ลั
3) Showcase/Market Testing พืน้ ทีแ่ สดงสินค้าหรือบริการเพือ่ ทดสอบตลาด
4) Digital Park นิคมธุรกิจดิจทิ ลั สนับสนุนให้ประกอบธุรกิจ 5) Co-Working Space
พืน้ ทีพ่ บปะ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ต่อยอดและแบ่งปัน มีสงิ่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ
6) University ใกล้มหาวิทยาลัยเพือ่ เชือ่ มโยงภาควิชาการในการน�าองค์ความรู้
มาทดลองและประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจจริง 7) Digital Village ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�าหรับ
Digital Talent และนักธุรกิจดิจิทัล ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้าง
Digital Community ทีค่ รบวงจร ประการส�าคัญ Digital Community นี้
จะเป็นพืน้ ทีท่ ดลอง (Sandbox) ผ่อนคลายกฎระเบียบให้ทดลองธุรกิจดิจทิ ลั
ได้ดว้ ย ระยะแรกอาจเริม่ ทีก่ รุงเทพฯ หรือปริมณฑลและหัวเมืองส�าคัญแต่ละ
ภูมภิ าค หากประสบความส�าเร็จก็จะขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป

ทีม่ า : โครงการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจดิจทิ ลั
การศึกษานีม้ คี วามครอบคลุม โดยศึกษาวิเคราะห์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจดิจทิ ลั ทัง้ หมดของไทย รวม 84 ฉบับ เป็นกฎหมายทีบ่ งั คับใช้แล้ว 70 ฉบับ และ
ร่างกฎหมาย 14 ฉบับ รวมทัง้ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคของภาคธุรกิจดิจทิ ลั โดยลงพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดมความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมรวมประมาณ 500 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในภาพรวม
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้แจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ พิจารณาใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาต่อไป โดยสามารถ
Downlaod รายละเอียดผลการศึกษาที่ www.tpso.moc.go.th/th/node/9925

TPSO Journal

06

Special Report

โดย : ชญามาส วิชยั ดิษฐ นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบตั กิ ำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

Startup

Startup แนวธุรกิจใหม่ของคนรุน่ ใหม่
น�า CLMVT ไปสูย
่ ค
ุ ใหม่

ภูมภิ าค CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) เป็นภูมภิ าคที่
มีความส�าคัญกับประเทศไทย ทัง้ ในฐานะของแหล่งพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลาดส่งออก และห่วงโซ่การผลิตทีส่ า� คัญ นอกจากนีภ้ มู ภิ าค CLMVT ยังถือ
เป็นภูมภิ าคทีป่ ระชากรมีอายุนอ้ ย โดยในปี 2017 มีประชากรร้อยละ 70 ทีอ่ ยู่
ในวัยแรงงาน (15 - 64 ปี) ดังนัน้ คนรุน่ ใหม่จงึ ถือเป็นก�าลังขับเคลือ่ นส�าคัญของ
ภูมภิ าค CLMVT
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีถอื เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เนือ่ งจาก
เทคโนโลยีจะที่เข้ามามีผลต่อการค้า การลงทุน เห็นได้จากรายงานประจ�าปี
ขององค์กรการค้าโลกประจ�าปี 2018 (World Trade Report 2018) ทีก่ ล่าว
ว่าการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digitalization) ช่วยส่งเสริมการค้าให้ขยายตัวและ
ลดต้นทุนการค้าได้ โดยเฉพาะการค้าบริการในกลุม่ ประเทศก�าลังพัฒนา ท�าให้
เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับเวลา การรับรองมาตรฐาน และ
สัญญา รวมทัง้ ก่อให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น Telesurgery อีกทัง้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ยังส่งผลให้การค้าโลกโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2 ต่อปี และต้นทุนการค้า
สะสมลดลงร้อยละ 10.5 ในช่วงปี 2016 - 2030 ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการใน CLMVT
ต้องปรับตัว และน�าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับธุรกิจให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
ปัจจุบนั รูปแบบหนึง่ ของการน�าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึง่ ของการท�าธุรกิจ
ได้แก่ การประกอบธุรกิจในรูปแบบทีเ่ รียกว่า สตาร์ทอัพ (Startup) อย่างไรก็ตาม
หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าสตาร์ทอัพคืออะไร ต่างจาก SMEs อย่างไร การเติบโต
ของธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไร ท�าอย่างไรเราถึงจะเป็นสตาร์ทอัพได้ รวมไปถึง
สถานการณ์ของสตาร์ทอัพใน CLMVT
บทความนีข้ อน�าเสนอเกร็ดความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพือ่
ท�าให้หลายๆ คนทีม่ ขี อ้ สงสัยได้คลายความสงสัยไปได้บา้ ง รวมทัง้ ยังหวังว่าจะ
สามารถจุดประกายให้คณ
ุ รุน่ ใหม่ และรวมไปถึงคนรุน่ เก่าทีม่ คี วามคิดใหม่ๆ ให้
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เข้าสูว่ งการธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึน้ และท�าให้เศรษฐกิจได้สามารถพัฒนาไปใน
ยุคดิจทิ ลั นีไ้ ด้อย่างยัง่ ยืน
สตาร์ทอัพคืออะไร ต่างจาก SMEs อย่างไร

ตามร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริม่ ต้น พ.ศ. .... ให้
ค�าจ�ากัดความของวิสาหกิจเริม่ ต้น หรือสตาร์ทอัพ ว่า คือกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ในขณะที่ ศูนย์วสิ าหกิจเริม่ ต้น
ประเทศไทย (Startup Thailand Center) ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้สา� นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติได้ให้รายละเอียดในการพิจารณาว่าธุรกิจนัน้ ๆ เป็นสตาร์ทอัพ
หรือไม่ ไว้ 3 ประการดังนี้
1) ลักษณะของกิจการ ต้องเป็นกิจการขนาดเล็กทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการด�าเนินการ
และขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมทีม่ พี นื้ ฐานจากเทคโนโลยี ซึง่ จะก่อให้เกิดการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดและเกิดผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ทมี่ ผี ลต่อสังคมในวงกว้าง
2) ระยะเวลาด�าเนินกิจการ เนือ่ งจากวิสาหกิจเริม่ ต้นจะได้รบั ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานรัฐ ดังนัน้ ต้องมีการก�าหนดระยะเวลาไว้คร่าวๆ ว่าต้องประกอบกิจการ
มาไม่เกิน 5 ปี
3) ผลประกอบการต่อปีของวิสาหกิจเริม่ ต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
ไม่ได้กา� หนดหลักเกณฑ์ทแี่ น่ชดั ว่าต้องมีผลประกอบการไม่เกินเท่าใด
ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นั้น หมายถึงกิจการ
ที่มีขนาดเล็ก และมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท จะเห็นว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางธุรกิจและวิธหี าเงินทุนนัน้ ต่างกัน
ออกไปอย่างสิน้ เชิง SMEs จะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการเพิม่ ทุน หรือ
กู้จากธนาคาร ในขณะที่สตาร์ทอัพจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาลดต้นทุนและขยายตลาด กล่าวคือ ทุกสตาร์ทอัพเป็น SMEs
แต่ไม่ใช่ทกุ SMEs ทีจ่ ะเป็นสตาร์ทอัพ

07
ลักษณะทีด
่ ข
ี องผูป
้ ระกอบการสตาร์ทอัพ

ก่อนทีจ่ ะเข้าสูธ่ รุ กิจสตาร์ทอัพ บางคนอาจกล่าวว่าแค่มี passion กับไอเดีย
ก็จะสามารถประสบความส�าเร็จได้ แต่ความจริงแล้วมีปจั จัยอีกมากมายทีจ่ ะท�าให้
ท�าธุรกิจสตาร์ทอัพ ดังนี้
1) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า (passion)
2) มีความคิดสร้างสรรค์
3) เป็นนักกลยุทธ์
4) มีความเป็นผูน้ า� และกล้าตัดสินใจ
5) มีความกล้าเสีย่ ง
6) มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
7) มีความมัน่ ใจในตัวเอง เชือ่ มัน่ ในตัวเอง
8) มีความพยายามอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
9) มีความรูใ้ นสิง่ ทีจ่ ะท�า
10) มีผรู้ ว่ มก่อตัง้ และทีมทีม่ ที ศั นคติตรงกัน
11) รักการเรียนรู้
12) มีทกั ษะการสือ่ สาร และชอบพูดคุยกับคนใหม่ๆ
13) มีคอนเนคชัน่ และคนคอยสนับสนุน
14) มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจ
15) มีเงินทุนตัง้ ต้น
คุณสมบัตเิ หล่านีเ้ ป็นแนวทางเพือ่ เตรียมพร้อมส�าหรับการเป็นสตาร์ทอัพ
ที่มีแนวโน้มจะประสบความส�าเร็จ อย่างไรก็ตาม หากตัวเราไม่ได้มีคุณสมบัติ
เหล่านีค้ รบทุกข้อ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเริม่ ธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ได้ หรือไม่มวี นั
ประสบความส�าเร็จจากธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะคุณสมบัตเิ หล่านีส้ ามารถฝึกฝน
และพัฒนาต่อยอดไปได้
การเติบโตของสตาร์ทอัพ: ระดับขัน
้ ของสตาร์ทอัพ

เพือ่ ให้เห็นภาพรวมว่าจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างใด สามารถสรุป
คร่าวๆ ได้ เป็น 3 ขัน้ ตอน ผ่าน Stage of Startup ดังนี้
1) Problem: Solution Fit
เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นจากการพัฒนาไอเดีย ซึ่งอาจเกิดมา
จากความต้องการทีจ่ ะแก้ Pain Point ของผูค้ น โดยต้องมีการพิสจู น์วา่ ปัญหา
นัน้ มีอยูจ่ ริง และมีความต้องการแก้ไขปัญหา โดยสามารถคิดผลิตภัณฑ์ตงั้ ต้นที่
จะสามารถแก้ปญ
ั หานัน้ ๆ ได้
2) Product: Market Fit
เป็นขัน้ ตอนทีส่ อง ทีจ่ ะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและน�าไปทดลอง
ตลาด เพือ่ เก็บฟีดแบคจากผูใ้ ช้จริง แล้วน�าผลเหล่านัน้ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นการท�าให้สินค้า
ติดตลาด

3) Business: Market Fit
เมือ่ สินค้าติดตลาดแล้ว ช่วงนีจ้ ะเป็นช่วงทีเ่ น้นการขยายการเติบโตของ
ธุรกิจ เพิม่ ทีมงาน เพิม่ ก�าลังการผลิต หรือเพิม่ Infrastructure ต่างๆ เพือ่ รองรับ
ฐานลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นการพิสจู น์โมเดลทางธุรกิจ รวมถึงการหารายได้ในรูปแบบ
ใหม่ๆ และเป็นช่วงทีจ่ ะดึงดูดนักลงทุน และทีมงานมาเพือ่ เพิม่ การเติบโตต่อไป
ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ใน
CLMVT

กัมพูชา: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในกัมพูชา มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยได้รบั การสนับสนุนจากผูเ้ ล่นทีห่ ลากหลาย อาทิ หน่วยเร่งธุรกิจ
(Accelerators) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) สถานที่ท�างานร่วม
(Co-working spaces) นักลงทุน และภาครัฐ ทัง้ นีภ้ าคเทคโนโลยีของกัมพูชานัน้
ส่วนใหญ่เป็นการรับเทคโนโลยีระดับโลกมาปรับใช้ในโอกาสทางธุรกิจของท้องถิน่
อีกทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของความรูด้ า้ นดิจทิ ลั (Digital Literacy) นัน้ ถือเป็นแรงดึงดูด
นักลงทุนทัง้ ต่างชาติ และท้องถิน่ ให้เข้ามาสูธ่ รุ กิจสตาร์ทอัพในกัมพูชา
ลาว: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในลาว อยู่ในระดับเริ่มต้นเนื่องจากยัง
ขาดองค์ประกอบส�าคัญหลายด้าน แม้วา่ คนรุน่ ใหม่จะมีไอเดียทีส่ ร้างสรรค์และ
ความกระตือรือร้นทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจ อย่างไรก็ตามลาวยังคงขาดหน่วยเร่งธุรกิจ
(Accelerators) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) กลุม่ นักลงทุนนางฟ้า (Angel
Investors) ธุรกิจทุนร่วมลงทุน (Venture Capitalists) และกฎระเบียบทีเ่ พียง
พอจะสนับสนุนธุรกิจเริม่ ต้นเหล่านัน้
เมียนมา: ภาพรวมของระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเมียนมา มีการเติบโต
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ตลาดนัน้ ยังคงเล็กอยูเ่ มือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ นี้
ความท้าทายหลักของการพัฒนาสตาร์ทอัพในเมียนมาได้แก่ ความขาดแคลน
สถาบันที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มนักลงทุนนางฟ้า (Angel
Investors)
เวียดนาม: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเวียดนามนัน้ ยังถือว่าอยูใ่ นช่วง
เริม่ ต้น โดยผ่านช่วงแรกทีเ่ ป็นการพัฒนาภายในไปแล้ว และก�าลังก้าวสูก่ ารขยาย
ไปยังต่างประเทศ ทัง้ นีจ้ า� นวนสตาร์ทอัพทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากระบบโทรคมนาคม
เทคโนโลยี และการศึกษาทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ กลุม่ คนเวียดนามทีไ่ ปศึกษาในต่างประเทศ
และกลับเข้ามาพัฒนาประเทศ
ไทย: ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในหลากหลาย
ด้าน อาทิ การสนับสนุนด้านกฎหมายทีร่ ฐั บาลมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เพือ่ สนับสนุนสตาร์ทอัพ การขยายจ�านวนของสตาร์ทอัพ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจทีเ่ พิม่ สูงขึน้ นอกจากนีก้ รุงเทพฯ ยังมีเป้าหมายในการเป็น Startup Hub
ในภูมิภาค อีกทั้งระบบนิเวศของไทยได้เริ่มขยายเครือข่ายในระดับนานาชาติ
อีกด้วย
ผูเ้ ขียนหวังว่าเกร็ดความรูเ้ ล็กๆ น้อยๆ เหล่านีจ้ ะสามารถจุดประกาย
ความเป็นสตาร์ทอัพในตัวคุณได้ไม่มากก็นอ้ ย

อ้างอิงจาก

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/มารูจ้ กั -startup-ecosystemระบบ
นิเวศของสตาร์ทอัพไทย-กันเถอะ_สตาร์ทอั/2064534536890206/

TPSO Journal

08

Economic Indicator

โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2561
ภาพรวมเศรษฐกิจยังเติบโตแบบชะลอตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยภาพรวมรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงราคารายหมวดสินค้าของดัชนี
ในเดือนนี้คล้ายคลึงกับเดือนก่อนๆ โดยหมวดที่เคยขยายตัวก็ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอตัว จะมีบางหมวดที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร รวมทั้ง
ปศุสตั ว์มกี ารปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากฐานราคาทีต่ า�่ ในช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา ในขณะทีแ่ รงส่งของหมวดพลังงานในเดือนนีล้ ดลงจากส่วนเกิน
ของอุปทาน (การผลิต) มีมาก ขณะทีโ่ ครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณใหม่
และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลดีต่อการส่งออกที่มีแนวโน้มดีมาตลอดทั้งปี
ดัชนีชวี้ ด
ั เศรษฐกิจทีส
่ า� คัญ

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปและพืน
้ ฐาน พฤศจิกายน 2561
ดัชนีราคาผู้บริโภค (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2561
เท่ากับ 102.40 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 0.94 (YoY)
เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 แต่เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัว
โดยมีสาเหตุสา� คัญจากราคาในหมวดพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 24
แต่ในลักษณะชะลอตัวจากร้อยละ 8.11 ในเดือนก่อนหน้ามาอยูท่ รี่ อ้ ยละ
3.29 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารสดร้อยละ 0.33 จาก
ฐานราคาทีต่ า�่ ของข้าว เนือ้ สัตว์ และไข่ไก่ ทีเ่ ป็นผลจากปริมาณผลผลิตที่
มากในปีก่อน ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน
ขยายตัวร้อยละ 0.69 รวมเฉลี่ย 11 เดือน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น
ร้อยละ 1.13 และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.71
เมือ่ เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 เงินเฟ้อทัว่ ไปลดลงร้อยละ 0.22 (MoM)
และเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 1.13 (AoA)
ปัจจัยส�าคัญของการชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนนีม้ าจากปัจจัย
หลักๆ ได้แก่
1.ปัจจัยเร่ง มาจาก
- ราคาพลังงานยังเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้เงินเฟ้อขยายตัวได้ แต่อทิ ธิพล
ของปัจจัยพลังงานเริ่มลดลงสะท้อนจาก Contribution to percent
change (CPC) ทีล่ ดลงจาก 0.93 เหลือเพียง 0.38 ซึง่ เมือ่ หักพลังงานออก
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 จากเดือนก่อนหน้าทีร่ อ้ ยละ 0.8 จากการจ�าหน่ายรถยนต์นงั่
และปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขณะที่การจัดเก็บภาษี
จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 3.3 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
เงินเฟ้อช่วงที่เหลือชะลอตัว
2. ปัจจัยทอน มาจาก
- ราคาผลผลิตของกลุม่ อาหารสดทีเ่ พิม่ ขึน้ จากฐานราคาทีต่ า�่ ในกลุม่ ของ
ข้าว เนื้อสัตว์ และไข่ ขณะที่ผักสดและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ
เป็นผลจากทัง้ สภาพอากาศและการปรับเปลีย่ นแผนการเพาะปลูก ส่งผล
ให้ราคาผักสดและผลไม้ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สอดคล้องกับดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ 0.4 (ที่มาจาก สศก.)
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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

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

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)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เท่ากับ 102.6

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) เท่ากับ 108.0

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภค (CCI) ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ้ บ ริ โ ภคโดยรวม เดื อ น
พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ระดับ 36.0 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ที่ระดับ
35.5 รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ก� า ลั ง ซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภค การใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภคที่จ�าเป็นต่อการครองชีพในเดือนนี้เทียบกับเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 54.5 สูงกว่าระดับ
50 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งการสูงขึ้นของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค
ที่ จ� า เป็ น ต่ อ การครองชี พ ในเดื อ นนี้ เ ที ย บกั บ 3 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา แผนการซื้ อ รถยนต์
ในระยะ 6 เดื อ นข้ า งหน้ า แผนการซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และสิ น ค้ า คงทนต่ า งๆ
(ไม่รวมบ้านและรถยนต์) ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า และความเชื่อมั่นของกลุ่มเกษตรกร
เพิ่มขึ้นจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) จากร้อยละ 1.7
ในเดือนก่อนหน้า ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 7 โดยมีสาเหตุสา� คัญดังนี้
- หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ตามการปรับตัวสูงขึ้น
ของราคาสินค้าเกษตรส�าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก (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�า้ มัน
เชือ้ เพลิง ในขณะทีเ่ หล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นและ
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 สูงขึน้ ร้อยละ 1.3 (YoY) เป็นการขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 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
- หมวดซีเมนต์ สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม)
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)
แนวโน้มเงินเฟ้อ
โดยรวม เงินเฟ้อในช่วง 11 เดือนแรกของปี ได้รบั อิทธิพลส�าคัญ
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
ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ เป็นปัจจัยสนับสนุน
ซึ่ ง คาดว่ า ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะยั ง คงส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้ เ งิ น เฟ้ อ ใน
ช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะ
ชะลอตัว
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: ตุลาคม 2561
ส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนตุลาคม 2561 กลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 8.7 หรือ
คิดเป็นมูลค่า 21,757.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกขยายตัวเกือบทุกตลาด
โดยเฉพาะตลาดในภูมภิ าคเอเชีย อาทิ ญีป่ นุ่ อินเดีย และ CLMV ทีข่ ยายตัวในระดับสูง
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ตลาดสหรัฐฯ และจีนทีก่ ลับมาขยายตัวหลังจากหดตัว
เล็กน้อยในเดือนก่อนหน้า การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 12.2 โดยสินค้าเกษตรส�าคัญขยายตัวเกือบทุกรายการ สินค้าที่
ขยายตัวได้ดี ได้แก่ น�า้ ตาล ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�าปะหลัง ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป
และผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป การส่งออกสินค้ากลุม่ อุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 6.8 สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�า้ มัน ทองค�า
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�า) และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และ
ส่วนประกอบ ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะยังขยายตัว
ได้ทรี่ อ้ ยละ 8 ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยได้เตรียมกลยุทธ์และแนวทางการส่งเสริม
การส่งออก การค้าและการลงทุนของไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2561 และปี 2562
อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่า สินค้าส่งออกของไทยที่มีความหลากหลายและความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับสูง จะเป็นโอกาสในการเร่งผลักดันการส่งออก และสนับสนุน
ให้การส่งออกไทยมีความยืดหยุน่ และรับมือความผันผวนจากปัจจัยเสีย่ งภายนอกได้
ดีขนึ้ รวมทัง้ ผลักดันให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็ง
และรายได้ไปจนถึงเศรษฐกิจฐานราก
การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ส่วนมากปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย
การส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 7.1 ซึง่ การส่งออกไป ญีป่ นุ่ และสหรัฐฯ
ขยายตัวเร่งขึน้ จากเดือนก่อนหน้า โดยขยายตัวร้อยละ 18.7 และ 7.2 ตามล�าดับ
อย่างไรก็ตามการส่งออกไปสหภาพยุโรปหดตัวจากปัจจัยชั่วคราวที่ร้อยละ 4.1
ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงขยายตัวในอัตราสูงทีร่ อ้ ยละ 13.2 ซึง่ ตลาด
ส่วนใหญ่ขยายตัวในระดับ 2 หลัก โดยเฉพาะการส่งออกอินเดีย CLMV และอาเซียน 5
ขยายตัวร้อยละ 12.0 18.2 และ 24.4 ตามล�าดับ ส่วนการส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัว
ทีร่ อ้ ยละ 3.0 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 3.7 เนือ่ งจากการส่งออก
ไปทวีปออสเตรเลีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและกลุม่ ประเทศ CIS หดตัว
ร้อยละ 2.0 6.0 7.4 และ 38.8 ตามล�าดับ นอกจากนีก้ ารส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์
กลับมาขยายตัว หลังจากหดตัวสูงในเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงผลกระทบทางลบ
ของราคาทองค�าได้หมดไปแล้ว
กระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกในปี 2561 จะยังขยายตัวได้ทรี่ อ้ ยละ 8
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
ส�าคัญทีย่ งั เติบโตต่อเนือ่ งในไตรมาส 3/2561 อาทิ สหรัฐฯ ทีก่ ารบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวแข็งแกร่งจากการฟืน้ ตัวของตลาดแรงงาน เป็นผลดีตอ่ การส่งออกไทยใน
กลุม่ สินค้าอุปโภคและบริโภคและการเติบโตของภาคธุรกิจทีย่ งั ได้รบั อานิสงส์จาก
มาตรการลดภาษี สหภาพยุโรป จีน และญีป่ นุ่ เศรษฐกิจยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี แม้วา่ มีแนวโน้ม
ชะลอลงบ้างจากปัจจัยภายในประเทศ ตลาดอาเซียน ทีม่ แี นวโน้มการขยายตัวสูง
และเป็นอีกหนึง่ ตลาดศักยภาพทีม่ บี ทบาทสูงต่อภาพรวมการส่งออกไทยในระยะหลัง
เศรษฐกิจและการค้าโลกเริม่ มีแนวโน้มชะลอตัวในปี 2562 อาจส่งผลต่อการส่งออก
ไทยในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการและนักลงทุนยังอยู่ในระยะปรับตัวต่อความ
ไม่แน่นอนของนโยบายการค้า โดยมีสญ
ั ญาณการชะลอตัวของการลงทุน สะท้อน
จากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) และดัชนีผจู้ ดั การ
ฝ่ายจัดซือ้ (Manufacturing Purchasing Managers’ Indices) ทัง้ ในประเทศพัฒนาแล้ว
และกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ นอกจากนี้ การตอบโต้ทางการค้าของประเทศคูค่ า้ ส�าคัญ
ของไทย อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทาน และราคาน�า้ มัน
ทีม่ แี นวโน้มลดลงจะส่งผลบวกต่อสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน�า้ มันน้อยกว่าระยะทีผ่ า่ นมา
การน�าเข้า

เดือนตุลาคม 2561 มีมลู ค่า 22,038 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
11.2 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัวของน�า้ มันดิบ
(+12.0%) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+13.4%) เคมีภัณฑ์ (+16.7%)
และเหล็ ก เหล็ ก กล้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ (+28.6%) ขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รกลและ
ส่วนประกอบ (-4.5%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน
(+15.4%) ญีป่ นุ่ (+11.1%) สหรัฐอเมริกา (+18.3%) มาเลเซีย (+16.9%) และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+4.4%)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

ตุลาคม 61
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
21,757.9
8.7
22,037.5
11.2
-279.5

ส่งออก
น�าเข้า
ดุลการค้า

ม.ค. - ต.ค. 2561
มูลค่าล้านเหรียญ
(%YoY)
211,487.8
8.2
208,928.9
14.8
2,559

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 61

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
น�า้ มันส�าเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง

มูลค่า
Δ สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%) ประเทศ (ล้าน USD) (%YoY) (%)
2,437

11.4

11.2

จีน

2,673

3.04

12.29

1,581

8.6

7.27

สหรัฐ
อเมริกา

2,481

7.21

11.41

1,014

62.5

4.66

ญีป่ นุ่

2,234

18.74

10.27

982
959

34.3
5.8

4.51
4.41

เวียดนาม
สิงคโปร์

1,167
1,064

15.07
72.82

5.36
4.89

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ต.ค. 61

สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�า้ มันดิบ

2,395

12.0

10.9

จีน

4,550

15.4

20.7

เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,766

13.4

8.0

ญีป่ นุ่

3,303

11.1

15.0

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,748

-4.5

7.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,349

18.3

6.1

เคมีภณั ฑ์

1,463

16.7

6.6

มาเลเซีย

1,339

16.9

6.1

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,206

28.6

5.5

สหรัฐ
อาหรับ
เอมิเรตส์

933

4.4

4.2

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�าเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ส.ค. 61
ก.ย. 61
ต.ค. 61
0.0
0.2
0.1
0.1

0.5

0.4

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ต.ค. 61 ม.ค. - ต.ค. 61
2.5
3.9
5.5

6.5

ดุลการค้า

เดือนตุลาคม 2561 ขาดดุลการค้ามูลค่า 279.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภาพรวมดุลการค้า 2561 (ม.ค.-ต.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 2,559 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนตุลาคม 2561 อยูท่ ี่ 100.9 (ปี2555=100) สูงขึน้
ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
ส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.6 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.1 ขณะทีห่ มวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.4
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนตุลาคม 2561 อยูท่ ี่ 94.2 (ปี 2555=100) ขยายตัว
ร้อยละ 5.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาน�าเข้า
หมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ +31.8 หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ +1.2
สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�าเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.9 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้
ร้อยละ +0.4 และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ +1.4
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
พฤศจิกายน 2561

ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�าเดือนพฤศจิกายนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 18,986.4 บาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
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
การปรับลดอย่างต่อเนือ่ งท�าให้มกี ารคาดการณ์วา่ ราคาน่าจะอยูร่ ะดับต�า่ สุดแล้ว
และเริ่มมีการซื้อสะสมเพื่อรอเก็งก�าไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามทาง
การค้า ท�าให้มคี วามต้องการถือสินค้าทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ ส่วนราคาทองค�า
ในโลกในเดือนสุดท้ายของปี คาดว่าจะทรงตัวและเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
เฉลี่ยที่ 1,200 - 1,300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ทรอยออนซ์

ราคาน�า้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�า้ มัน

ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤศจิกายนหดตัวอย่างรุนแรงที่ร้อยละ 20.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 56.4 ดอลลาร์
สรอ. ต่อ บาร์เรล เป็นระดับต�่าสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวล
ผลกระทบจากสงครามการค้าท�าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการน�้ามันในตลาดโลก ท�าให้ตลาดน�า้ มันกลับมาอยู่ในฝั่ง Over
supply ทั้งนี้คาดว่าราคาน�้ามันดิบ (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

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�า
ลอนดอน PM (USDTroy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ามันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

ต.ค.-61

พ.ย.-61

%∆(MOM)

พ.ย.-60

พ.ย.-61

1,182.62
3,315.00

1,175.00
3,315.00

-0.64
0.00

1,162.62
2,837.86

1,175.00
3,315.00

1.06
16.81

46.87

44.60

-4.84

52.19

44.60

-14.54

44.08

40.96

-7.08

46.48

40.96

-11.88

%∆(YOY)

1,215.4

1,220.9

0.5

1,282.3

1,220.9

-4.8

18,778.3

18,986.4

1.1

19,920.5

18,986.4

-4.7

70.7

56.4

-20.2

56.7

56.4

-0.6

32.8

33.0

0.6

32.9

33.0

0.1

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
มี แ นวโน้ ม ลดลงเนื่ อ งมาจากผลผลิ ต ข้ า วฤดู ก าลใหม่ ท ยอยออกสู ่ ต ลาด
ประกอบกับตลาดส่งออกต่างประเทศชะลอการซื้อ

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤศจิกายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่
กิโลกรัมละ 44.60 บาท และ 40.96 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน
ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ
4.84 และ 7.08 ตามล�าดับ โดยราคายางปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ และนักลงทุนชะลอการซือ้ ขาย เนือ่ งจากมีความกังวลจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ทุเรียน : ทัพหน้าสูม่ หาอ�านาจด้านผลไม้
ทุเรียน “King of Fruit” ก�าลังก้าวสูค่ วามเป็นผลไม้ชนั้ น�าระดับโลก แต่ความ
ท้าทายใหม่สา� หรับทุเรียนไทยคือการแข่งขันทีก่ า� ลังจะทวีความรุนแรงมากขึน้
ทุเรียนไทยปีนี้ส่อแววแพงสุดในรอบหลายปี ภายหลังความต้องการจากตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศพุง่ สูง ขณะทีก่ ารส�ารวจราคาหน้าสวนพบว่าราคาทุเรียนปีนพี้ งุ่ สูงเป็น
ประวัติการณ์ ตามค�าสั่งซื้อเป็นจ�านวนมากของผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง
Online และ Offline โดยเฉพาะทุเรียนพันธุห์ มอนทองทีป่ นี กี้ ย็ งั คงได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้
ท�าให้ราคาขายหน้าสวนปรับเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ได้เกิดค�าถามว่าสถานการณ์
ทีส่ ดใสนีจ้ ะมีความยัง่ ยืนต่อไปหรือไม่เพียงใด?
ในปี 2560 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกทุเรียน 611,186 ไร่1 (โดยร้อยละ 89 เป็นการ
ปลูกทุเรียนหมอนทอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจีนทีน่ ยิ มหมอนทอง) มีผลผลิต
ทุเรียนออกสูต่ ลาดได้จา� นวน 635,031 ตัน สามารถจ�าหน่ายส่งออกต่างประเทศคิดเป็น
มูลค่า 652.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2561 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า
ประเทศไทยจะมีผลผลิตทุเรียนออกสูต่ ลาด 726,809 ตัน ผลผลิตต่อไร่เพิม่ จากปีกอ่ นถึง
14.45% จังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งผลิตทุเรียนทีส่ า� คัญของไทย ได้แก่ อันดับ 1 จันทบุรี (พืน้ ที่
เพาะปลูกทุเรียน 165,046 ไร่) รองลงมาเป็นชุมพร (138,801 ไร่) นครศรีธรรมราช (60,194 ไร่)
ระยอง (52,706 ไร่) และสุราษฎร์ธานี (46,113 ไร่) ทัง้ นี้ พบว่าทุกภาคของประเทศไทย
มีการขยายพืน้ ทีก่ ารปลูกทุเรียนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเป็นผลไม้ทนี่ ยิ มของผูบ้ ริโภคทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ความต้องการบริโภคมีอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ จะเป็นผลไม้ทมี่ รี าคาสูงก็ตาม
ตลาดส่งออกทุเรียนสดทีส่ า� คัญของไทย
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วน
ต่อการส่งออก อัตราขยายตัว %
2561
รวม2561 2561 (ม.ค.-ต.ค.)
2559
2560 (ม.ค.-ต.ค.)
(ม.ค.-ต.ค.)
1 จีน
257.69
217.38
405.97
45.09
-20.40
2 เวียดนาม
82.68
286.62
288.18
32.01
239.08
3 ฮ่องกง
142.23
123.56
176.50
19.61
-19.51
4 ไต้หวัน
10.06
14.59
12.86
1.43
44.35
5 มาเลเซีย
2.14
3.67
5.73
0.64
66.58
6 สหรัฐอเมริกา
1.98
2.43
4.47
0.50
9.34
7 เกาหลีใต้
0.54
0.87
2.01
0.22
61.72
8 ญีป่ นุ่
0.23
0.32
1.25
0.14
33.78
9 อินโดนีเซีย
3.72
1.23
0.85
0.09
-66.80
10 ออสเตรเลีย
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
อืน่ ๆ
1.48
1.74
1.45
0.16
-24.43
รวมทุกประเทศ 502.99
652.89
900.26
100
48.95
ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
อันดับ

ประเทศ

ปัจจุบนั ประเทศไทยถือเป็นประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกทุเรียนสดรายใหญ่ของโลก
ตลาดส่งออกทีส่ า� คัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และฮ่องกง ขณะทีก่ ารส่งออกไปไต้หวัน มาเลเซีย
เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และแคนาดา แม้จะยังมีนอ้ ยแต่พบว่ามีการขยายตัวสูงมาก
มีศักยภาพที่จะพัฒนาตลาดต่อไป ประเทศคู่แข่งในการส่งออกทุเรียน ได้แก่ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทัง้ นี้ พบว่าประเทศเวียดนามมีการน�าทุเรียนเข้าจากไทยมากขึน้
โดยบริโภคภายในเพียง 30% ทีเ่ หลือส่งต่อไปไปขายจีนอีกต่อหนึง่ ทางรถยนต์ผา่ นชายแดน
เวียดนาม-จีน
1ข้อมูลอ้างอิงโดยส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณ์ทเุ รียนไทย

1

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้
ไทย พ.ศ. 2558-2562 อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทย
เป็นมหาอ�านาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกนัน้ จึงควรทีจ่ ะมี
แผนในการพัฒนาผลผลิตทุเรียน สร้างแบรนด์เกรดพรีเมียมเพือ่ เพิม่
มูลค่า และการท�าตลาดให้กับทุเรียนเกรดรอง ส�าหรับการบริโภค
ในประเทศเพือ่ การแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงจะมี
การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย การกระจายผลไม้อย่างเป็นระบบ
การบุกตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และเกาหลีใต้ การเพิม่
ขีดความสามารถให้กบั ผูป้ ระกอบการ (Cr.น.ส.วลัยพรรณ เชียงเงิน)
เช่น การพัฒนาผูป้ ระกอบการผ่านระบบ “ร้านค้าประชารัฐ”
มาเลเซียและเวียดนามเป็นคูแ่ ข่งทีก่ า� ลังมาแรงหายใจรดต้นคอ
ทุเรียนไทยมาหลายปี ล่าสุด รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนเกษตรกร
เพิ่มการผลิตทุเรียนหมอนทองที่อร่อยไม่แพ้ของไทยอย่างเต็มที่
ในด้านมาเลเซียก็มพี นั ธุม์ ซู านคิง ทีร่ ฐั บาลมาเลเชียตัง้ เป้าทีจ่ ะเป็น
ผูส้ ง่ ออกทุเรียนรายใหญ่ของโลกในเร็วๆ นี้ แม้วา่ ปัจจุบนั ไทยจะเป็น
ประเทศเดียวที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานผลไม้ของจีนท�าให้
ไทยเป็นประเทศเดียวทีส่ ามารถส่งทุเรียนสดไปขายทีจ่ นี ได้ในเวลานี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตคูแ่ ข่งจะไม่สามารถเข้าตลาดจีนได้
การผลิตทุเรียนมีมากขึน้ ทัง้ ในไทยเองและในประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น มาเลเซียและเวียดนาม ขณะที่ตลาดทุเรียนร้อยละ 80
อยูท่ จี่ นี นัน่ หมายความว่าในตลาดมีผซู้ อื้ รายใหญ่อยูร่ ายเดียว แต่มี
คูแ่ ข่งเพิม่ มากขึน้ ทุกปี จึงควรมีการแสวงหาตลาดใหม่เพือ่ กระจาย
ความเสี่ยงของการพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไปและลดปัญหาทุเรียน
ล้นตลาด โดยอาจเน้นเจาะตลาดชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ ที่
มักรวมกลุม่ กันเป็นกลุม่ ใหญ่ อาทิ ชาวจีนในอินโดนีเซีย (2.8 ล้านคน)
สหรัฐอเมริกา (4.8 ล้านคน) ออสเตรเลีย และมาเลเซีย เนือ่ งจาก
ชาวจี น โพ้ น ทะเลมั ก มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคคล้ อ ยตามชาวจี น
แผ่นดินใหญ่ทเี่ ป็นกลุม่ อ้างอิง (Reference group) สังเกตได้วา่ ตลาด
ดังกล่าว (ยกเว้นอินโดนีเซีย) มีการขยายตัวของการน�าเข้าทุเรียนจาก
ไทยในอัตราสูง
ทุเรียนไทยต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้
จึงควรสนับสนุนสินค้าแปรรูปจากทุเรียนเพื่อส่งออกด้วยเพื่อ
เป็นการเพิม่ มูลค่าของสินค้า เช่น แปรรูปเป็นยา เนือ่ งจากทุเรียนเป็น
ผลไม้ทมี่ ไี ขมันสูง ช่วยเพิม่ ไขมันดี (HDL) แก่รา่ งกาย ขณะทีเ่ กษตรกร
ผูป้ ลูกควรหันไปปลูกทุเรียนสายพันธุอ์ นื่ ทีค่ แู่ ข่งยังน้อย (เช่น พันธุช์ ะนี
กระดุม พวงมณี และก้านยาว) นอกเหนือจากหมอนทอง
กระตุ้นให้ผู้ผลิตใช้บริการค้าออนไลน์ของ Thaitrade.com
มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการท�าตลาด นอกเหนือจาก
Alibaba รวมถึงการค้าผ่านร้านค้าประชารัฐก็จะเป็นแนวทางทีส่ า� คัญ
ในการพัฒนาตลาดที่จะช่วยให้สินค้าสามารถกระจายสู่ตลาด
ต่างภูมิภาค รวมถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้โดย
ไม่ตอ้ งผ่านคนกลาง
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