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กราบสวสัดปีีใหม่ท่านผูอ่้านทกุท่าน ในนามของส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ขอกล่าวอวยพรและส่งก�าลงัใจให้ทกุท่านก้าวเข้าสูปี่หมทูอง 2562 
ด้วยพลงัเตม็เป่ียม ขอให้ปีนีเ้ป็นปีแห่งความสขุ ความส�าเรจ็ และความก้าวหน้าของทกุท่านนะคะ และพวกเรากจ็ะพยายามสรรหาบทความวชิาการ และสาระน่ารู้ต่างๆ 
มาน�าเสนอให้แก่ทกุท่านเช่นเคยค่ะ

TPSO Journal ฉบับเปิดศกัราชใหม่นี ้ ถอืเป็นฉบบัพเิศษ ซึง่เราได้รบัเกยีรตจิากบิก๊บอสของเรา ท่านผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
(ผอ.สนค.) คณุพมิพ์ชนก วอนขอพร พร้อมด้วยกลุม่พี่ๆ  น้องๆ ผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น สนค. มาเป็นปกให้ และในคอลมัน์ Special Talk เราก็ยังคง 
ได้รบัเกยีรตใิห้สมัภาษณ์จากท่าน ผอ.สนค. มาให้มมุมองต่อสถานการณ์ทางการค้าของไทยและทศิทางการด�าเนนิงานของเราในปีนี ้ ส่วน Special Report ฉบบันี้  
จะอดัแน่นไปด้วยเนือ้หาสาระด้วยบทความเรือ่ง “เศรษฐกจิดจิทิลั: พฒันาการ ผลกระทบ และความท้าทายต่อการค้าไทย” ซึง่เป็นการพลกิโฉมภาคการค้าและบริการ 
รวมถงึนโยบายการส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ถอืเป็นกญุแจส�าคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

หวงัว่าทกุท่านจะได้รบัประโยชน์จากเนือ้หาของวารสารฉบบัพเิศษฉบบันี ้ และช่วงนีอ้ากาศเริม่เปลีย่นแปลงและค่าฝุน่ละอองสงู ขอให้ท่านผูอ่้านรกัษาสขุภาพ
กนัด้วยนะคะ 

               

                  กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.

03 Special Talk 
Exclusive Interview

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า

05 Special Report 
เศรษฐกิจดิจิทัล : พัฒนาการ ผลกระทบ 

และความท้าทายต่อการค้าไทย
  

12 Global News 
ลมเปลี่ยนทิศในการค้าโลก

บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ผู้จัดท�า : ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท ์0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

Editor’s Note02

วารสาร สนค. 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 90 มกราคม 2562

www.tpso.moc.go.th 

Contents

Getting Around with TPSO

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์ ได้จัดสัมมนาเชงิปฏิบัตกิาร 
โครงการ “เสริมสร้างความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561  
ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกของบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ  
รักษาประโยชน์สาธารณะ และด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรม 
สร้างฝายหนิชะลอน�า้ และยงิเมลด็พนัธุ ์(Seed Bomb) ณ หน่วยพทิกัษ์ป่าท่าทุง่นา จงัหวดักาญจนบรุี 
และศกึษาดูงาน ณ ศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้านหนองทราย โดยมนีางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร  
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า และนางสรุย์ีพร สหวฒัน์ รองผูอ้�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ สนค. จ�านวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว

กิจกรรมในคร้ังน้ีนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจีติบรกิารสาธารณะ ตลอดจนการเสยีสละเพือ่ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
แล้วยงัเป็นการปลกูจติส�านึกในการอนรุกัษ์ป่าไม้ และสร้างความรูส้กึหวงแหนต่อทรพัยากรธรรมชาติ
ของประเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ 
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ภาพรวมๆ คงไม่ได้แล้ว เพราะบางตลาดเป็นโอกาส เช่น อนิเดยี อาฟรกิา บางตลาด
เป็นคูแ่ข่ง เช่น เวยีดนามทีก่�าลังจะมีความตกลงกับอยูีเข้ามาเสริมความเข้มแข็ง
ของการส่งออก ในขณะทีบ่างตลาด เช่น อเมรกิากลางและใต้ ทีเ่ศรษฐกจิผนัผวน
หนกั จะกลายเป็นจดุเปราะบางทีเ่ราคงจะขยายการส่งออกไม่ได้มากนกั ดงันัน้ 
เราอาจจะต้องจดัทพัปรบัยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตลอดจนทรพัยากรในกระทรวง 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ให้เหมาะสม 

ส�าหรบัประเดน็ราคาน�า้มนัทีผ่นัผวนมาในช่วง 2 - 3 ปี ในปี 2562 นีน่้าจะ
มเีสถยีรภาพมากขึน้ ส่วนเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นในช่วงต้นปีนีแ้ขง็ค่าขึน้จากปีก่อน 
คาดว่าน่าจะอยูช่่วง 31 - 33 บาท 

แต่ถงึเราจะพดูกนัมากเรือ่งประเดน็ปัญหาและความท้าทาย พีก่ม็ัน่ใจว่า 
เศรษฐกิจไทยมพ้ืีนฐานท่ีดีและแข็งแกร่ง เทียบกับประเทศ emerging countries 
ต่างๆ แล้วถือว่าเราอยู่ในแถวหน้าของประเทศที่มีเสถียรภาพและศักยภาพ  
การส่งออกเรามีการกระจายตัวด ีท้ังสินค้าและบริการ แม้กระท่ังเงนิบาททีแ่ข็งข้ึน  
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยนะคะ การท่องเที่ยวจะยัง
คงเป็น foreign exchange earner ทีส่�าคญัและน่าจะขยายตวัได้อกี การลงทนุ 
ภาครฐัและ FDI น่าจะมเีงนิลงไปเพิม่ขึน้ ผ่านทัง้ EEC และโครงการ infrastructure 
ต่าง ๆ  อกีส่วนหนึง่คอื ภาคบรกิารต่างๆ กข็ยายตวั เช่น ก่อสร้าง/อสงัหารมิทรพัย์ 
การเงนิ สขุภาพ โลจสิตกิส์ เป็นต้น ซ่ึงกระทรวงพาณชิย์ก�าลงัผลกัดนัภาคบรกิาร
ให้เป็น engine ตวัใหม่ของไทย 

ด้านเศรษฐกจิในประเทศ สนค. ดแูลการวดัเงนิเฟ้อ ซ่ึงปีนีเ้ราประเมนิว่า  
จะอยู่ในกรอบ 0.7 - 1.7 มีค่ากลางที ่1.23 นบัว่าไม่สงูมากเม่ือเทยีบกบัประเทศต่างๆ  
แต่ปีนี้มีปัจจัยที่อาจกระทบต่อเงินเฟ้อทั้งบวกและลบ เช่น การขึ้นดอกเบี้ย  
การขึน้ราคาค่าโดยสาร พาหนะต่างๆ ซึง่เป็นตวัใหญ่ในตะกร้าเงนิเฟ้อ เราต้อง
ตดิตามดคูวามเปลีย่นแปลงด้านราคาอย่างใกล้ชดิ 

Q : ในปี 2562 ประเทศไทยจะต้องเผชญิความท้าทายด้านเศรษฐกิจ 
ในฐานะที่ สนค. เป็นหน่วยงานชี้น�าด้านเศรษฐกิจการค้าไทย ท่านได้ 
วางนโยบายการท�างานของ สนค. ในปีน้ีไว้อย่างไรบ้าง
A : งานของ สนค. ในปีนี ้เรายงัคงให้ความส�าคญักบัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ แต่จะพยายามท�างานเกีย่วกบัเศรษฐกจิฐานรากให้มากขึน้ พีไ่ด้วาง
กรอบการท�างานคร่าวๆ ไว้ดงันี้

คณุพมิพ์ชนก วอนขอพร 
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

วารสาร สนค. ฉบบัเปิดศกัราชใหม่ของปี พ.ศ. 2562 เราได้รับเกยีรตใิห้
สัมภาษณ์จากหนึง่หญงิแกร่งแห่งกระทรวงพาณิชย์ คณุพมิพ์ชนก วอนขอพร 
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (ผอ. สนค.) เกีย่วกบั 
มุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจจากปีที่ผ ่านมาสู ่แนวโน้มในอนาคต  
ซึ่งช่วงเวลานี้ทุกประเทศต่างต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเงนิ เราจงึอยากน�าเสนอความเหน็ของท่าน ผอ. สนค. ในฐานะทีเ่ป็น
ผูน้�าองค์กรของคนรุน่ใหม่ และมีบทบาทส�าคญัในการเป็น Think Tank ของ
กระทรวงพาณชิย์ ว่าความท้าทายทีป่ระเทศไทยต้องเผชิญจากนีต่้อไปคอือะไร  
กระทรวงพาณิชย์ และ สนค. ควรจะมุ่งหน้าด�าเนินงานไปในทิศทางไหน 
ท่ามกลางภาวะความท้าทายจากปัจจยัต่างๆ รอบด้านเช่นนี้

Q : จากภาวะความผันผวนของนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ 
ท่านประเมินผลกระทบต่อการค้าของไทยในปีที่ผ่านมา และแนวโน้ม
สถานการณ์การค้าไทยในอนาคตไว้อย่างไร
A : การส่งออกในปี 2561 ทีผ่่านมา พีป่ระเมินว่าไทยท�าได้ดพีอสมควร จากที่
ต้ังเป้าหมายไว้ที ่ 8% ซึง่ท�าได้ใกล้เป้าหมาย เนือ่งจากปัจจยับวกหลายประการ 
เช่น เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�าคัญหลายประเทศฟื้นตัว สินค้าเกษตรไทยที่
ส�าคญั เช่น ข้าว มนัส�าปะหลงั ผกั ผลไม้ สามารถส่งออกได้ดแีละมรีาคาดขีึน้  
ซึง่ถ้าสินค้าเกษตรไทยด ี จะส่งผลให้เศรษฐกจิในประเทศดไีปด้วย สนิค้าอืน่ๆ  
เร่ิมเห็นแววดี เป็น product champion ใหม่ เช่น เครื่องดื่ม มีแนวโน้ม 
การเตบิโตทีด่ใีนหลายตลาด ส่วนสนิค้าอตุสาหกรรมกส็ามารถประคองตวัไว้ได้ และ
ยงัสามารถกลับมาขยายตวัในกลุม่ทีเ่ป็นสนิค้า IoT (internet of things) อกีด้วย  
ในด้านตลาด สินค้าส่งออกของไทยมีการกระจายไปตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะอินเดยีทีม่กีารเตบิโตมากข้ึนอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปลายปีเราพบกบั
อปุสรรคส�าคญั คอื สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กบัจนี ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทย โดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมจากการส่งออกสนิค้าขัน้กลาง
ไปจีนหลายตัวลดลง เพราะไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค ท�าให้ตัวเลข 
ส่งออกทั้งปีแผ่วลงจากช่วงต้นปี แต่โดยรวมก็นับว่าฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ดี 
พอสมควร ทัง้หมดน้ี ต้องถอืเป็นความส�าเร็จของผูส่้งออกไทย และหน่วยงาน
ภาครฐัทีช่่วยกนัเดนิหน้าโดยไม่ย่อท้อ 

ปี 2562 นี ้เราอาจต้องเผชญิกบัความท้าทายหลายประการ ทีส่�าคญั คอื 
1. เศรษฐกจิของประเทศคูค้่ารายใหญ่ชะลอตัว เห็นได้จากการประกาศ

ปรับลดคาดการณ์ GDP ในแต่ละประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป หรอื
แม้กระทัง่จนี ในฝ่ังยโุรปกย็งัมปัีญหาเรือ่ง Brexit ทีค้่างคากนัอยู ่มคีวามขดัแย้ง
ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ และปัญหาในอิตาลี 
เป็นต้น  

2. สงครามการค้า คงยังไม่ยุติง่ายๆ แม้ว่าจีนจะส่งสัญญาณว่ายินดีหา
ทางออกร่วมกนั แต่ความไม่พอใจของสหรฐัฯ นัน้ลกึล�า้เกนิกว่าเรือ่งการขาดดลุ 
การค้า แต่เป็นเรือ่งของการเป็นเจ้าของเทคโนโลย ีบทบาทการเป็นผูน้�าโลก ฯลฯ 
เป็นเรือ่งของ geo-political friction แล้ว ไม่ใช่แค่ trade friction ซึง่ความขดัแย้ง 
นีจ้ะส่งผลกระทบให้เศรษฐกจิโลกไม่มเีสถยีรภาพ ไม่ใช่เฉพาะการค้าการส่งออก 
แต่ยงัส่งผลถงึตลาดเงนิและตลาดทนุด้วย 

3. ตลาดเกดิใหม่เป็นทัง้โอกาส คูแ่ข่งและจดุเปราะบาง ในปี 2562 นี้  
พี่มองว่า เราจะก�าหนดยุทธศาสตร์ตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) เป็น 

Exclusive Interview
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งานส่วนที ่1 คอื วางยทุธศาสตร์การค้าทัง้ (1) ยทุธศาสตร์ภาพใหญ่ ซึง่ 
สนค. ได้ท�า in-house workshop กนัไปแล้วหลายครัง้ (2) ยทุธศาสตร์เจาะลกึ
ราย Sector ทัง้ด้านเกษตรและอตุสาหกรรม และ (3) ยทุธศาสตร์รายประเทศ/
มณฑล ซ่ึงการท�ายทุธศาสตร์ทัง้หมดนี ้เพือ่จะรองรบัการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้น ไม่เพียงแค่การค้าเท่าน้ันแต่ต้องค�านึงถึงปัจจัยรอบด้าน ทั้งด้าน 
การลงทุน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 
ความมัน่คง ตวัอย่างเช่น สงครามการค้าไม่ใช่แค่เร่ืองของการข้ึนภาษตีอบโต้กนั  
แต่เป็นการแย่งชงิอ�านาจในเรือ่งของเทคโนโลย ีซึง่ประเดน็เหล่านีมี้ความซับซ้อน 
ที่ สนค. จะต้องติดตามแง่มุมต่างๆ ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งต้องศึกษาลงลึกไปถึง 
การปรับตวัต่างๆ ด้วย 

งานส่วนที ่ 2 คอื การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก จะเน้นงานงานวจิยัทีม่า
ตอบโจทย์สนิค้าเกษตรและเศรษฐกจิท้องถิน่ ซึง่เราอยูร่ะหว่างการเดนิสายหารือ
กบัเกษตรกร สหกรณ์ วสิาหกจิ และผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆ ในหลายจงัหวดั 
เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีห่ลากหลายมากข้ึน ซึง่ท่านชตุมิา บณุยประภศัร รัฐมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ ได้ให้นโยบายมาว่า สิง่ทีก่ระทรวงพาณชิย์ควรท�าเพิม่เติม 
คือ ต้องชีน้�าตลาด (Market driven) ให้มากกว่านี ้ต้องระบใุห้ได้ว่าประเทศไหน
มีความต้องการสินค้าอะไร และไทยควรต้องขายอะไร โดยไม่ได้มองแค่ past 
performance หรอืถ้าสินค้าบางตวัไมม่ีศักยภาพแล้ว ก็ควรต้องส่งเสริมให้ท�า 
อย่างอืน่ทดแทน การศกึษาของ สนค. จะต้องชีเ้ป้าให้ชดัเจนมากขึน้ เช่น ส่งออกข้าว  
ควรศกึษาเชงิลึกว่าข้าวอะไรขายดทีีส่ดุ ข้าวหอมมะลใินแต่ละตลาดเป็นอย่างไร
และตลาดไหนยังสามารถเติบโตได้อกี ข้าวอนิทรย์ีมโีอกาสเตบิโตหรอืไม่ในแต่ละ
ตลาด ให้ใช้ตวัเลขทีเ่รามมีาวเิคราะห์ให้ลงลกึและชีท้ศิทางให้ถกูต้อง เราต้องช้ี 
ให้เหน็ว่าตลาดโลกต้องการสินค้าอะไร และน�าไปต่อยอดขยายผลและเผยแพร่ให้
มากขึน้ หรอืการสนับสนุนกลุม่เกษตรกร กค็วรต้องมตีลาดรองรบั

สิ่งที่ สนค. ตั้งใจจะท�าอีกอย่างหนึ่งในปีนี้คือ โครงการชูคนต้นแบบ 
ท้องถ่ินทีป่ระสบความส�าเรจ็ ท�าให้เป็นทีรู้่จกั ซึง่คนต้นแบบในทีน่ีส้ามารถเป็น
ทั้ง บุคคล/กลุ่มคน/บริษัทท้องถิ่นที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนา เพื่อเป็น 
ต้นแบบการยกระดบัชมุชนโดยเฉพาะด้านเกษตร ปีน้ีจะมีการจดัประชมุ WEF/ 
Grow Asia ที่เชียงใหม่ เราก็จะเชิญบุคคลเหล่านี้มาท�าความรู้จักกันและ 
ระดมความคดิว่า ภาคเกษตรไทยจะเดนิหน้าต่อไปอย่างไรในยคุเทคโนโลยมีาแรง  
ผ่านโครงการ Hackathon 

งานส่วนที ่3 คอื การเชือ่มโยงระหว่างภมิูภาค ทีผ่่านมาเราได้ท�า CLMVT 
Forum มาแล้วสองครัง้ ซึง่ประสบความส�าเรจ็มากพอสมควร ในปีนีเ้รากจ็ะจดังาน 
CLMVT Forum ต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่3 โดย Theme ปีนีค้อื CLMVT as Value 
Chain Hub ในประเดน็ท่ามกลางความไม่มเีสถยีรภาพ ปัญหาทางการค้า การลงทนุ 
ทีเ่ปลีย่นขัว้น้ัน CLMVT จะเป็นศนูย์กลาง Value Chain รองรบัการเชือ่มโยง
ในภมูภิาค ซึง่แต่ละประเทศอาจจะมคีวามพร้อมหรอืความช�านาญไม่เหมอืนกนั 
เช่น ไทยน่าจะเป็น Hub ด้านอาหารและอญัมณขีองภูมิภาคได้ด ี ส่วนในเรือ่ง 
Value Chain ของสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ๆ เราอาจยงัต้องพึง่พาการลงทุนจากต่าง
ชาติ แต่กส็ามารถชใูห้เหน็ว่าเรามีจดุแข็งหรอืความพร้อม และ CLMVT สามารถ

เป็นฐานการผลิตร่วมกนัได้ ส่วนภาคบริการพีค่ดิว่าเราน่าจะเป็น Value Chain  
ด้าน Wellness and Healthcare และโลจสิตกิส์ โดยต้องเร่งยกระดบัโลจสิตกิส์ 
ในประเทศให้มปีระสทิธิภาพและสนบัสนนุการเชือ่มโยงระหว่างภมูภิาคให้ได้ 

งานส่วนที ่4 คอื เศรษฐกจิใหม่ (New Economy) ยงัคงต้องท�าต่อเนือ่ง 
และศึกษาเชิงลึกว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการค้าอย่างไร และไทยควรปรับ
ตัวอย่างไร ปีนี้เราริเริ่ม Blockchain Projects 2 โครงการร่วมกับสถานทูต
องักฤษ เป็นเรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา และ trade finance เมือ่เสรจ็แล้วกจ็ะน�า
มาพจิารณาต่อว่าจะ upscale และน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างไร เสรจ็แล้วจะต่อด้วย
โครงการ Blockchain in Agriculture 

งานส่วนที ่5 คอื การพฒันาข้อมลู เพือ่สนบัสนนุภารกจิดงัทีก่ล่าวไปแล้ว 
สนค. จะต้องผลกัดนัการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
กระทรวงมากขึน้ ซ่ึงในปีนีท้ีเ่ราต้องท�าเรือ่งข้อมลูกค็อื (1) เชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง
ส�านัก/กอง ภายใน สนค. (2) การจดัท�าระบบ Big Data โดย สนค. ได้รบัมอบหมายให้
เป็นฝ่ายเลขาเรือ่ง Big Data ของกระทรวง และ (3) การเชือ่มโยงข้อมลูกบัหน่วยงาน 
นอกกระทรวง อกีงานส�าคญัด้านข้อมลูที ่ สนค. จะเริม่ท�าคอื การท�าฐานข้อมลู 
e-commerce เพือ่ให้มข้ีอมลูทีส่อดคล้องกบัแนวทางระหว่างประเทศ จะได้ใช้
เป็นฐานในการก�าหนดนโยบายสนบัสนนุ e-commerce ทีต่รงเป้าหมายต่อไป 

การพฒันาดชันตีวัช้ีวัดต่างๆ ซ่ึงเป็นหนึง่ในภารกจิหลกัของเรา จะพฒันา
ให้มคีวามทนัสมยั ถกูต้อง มคีณุภาพและมมีาตรฐาน โดยปรบัปรงุและพฒันาการ
กระบวนการจดัเก็บข้อมูล รวมทัง้ขยายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมมากข้ึน ทัง้ใน
มิตขิองจ�านวนรายการสินค้าและบริการ สนค. จะมกีารทบทวนน�า้หนกัสนิค้า
และบรกิารทีค่วรจะอยูใ่นตะกร้าเงนิเฟ้อใหม่ตามรปูแบบการบรโิภคทีเ่ปลีย่นไป  
และตามเทคโนโลย ี นอกจากนีต้้องปรบัปรงุดชันบีางตวั เช่น ดชันคีวามเชือ่มัน่ 
เป็นต้น รวมถงึการขยายมติขิองแหล่งข้อมลูเชงิพืน้ที ่ซ่ึงเรามจีดุแขง็คอื มคีนเกบ็
ข้อมลูทัว่ประเทศ ข้อมลูมาจากพืน้ทีป่ฐมภมู ิแต่สิง่ทีอ่ยากให้ สนค. ท�าเพิม่เตมิ  
คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลึกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรการ เหตกุารณ์ และนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะผลต่อเงนิเฟ้อ 

งานส่วนที ่6 คอื การพฒันาบคุลากรเป็นเรือ่งหนึง่ทีพ่ีใ่ห้ความส�าคญัมาก 
ด้วยความทีเ่ราเป็นหน่วยงานทีต้่องมคีวามรอบรูท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา จงึจ�าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะทั้งเชิงวิชาการ  
การคิดวิเคราะห์ ดิจิทัล ทักษะการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ทักษะทาง 
ด้านภาษา (องักฤษ จนี) ทกัษะทางการทตู กจ็ะมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาอบรมให้
เจ้าหน้าที ่รวมถงึการขอทนุอบรมด้านต่างๆ ด้วย

Q : ในปีน้ีเราจะได้รัฐบาลชดุใหม่ ท่านคิดว่านโยบายการค้าต่างๆ จะมี
การเปลีย่นแปลงไปในทิศทางทางใด
A : การเลอืกตัง้ตาม Roadmap ทีว่างไว้จะมผีลดใีนด้านการสร้างความเชือ่มัน่  
ส่วนทศิทางกด็เูหมอืนทกุกลุม่ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศ
เหมอืนกนั ในส่วนของพี ่จากทีเ่ดนิสายลงพืน้ทีม่าคดิว่า ฐานรากท่ียัง่ยนืประเทศไทย
ต้องม ี(1) ผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็ง (2) การรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบ
สหกรณ์ วสิาหกจิเพือ่สงัคม (3) การเข้าถงึองค์ความรู ้ ทัง้ข้อมลู การพฒันา 
และการท�าธรุกจิ (4) การน�าเทคโนโลยไีปถงึกลุม่ฐานรากให้มากขึน้ ทัง้หมดนี้ 
เพือ่แก้ปัญหาใหญ่ของไทย คอืความเหลือ่มล�า้นัน่เอง 

ปีนีง้าน สนค. จะมากขึน้ ขณะนีเ้ราก่อตัง้มา 3 ปีแล้ว พีค่ดิว่างานวเิคราะห์
ระหว่างประเทศเราค่อนข้างท�าได้ดแีล้ว ส่วนปีหน้าการท�างานของเราจะรองรบั
นโยบายพฒันาเศรษฐกจิในประเทศมากขึน้ รวมถงึการน�าข้อมลู เช่น Big Data 
และดัชนีมาใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ให้มากกว่าเดิม ปีนี้เราจะมีการเข้าถึง 
กลุม่ประชาชนให้มากขึน้ด้วย จะมกีารตัง้ Line Official ถ้าไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง
จะใช้ชือ่ TPSO Trade Insights น่าจะเริม่ใช้ได้เดอืนมกราคมนี ้ซึง่จะเป็นอกีหนึง่
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูของเรา ขอฝากไว้ให้ตดิตามกนัด้วยค่ะ
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เศรษฐกิจดิจิทัล : พัฒนาการ ผลกระทบ 
และความท้าทายต่อการค้าไทย*

Special Report
 โดย : ดร.ณฐั ธารพานิช และนางสาวจินดาภาญ์ ป่ินม ีส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์

“Disrupt or be disrupted เปลีย่นหรอืถกูเปลีย่น” ถอืเป็นวลทีีเ่หมาะ
สมกบัสภาพทางธรุกจิในปัจจบุนันีเ้ป็นทีส่ดุ เนือ่งจากทกุวนันี ้มธีรุกจิหลายแห่ง
ต้องปิดตวัลงเนือ่งจากสภาพการแข่งขนัทีส่งูขึน้ และการเข้ามาแทนทีข่องคูแ่ข่งที่ 
มองไม่เหน็ นัน่คอืเทคโนโลยดีจิทิลั ตวัอย่างทีเ่หน็ใกล้ตวัทีส่ดุคอืการปิดตวัลงของ
ร้านค้าปลกี ในสหรฐัอเมรกิา ร้านค้าปลกีแบรนด์ดงักว่า 28 ราย อาท ิMacy’s 
Toy R Us, JC Penny, Sears และ KMart ต้องปิดสาขาลงมากกว่า 5,000 สาขา
ในปี 2560 และคาดการณ์ว่าอกี 2,500 สาขาจะต้องปิดตวัลงในปี 2561 

ในความเป็นจรงิแล้ว เศรษฐกจิโลกมกีารพฒันาการมาตลอดทกุยคุทกุสมยั 
ในช่วงเวลาหลายพนัปีท่ีผ่านมา มนษุย์เราได้คดิค้นเทคโนโลยต่ีางๆ และได้รังสรรค์
สิง่ก่อสร้างท่ีใหญ่โตอลังการและสิง่ประดษิฐ์ทีเ่ปลีย่นแปลงชวีติความเป็นอยูไ่ว้
มากมาย อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิโลกเพิง่มพีฒันาการขยายตวัอย่างก้าวกระโดด
ในช่วง 200 ปีทีผ่่านมานี ้หลงัจากการปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่1 เมือ่ศตวรรษ 
ที่ 18 หลังจากนั้น มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (IR: Industrial Revolution)  
อกีหลายครัง้ จนถงึปัจจุบันเป็นการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 เป็นยคุท่ีเศรษฐกจิ
โลกมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในยุคนี ้
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนธรรมดามพีลงัการประมวลข้อมลูสงูกว่าซปุเปอร์คอมพวิเตอร์
ในยุค 1980s ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ ในยุคนี้ข้อมูลที่มนุษย์เราสร้างข้ึนมา 
ในช่วงสองปีมปีรมิาณมากกว่าข้อมลูทัง้หมดทีถ่กูสร้างมาในอดตีทัง้หมด1

อย่างไรกต็าม แท้จรงิแล้วเทคโนโลยดีจิทิลัไม่ใช่เรือ่งใหม่ เนือ่งจากการ
คดิค้นและพฒันาเทคโนโลยีดจิทิลั เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และ
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เกดิขึน้มานานแล้ว แต่ความส�าคญัของเทคโนโลยดิีจทัิล
ได้เพิม่ขึน้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในยคุการปฏิวตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่ 4 หรอื 
Fourth Industrial Revolution ทีม่เีทคโนโลยดีจิทิลัไปผสมผสานประยกุต์
ใช้ด้วยกันอย่างกลมกลืนกับเทคโนโลยีกายภาพ (Physical) และชีวภาพ 
(Biological) หรอืทีเ่รยีกว่า Cyber Physical System โดยมเีทคโนโลยดีจิทิลั
เป็นจดุเชือ่มโยงและก้าวกระโดดส�าคญั ซึง่ผลกระทบจะแตกต่างกบัการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 3 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ท�างานแยกกบัเทคโนโลยปีระเภทอืน่ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) รวดเร็ว ซึง่จะเกดิ
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทวคีณู (exponential) 2) วงกว้าง ครอบคลมุ 
ทกุประเภทสนิค้าและบรกิาร และ 3) เชงิระบบ ซ่ึงครอบคลมุทกุภาคส่วนและ
ระบบการด�าเนนิงานของสงัคมทัง้หมด ซึง่การเปลีย่นแปลงเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่เคย
เกิดขึน้มาก่อน สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืการเตรยีมปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ทีก่�าลงัหายใจรดต้นคอเราอยูต่อนนี้

  1JP Morgan (2017) Disrupted or Be Disrupted
  * หมายเหต ุ: บทความนีถ้กูตพีมิพ์ครัง้แรกในหนงัสอื 36 ปี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ผลกระทบ และ 
ความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยในส่วนแรก 
จะอธิบายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร มีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร ส่วนที่ 2 
จะพูดถึงการแบ่งกลุ ่มธุรกิจดิจิทัล ส่วนที่ 3 จะอธิบายรูปแบบการค้าที่
เปลีย่นแปลงไป จากการเข้ามาของเทคโนโลยดีจิทิลั ส่วนที ่4 อธบิายผลกระทบ 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าท่ีจะมาเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต 
และท�าประกอบธุรกจิของเราอย่างใหญ่หลวง ส่วนท่ี 5 จะพูดถงึความท้าทาย 
ของเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านกฎระเบียบ และความเหลื่อมล�้า และส่วนสุดท้าย
จะให้ภาพของแนวนโยบายและยทุธศาสตร์เพือ่รองรบัเศรษฐกจิดิจิทลัของไทย

1. เศรษฐกจิดจิทิลัคอือะไร
ตามนิยามของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล 

หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ 
เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา  
การสาธารณสขุ การบรหิารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้กจิกรรมทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกจิ การพัฒนาคณุภาพชวีติของคน 
ในสงัคม และการจ้างงานทีเ่พิม่ขึน้ 

ดังนั้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกลไกพื้นฐานใน 
การขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิท่ีเกดิการหลอมรวมกบัเทคโนโลยด้ีานอืน่ๆ เกดิเป็น 
สามกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่ 
เทคโนโลยด้ีานดจิทิลั (Digital) กายภาพ (Physical) และชวีภาพ (Biological) 
ดงัรปู 1.1. ได้แก่

1.1 ด้านดจิทิลั (Digital) อาท ิIoT (Internet of Things), High Speed 
Internet (5G), Big Data, Cloud Computing, AI (Artificial Intelligence), 
Digital Platform, E-Commerce/E-Marketplace, Blockchain, Digital 
Currency, Fintech, E-Banking, E-Payment, Search Engine, Social 
Media, Network & Sharing Economy การปฏวิตัเิทคโนโลยดีจิิทลั (digital 
transformation) ถอืเป็นสะพานเชือ่มระหว่างทกุสิง่ (internet of things: IoT) 
เกดิจากการทีท่กุสิง่ถกูเชือ่มโยงเข้าสูเ่ครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นไปได้จากการ
ทีเ่ซน็เซอร์และอปุกรณ์เชือ่มต่อมรีาคาถกูลงมาก 

1.2 ด้านกายภาพ (Physical) อาท ิ1) หุน่ยนต์อจัฉรยิะ ทีเ่ข้ามาท�างานใน
ภาคบริการและเกษตรมากข้ึน (นอกเหนอืจากภาคอตุสาหกรรม) และสามารถคดิ 
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รปู 1.1 สามกลุม่เทคโนโลยเีปลีย่นโลก

และรบัรูค้วามรูส้กึได้เองผ่านการเข้าถงึข้อมลูมหาศาล (artificial intelligence) 
2) ระบบการพิมพ์สามมิติ (additive manufacturing or 3D Printing)  
3) ยานยนต์ไร้คนขบั และ 4) วสัดใุหม่ (new materials) เช่น วสัดนุาโน กราฟีน  
(มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมเท่านั้น ซ่ึงบางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1 ล้านเท่า  
แต่มคีวามแขง็แรงสงูกว่าเหลก็กล้าทีม่นี�า้หนกัเท่ากนัถงึ 200 เท่า นอกจากนีย้งัมี
ความยดืหยุน่สงู น�า้หนกัเบามาก และเกอืบจะโปร่งใส รวมทัง้ยงัน�าความร้อนและ
ไฟฟ้าได้เป็นอย่างด)ี และ 5) อปุกรณ์อจัฉรยิะ (Smart devices)  

1.3 ด้านชีวภาพ (Biological) อาทิ Genetic Engineering, 
Bioinformatics, Synthetic Biology, Personalized Medicine, Regenerative 
Medicine & Tissue Engineering, Neurotechnology ซึง่มปีระโยชน์มหาศาล
ต่อภาคบริการและภาคการเกษตร ในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ 
การผลติยา การชะลอวยั การยดือายอุาหาร รวมทัง้การพฒันาพนัธุส์ตัว์และพชื

รปูที ่2.1 การแบ่งประเภทธรุกจิดจิทิลั (Digital Business)

2ทีม่า: โครงการศกึษาเพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดจิทิลั โดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

2. การแบ่งประเภทของธรุกจิดจิทิลั
ธรุกจิดจิทิลัมพีฒันาการอย่างต่อเนือ่ง ตามการพฒันาของเทคโนโลยดิีจทัิลท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ โดยธุรกจิดิจทัิล (Digital Business) ในยคุเศรษฐกิจใหม่นี้ 

สามารถถกูแบ่งได้เป็น 4 กลุม่2 ดงัรปูที ่2.1 ได้แก่ ดจิทิลัมเีดยี (Digital Media) การค้าดจิทิลั (Digital Trade) ดจิทิลัเซอร์วสิ (Digital Service) และธรุกิจดจิิทลัอืน่ๆ 
(Others) โดยในแต่ละประเภทมกีารแบ่งรปูแบบธรุกจิออกตามลกัษณะและวตัถปุระสงค์การใช้งาน ดงัต่อไปนี้
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2.1 ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) เป็นช่องทางสื่อที่มีการน�าเอา 
ข้อความ กราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียงมาจัด รูปแบบโดยอาศัย
เทคโนโลยคีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านคอมพวิเตอร์และการสือ่สารทางออนไลน์  
ในภาคธรุกจินีม้ลูค่าการค้าพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ของธรุกจิเพลง โรงภาพยนตร์ 
และ e-Movie มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ประกอบไปด้วย

1) Social Media: สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทศิทาง โดยผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ตวัอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram, Line และ Skype เป็นต้น

2) E-Entertainment: แหล่งรวมดจิทิลัคอนเทนต์หลากหลายรปูแบบ
จากผูผ้ลติคอนเทนต์ ให้บรกิารผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เช่น YouTube, JOOX, 
iTunes, Line TV และเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น

3) E-Learning: การเรยีนรูบ้นฐานเทคโนโลย ีซ่ึงครอบคลมุวธิกีารเรยีนรู ้
จากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based 
Learning) การเรยีนรูบ้นเวบ็ไซต์ (Web-Based Learning) ห้องเรยีนเสมอืนจรงิ  
(Virtual Classrooms) และความร่วมมือกันผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Collaboration) เป็นต้น

 2.2. ดิจิทัลเทรด (Digital Trade) เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ความสะดวกสบาย และช่องทางหรอืโอกาสทาง 
การค้า โดยรปูแบบธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในตลาด e-Commerce ของไทยส่วนใหญ่จะอยู่
ในรปูแบบของ B2B มมีลูค่าตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไทยในปี 2018 มมีลูค่า
สงูถงึ 2.8 ล้านล้านบาท (ทีม่า: ส�านกังานพฒันาธรุกรรมอเิลก็ทรอกนกิส์) โดยจะ
พจิารณาออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงันี้

1) Goods หรอืการค้าดจิทัิลในรูปแบบของการส่งมอบสินค้า โดยมส่ีวน
ทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง ดงันี้

  (1) E-Marketplace & E-Commerce: เป็นเว็บไซต์สื่อกลาง 
การตดิต่อซือ้ขาย ท่ีรวบรวมสนิค้าและร้านค้าหรอืบรษิทัจ�านวนมาก ตวัอย่างเช่น 
Lazada, Shopee และ Tarad.com เป็นต้น

  (2) E-Payment: การช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอนสิทธิ 
การถอืครองเงนิหรอืการโอนสทิธ ิการถอนเงนิ หรอืหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
ผูใ้ช้บรกิาร ตวัอย่างเช่น True wallet, M Pay, Visa, Master Card เป็นต้น

  (3) E-Logistics: การให้บริการขนส่งและคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง 
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ผูใ้ห้บรกิาร คอื

  • ผูใ้ห้บรกิารขนส่ง (E-Delivery) คอื ผูใ้ห้บรกิารการขนส่งสนิค้าโดยมี 
ยานพาหนะหลายรปูแบบ ตวัอย่างเช่น Lalamove, Rush Bike และ Line man 
เป็นต้น

  • ผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้าพร้อมจดัส่ง (E-Fulfillment) คอื ผูใ้ห้บรกิาร
ที่ครอบคลุมบริการหลายอย่างไว้ด้วยกัน ซ่ึงเหมาะกับการส่งสินค้าให้แบบ 
ครบวงจร ได้แก่ บรกิารพืน้ทีเ่กบ็สนิค้า (Storage and Warehouse) โดยมพีืน้ที่
ในการเกบ็สนิค้าให้กบัเจ้าของธรุกจิ ตวัอย่างเช่น Sokochan, Shipyours และ 
Alpha เป็นต้น

2) Services หรอืการค้าดจิทัิลในรปูแบบของการส่งมอบบริการ ทีต้่อง
มกีารบรกิารทางกายภาพโดยมส่ีวนทีเ่ข้ามาเกีย่วข้อง ดงันี้

  (1) E-Booking: การบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ผู ้ใช้
บริการสามารถท�าการจองหรือส�ารองบริการประเภทต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น  
Booking.com, Expedia, Traveloka และการจองตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์ของ
สายการบนิต่างๆ เป็นต้น

  (2) E-Transportation: การให้บรกิารทีม่กีารผสานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการให้บรกิารแก่ลกูค้า อ�านวยความสะดวกให้กบั 
การเดนิทาง ตวัอย่างเช่น Grab เป็นต้น

  (3) E-Healthcare Services: การบรกิารทีน่�าเอาเทคโนโลยีดจิิทลั
และบรกิาร ICT รวมถึงแอปพลเิคชนัทีส่นบัสนนุด้านสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี  
เชือ่มโยงระหว่างผูใ้ห้บรกิารด้านสขุภาพและประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตวัอย่างเช่น Samsung S Health และการใช้บรกิารโรงพยาบาลต่างๆ ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ 
โรงพยาบาลกรงุเทพ เป็นต้น

 2.3. ดจิทิลั เซอร์วสิ (Digital Services) เป็นรปูแบบการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ทีก่ระบวนการการให้บรกิารสามารถเสรจ็สิน้หรอืส่งมอบบรกิาร
ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบริการทางกายภาพเข้ามาเกีย่วข้อง Mobile Banking  
เป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีม่อีตัราการขยายตวัทีส่งูมาก ประกอบไปด้วย

1) E-Banking & Investment: การท�าธุรกรรมต่างๆ กบัธนาคาร โดยผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ ตัวอย่างเช่น K Plus, KTB Netbank และ SCB Easy เป็นต้น 
และการลงทนุโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น Steaming เป็นต้น

2) E-Insurance: การประยกุต์ใช้อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีเ่กีย่วข้องในการผลติและจ�าหน่ายบรกิารประกนัภยั เช่น การซือ้ประกนัออนไลน์
กบั Asia Insurance, เมอืงไทยประกนัชวีติ และกรงุเทพประกนัภัย เป็นต้น

2.4. ดิจิทัลอื่นๆ (Other) เป็นส่วนองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้เกิด 
การด�าเนินงานด้านดิจิทัล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการด�าเนินการต่างๆ  
เพือ่ส่งเสรมิธรุกจิประเภทดจิทิลั ธรุกจิประเภทนีป้ระกอบไปด้วย

1) Specific Business: เป็นธรุกจิเฉพาะทางทีม่กีารให้บริการผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนกิส์

2) Devices: อุปกรณ์ที่ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงการให้บริการหรือ 
ท�าธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ 
Tablet เป็นต้น

3) Network Infrastructure: โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนช่วยใน 
การด�าเนนิธรุกจิหรอืกจิกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น สญัญาณ WIFI, 3G และ 
4G เป็นต้น

4) Application & Software Developer: ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
การพฒันาแอปพลเิคชนัและซอฟต์แวร์ต่างๆ ของคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ
แทบ็เลต็ รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยบีลอ็กเชนด้วย

5) Data Analytic & Data Hosting: ธรุกจิ Data Analytic จดัว่า
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทางธรุกจิในการวเิคราะห์ข้อมลูทางการตลาด กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือ 
ความเชือ่มโยงของข้อมลูให้สะท้อนผลของแนวโน้มทางการตลาด พฤตกิรรมของ
กลุม่เป้าหมาย รวมถงึความต้องการของลกูค้าได้
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3.1 การค้าแบบดัง้เดมิ (Traditional Trade)
• ปัจจยัผลกัดนั: เกดิจากต้นทนุการขนส่งทีล่ดลง 
• ลักษณะเด่น: การแบ่งแยกการผลิตและการบริโภคระหว่างประเทศ  

โดยเป็นการค้าสินค้าขัน้สดุท้าย (the first unbundling) โดยแบ่งแยกชดัเจน
ระหว่างสินค้าอตุสาหกรรมท่ีผลติโดยประเทศอตุสาหกรรมพฒันาแล้ว และสนิค้า
เกษตรพืน้ฐาน ผลติโดยประเทศก�าลงัพฒันา ตามหลกัการความได้เปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบ (Comparative advantage) นอกจากนีก้ารค้าบรกิารยงัเกดิข้ึนน้อย  
เนือ่งจากบรกิารส่วนใหญ่ อาท ิการท่องเทีย่ว การขนส่ง ยงัไม่สามารถถกูส่งออก
หรอืน�าเข้าได้โดยสะดวก 

• ประเดน็ทางการค้าทีส่�าคญั: เน้นการเจรจาเพือ่การเข้าถงึตลาด (Market 
Access) อาท ิการลดภาษนี�าเข้า และการเปิดตลาดการค้าสนิค้าส�าเรจ็รปู

3.2 การค้าผ่านห่วงโซ่คณุค่าโลก (Trade in GVC : Global Value 
Chain) 

• ปัจจัยผลักดัน: ต้นทุนการขนส่งและติดต่อสื่อสารที่ลดลง ท�าให้การ
ประสานงานระหว่างขัน้ตอนการผลติ และระหว่างโรงงานผลติทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง
ประเทศท�าได้ง่าย

• ลักษณะเด่น: เกิดการแบ่งแยกการผลิตระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
ระหว่างสินค้าวัตถุดิบ สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้าย (the second 
unbundling) นอกจากนี ้ การค้าบรกิารยงัมบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะบริการ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โลจสิตกิส์ และการขนส่ง ซึง่ถอืเป็น 
“กาว” ทีเ่ชือ่มระหว่างหน่วยผลติต่างๆ ทีก่ระจายอยูท่ัว่โลก

• ประเดน็ทางการค้าท่ีส�าคญั: ความเชือ่มโยงระหว่างการค้า การลงทนุ 
บรกิาร และเทคโนโลย ี เนือ่งจากการแบ่งแยกกนัผลติ ท�าให้การลงทุนระหว่าง

ประเทศมคีวามส�าคญัมากขึน้ ประเดน็การค้าระหว่างประเทศจงึเน้นการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน  
การคุ้มครองนักลงทุน และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
โครงสร้างการผลิตสินค้า เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ 
นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็การอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) 
เนือ่งจากปรมิาณการค้าเพิม่สงูขึน้อย่างมาก จากการทีส่นิค้ามกีารข้ามพรมแดน
หลายครัง้ และมาตรการกดีกนัทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(NTMs) ทีม่บีทบาทมากขึน้ 
แทนทีม่าตรการกดีกนัทางภาษี

3.3 การค้ายคุดจิทิลั (Digital Trade & Digital Economy) 
• ปัจจัยผลักดัน: การลดลงของต้นทุนการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร  

รวมทัง้การเข้าถงึและการเปลีย่นไปสูด่จิทิลั (Digitalization) ท�าให้ต้นทนุการแชร์
ข้อมลูผ่านทาง digital platform และอปุกรณ์อจัฉรยิะถกูลง              

• ลักษณะเด่น: ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นในการแบ่งแยกการผลิต
ระหว่างประเทศ (greater tradability of services) โดยบางประเทศเป็น 
แหล่งคดิค้นนวตักรรม และการออกแบบผลติภณัฑ์ ในขณะทีบ่างประเทศเป็น
ตวักลางในการค้า การตลาด และการขนส่ง โดยไม่ได้ท�าการผลติเอง ตามหลกัการ 
Smile curve นอกจากนีม้กีารขยายตัวของการค้าสนิค้าปรมิาณน้อยๆ ซึง่ถอืเป็น
โอกาสของธุรกจิขนาดเลก็ การเพ่ิมข้ึนของการค้าบริการดิจทัิลระหว่างประเทศ  
การผสมผสานระหว่างสนิค้าและบริการจนแยกกนัไม่ออก (greater bundling 
of products and services) 

• ประเดน็ทางการค้าใหม่ๆ ทีส่�าคญั: การไหลเวียนของข้อมลูระหว่าง
ประเทศ (data flows) ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล (digital connectivity)  
ความสามารถในการท�างานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล (interoperability)  
การเกบ็ข้อมลูการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ

ทีม่า: The Future of Technology: Opportunities for ASEAN in the Digital Economy by Sarah Box and Javier Lopez-Gonzalez

รปูที ่3.1 รปูแบบการค้าทีเ่ปลีย่นแปลง ลกัษณะเด่น และผลกระทบ

3. รปูแบบการค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปและผลกระทบ
พฒันาการทางเทคโนโลย ี โดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิิทลัและการเปลีย่นแปลงลกัษณะการท�าธรุกจิของธรุกจิดจิทิลั ภายใต้การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่ 4 ส่งผล 

กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อรปูแบบการค้า และการด�าเนนิชวีติความเป็นอยูข่องผูค้นเป็นอย่างมาก โดยรปูแบบการค้ามกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไปจากอดตีถงึปัจจบุนั 
ตัง้แต่การค้าแบบดัง้เดมิ การค้าผ่านห่วงโซ่คณุค่า และมาถงึปัจจบุนัทีเ่ป็นการค้าในยคุดจิทิลั โดยรปูแบบการค้าในยคุต่างๆ มปัีจจยัผลกัดนั ลกัษณะเด่น และผลกระทบ 
(รปูที ่3.1) ดงันี้
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4. ผลกระทบส�าคญัของการค้ายุคดจิทิลั 

รปูแบบการค้าทีเ่ปลีย่นแปลงในยคุดจิทิลัข้างต้น มผีลถงึการเปลีย่นแปลง
เชิงโครงสร้างและเชงิระบบของเศรษฐกจิภาพรวม โดยมผีลกระทบส�าคญั ดงันี้  

 4.1 Digital Platform มบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะดจิทิลัแพลต็ฟอร์ม
เข้ามาทดแทนตัวกลางอย่างอื่นในการเช่ือมโยงผู้ขายและผู้ซ้ือได้ดีมากยิ่งขึ้น  
ช่วยลดต้นทุนในการหาข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึงของลูกค้า อาทิ  
การ review ต่างๆ ช่วยท�าให้ธรุกจิขนาดเลก็หรอืธรุกจิของบคุคลธรรมดาสามารถ
ขยายการผลติและการค้าได้สะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะในการส่งออก 

 4.2 การค้าปลกีออนไลน์ (E-tail) ขยายตวัอย่างรวดเร็ว การค้าระหว่าง
ประเทศปรมิาณน้อยๆ ทีม่มีลูค่าต�า่ขยายตวัมากขึน้ เนือ่งจากธรุกจิขนาดเลก็หรอื
บคุคลธรรมดาสามารถท�าการค้าได้เองมากขึน้ ผ่านแพลต็ฟอร์มต่างๆ เช่น eBay 
หรอื Alibaba เป็นต้น ซึง่ก่อนหน้านีส้นิค้าหรอืบรกิารมลูค่าต�า่ประสบปัญหา
ต้นทนุการค้าทีส่งู ทัง้ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ ค่าพธิกีารทางศลุกากร 
ท�าให้ไม่คุ้มกับการท�าการค้า ทั้งนี้ การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย  
อึง๊ภากรณ์ พบว่าผูส่้งออกส่วนใหญ่ทีเ่กดิใหม่เป็นผูส่้งออกขนาดเลก็ และส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถอยู่รอดในตลาดส่งออกได้นาน การค้าในยุคดิจิทัลจึงสามารถช่วย 
ลดปัญหาการอยูร่อดของผูค้้าขนาดเลก็ได้ และท�าให้ผูเ้ล่นรายเลก็ๆ และธรุกจิ 
ยคุใหม่มบีทบาทมากขึน้ (ถ้าเข้าถงึและปรับตวัเท่าทันเทคโนโลย)ี

4.3 การค้าบรกิารมากขึน้ 
1) เส้นแบ่งระหว่างสนิค้าและบรกิารไม่ชดัเจน จะผสมผสานกนัมากขึน้ 

(Servicification of manufacturing) ปรากฏการณ์การผสมผสานนีส้ามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อสินค้าทางกายภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งและให้บริการ 
(embedded services) อาท ิโทรศพัท์มอืถอืทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืในการสัง่บรกิาร 
ต่างๆ รวมท้ังก่อให้เกิดบริการออกแบบ application ต่างๆ มากมาย  
เพื่ออ�านวยความสะดวก การบริการยังเป็นปัจจัยการผลิตต้นน�้าที่ส�าคัญของ 
การผลิตสินค้า อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การบริหารและ 
การให้ค�าปรกึษา (embodied services) การขยายตวัของบรกิารดงักล่าวท�าให้
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคบริการในมูลค่าการส่งออกสินค้า (service value 
added content of gross exports) เพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งถ้ามูลค่าเพิ่มของภาคบริการที่ถูก “ซ่อน” อยู่ในมูลค่าสินค้า 
ขั้นสุดท้ายถูกแยกออกมา จะท�าให้มูลค่าเพิ่มภาคบริการมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 
ร้อยละ 50 มากกว่าภาคการผลติ จากเดมิทีภ่าคบรกิารมสีดัส่วนอยูเ่พยีงร้อยละ 
20-30 ในมลูค่าการส่งออกรวมเท่านัน้ ท�าให้ภาคบรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีเ่ป็นกลจกัรในการผลกัดนัการส่งออกอย่างแท้จรงิ 

การผสมผสานกับระหว่างสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลท�าให ้
การออกแบบและด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือกฎระเบียบที่แบ่งแยก
ระหว่างสนิค้าและบรกิารออกจากกนั มปีระสทิธภิาพลดลง ยกตวัอย่างเช่น 
การลดภาษนี�าเข้าสนิค้าขัน้กลางทีม่เีทคโนโลยสีงู เพือ่น�ามาใช้ในการผลติสนิค้า
อุตสาหกรรมสมยัใหม่อาจไม่เพยีงพอ หากยงัต้องมกีารลดข้อจ�ากดัของบคุลากร
ที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากต่างประเทศในการเข้ามา
ในไทยให้บริการถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการด้วย  
จงึจะท�าให้นโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมสมยัใหม่ส�าเรจ็ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

2) มลูค่าและสดัส่วนของการส่งออกบริการ ICT เพ่ิมสูงขึน้ต่อเนือ่ง
โลกมีมูลค่าการส่งออกบรกิาร ICT เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จาก 5.4 แสนล้าน 

เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2547 คดิเป็นร้อยละ 26.1 ของมลูค่าส่งออกบรกิารรวม 
มาเป็น 1.4 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 31.4 ของมลูค่าการส่งออก
บรกิารรวม ในปี 2559

ส�าหรบัประเทศไทย มมีลูค่าการส่งออกบรกิาร ICT เพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง จาก 
3.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2536 คดิเป็นร้อยละ 28.8 ของมลูค่าส่งออก
บรกิารรวมของไทย มาเป็น 1.2 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นร้อยละ 17 ของ
มลูค่าการส่งออกบรกิารรวมของไทย ซึง่ลดลงเนือ่งจากการท่องเทีย่วของไทย
ขยายตวัสงูมากกว่า ในปี 2559

4.4 เกดิอาชพีหรอืธรุกจิบรกิารใหม่ๆ อาท ิการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่  
การบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือการบริการคอมพิวเตอร์ทางไกล 
นอกจากนี ้การเปลีย่นไปสูดิ่จทิลัยงัได้ท�าให้อตุสาหกรรมบรกิารด้ังเดิมอืน่ๆ เช่น
การขนส่ง หรอืการบรกิารทีพ่กั สามารถถกูส่งออกได้มากขึน้ โดยทีผู่ใ้ห้บริการ
ไม่จ�าเป็นต้องมีสาขาอยู่ในประเทศของผู้รับบริการ อาทิ Airbnb และ Grab  
การเกิดข้ึนของบริการสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพ้ืนฐานนี้มีนัยยะต่อ 
การด�าเนนินโยบายทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นสนิค้าและบริการที่
ไม่เคยมมีาก่อนในอดตี ทัง้ยงัส่งผลต่อข้อพพิาทด้านกฎระเบยีบ อย่างเช่นในกรณี
ของ Grab และแทก็ซีป่กต ิเป็นต้น

4.5 Big Data และการแลกเปลีย่นข้อมลูมบีทบาทมากขึน้
1) ข้อมูลสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่คุณค่าทุกขั้นตอนตั้งแต่

ก่อนการผลติ ระหว่างการผลติ และหลงัการผลติ ซึง่สนบัสนนุแนวคิด การใช้
ความต้องการเป็นตวัน�า (Demand Driven) และการสร้างสรรค์คุณค่า (Value 
Creation) ได้แก่

  (1) ก่อนการผลิต สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ 
ผูบ้ริโภคได้ดีข้ึน (การพยากรณ์ความต้องการ การเกบ็ข้อมลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภค) 
เช่น การรูพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคผ่าน search engine

  (2) ระหว่างการผลติ สร้างสรรค์คณุค่าให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
ลดต้นทุน การหาแหล่งวัตถดิุบ การระดมทุน การจ้างงาน การบรหิารงานผลติ  
การบ�ารงุรกัษา 

  (3) หลังการผลิต ท�าการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดต้นทนุการจดัเกบ็สนิค้า มช่ีองทางการตลาดและการขายออนไลน์  

2) การเคลือ่นย้ายข้อมลูมคีวามส�าคญัมากขึน้
ในยคุเศรษฐกจิดจิทิลั ข้อมลูกลายเป็นขมุทรพัย์ส�าหรบัการท�าธรุกจิ (Data 

is the new oil) ดงันัน้การแลกเปลีย่นและเคลือ่นย้ายข้อมลูจงึมคีวามส�าคญั 
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม อปุสรรคของการเคลือ่นย้ายข้อมูลระหว่างประเทศคอื
กฎระเบียบทีค่วบคมุการเคลือ่นย้ายข้อมูล (data flow regulations) ซึง่มี
การใช้กนัอย่างทัว่ไปในประเทศพฒันาแล้ว ซึง่ประกอบด้วย ข้อก�าหนดในการเกบ็
ข้อมลูไว้ภายในประเทศ (local data storage) กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
(data privacy laws) การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทางภมูศิาสตร์ (Geolocation 
Data Privacy) และการก�าหนดการส่งผ่านข้อมลูเฉพาะทาง (Traffic Routing) 

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่ง
จ�าเป็น เนือ่งจากเป็นการรกัษาความเป็นส่วนบคุคลของข้อมลู รวมทัง้เป็นเหตผุล
เรือ่งความมัน่คงของชาตด้ิวย ดงันัน้ ความท้าทายคอืการหาความสมดลุระหว่าง
การป้องกนัด้านความมัน่คงของข้อมลูและการเปิดเสรด้ีานการส่งข้อมลูทีส่ะดวก
รวดเรว็ 

4.6. ตวักลางมบีทบาทลดลง
หนึ่งในต้นทุนส�าคัญของระบบเศรษฐกิจคือต้นทุนธุรกรรมหรือต้นทุน

ค่าโสหุ้ย (Transaction cost) ในฐานะผู้บริโภค ต้นทุนธุรกรรมท่ีส�าคัญคือ 
ค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีต้่องจ่ายให้ตวักลาง (เช่น ธนาคาร) ทีท่�าหน้าทีส่ร้างความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายมูลค่ามหาศาล 
Blockchain คอื เทคโนโลยทีีช่่วยน�ามาซึง่ความปลอดภยั น่าเชือ่ถือ โดยไม่ต้อง
อาศยัคนกลาง มีระบบการท�างานแบบกระจายศนูย์ ท�าให้ข้อมูลธุรกรรมของแต่ละ
คนเป็นเสมอืนห่วงโซ่ (Chain) และท�าให้ Block ของข้อมลูเชือ่มต่อกัน และข้อมลู
ในแต่ละบล็อกจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ สามารถน�าไปใช้ในธุรกรรมได ้
หลากหลาย อาทิ สญัญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หนงัสอืรบัรอง การจดทะเบยีน  
ทรพัย์สนิทางปัญญา (ปัจจบุนัทีโ่ด่งดงั คอืน�าไปใช้ในสกลุเงนิดจิทิลั เช่น Bitcoin 
เป็นต้น) ดงันัน้ บล๊อกเชนจะช่วยลดต้นทนุและข้อจ�ากดัทางการค้า เพราะต้นทนุ
และความเสี่ยงลดลง ลดบทบาทตัวกลาง ธุรกรรมท�าได้แบบ Peer to Peer  
อย่างรวดเรว็ เสรจ็สิน้ทนัท ี ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง ข้อมลูการซือ้ขายถูกเก็บ
อตัโนมตั ิลดการใช้แรงงานคนในการบรหิาร
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ผูท้ีส่ามารถและไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่ท�าให้คนกลุม่หลงัไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากโลกดจิทิลัในการหาข้อมลู เพิม่ความรู ้สร้างโอกาสทางธรุกิจและ
การท�างาน และการเข้าถงึบรกิารของรฐัได้ ท�าให้ช่องว่างระหว่างทางรายได้และ
การจ้างงานทีย่�า่แย่อยูแ่ล้วย�า่แย่ลงไปอกี

อย่างไรกต็าม ประเทศก�าลงัพฒันาอย่างไทยมโีอกาสในการก้าวกระโดด
แบบกบ (leapfrog) นั่นคือการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยที่ไม่จ�าเป็น
ตอ้งเดนิซ�้าตามเสน้ทางการพัฒนาของประเทศพฒันาแล้วทีม่ีเทคโนโลยีสูงกว่า 
กระบวนการก้าวกระโดดแบบกบมใีห้เหน็อยูท่ัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น ผูค้นในหลาย
ประเทศในแอฟรกิาสามารถใช้โทรศพัท์มือถือในการติดต่อสือ่สาร เข้าถงึข้อมลู 
และท�าธรุกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ทนัท ีทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยใช้โทรศัพท์แบบสาย
มาก่อน หรอืการทีป่ระเทศก�าลงัพฒันาน�าเอาเทคโนโลยด้ีานพลงังานแสงอาทติย์
มาใช้เพือ่ทดแทนการพึง่พาพลงังานจากน�า้มนั เพือ่ก้าวข้ามการก่อให้เกดิมลพษิ
ทางสิง่แวดล้อมจากน�า้มนัได้ เป็นต้น ในบรบิทของเศรษฐกจิดจิทิลั เทคโนโลยี
ดจิทิลัสามารถถกูน�ามาใช้เพือ่ให้ประเทศก�าลงัพฒันาอย่างไทยก้าวกระโดดแบบ
กบได้ และช่วยลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ส�าหรบัคนหมูม่าก ทีก่่อนหน้านีอ้าจจะ
ยงัไม่มโีอกาสแม้แต่จะเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ 

เทคโนโลยดีจิทิลัส�าคญัทีม่ศีกัยภาพในการเร่งกระบวนการก้าวกระโดด
แบบกบ และส่งเสรมิการเตบิโตแบบทัว่ถงึของประเทศก�าลงัพฒันา ทีม่กีรณี
ศึกษาหลายกรณีคือ เทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ ปาปัวนิวกีนีได้น�าบล็อกเชน
มาใช้ส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่มี
บัตรประจ�าตัวประชาชน ด้วยการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐเข้ากระเป๋าเงนิดจิทิลั 
(digital wallet) ของประชาชนโดยตรงผ่านบลอ็กเชน และประชาชนสามารถใช้
ข้อมลูทางชวีมติ ิ (biometric) ได้แก่ ลายนิว้มอื และอืน่ๆ เพือ่พิสจูน์ตวัเองเพือ่
ใช้เงนิสวสัดกิารได้ทนัท ีโดยไทยสามารถน�าระบบนีม้าใช้พฒันาระบบการให้และ
เบกิจ่ายเงนิในโครงการสวสัดกิารแห่งรฐัได้ ซึง่จะช่วยลดการทจุรติ และส่งเสรมิ
การเข้าถงึความช่วยเหลอืทางสวสัดกิารแห่งรฐัของบคุคลด้อยโอกาสได้มากข้ึน

เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
ตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ของสนิค้าเกษตรและอาหาร เนือ่งจาก
สามารถสร้างความน่าเชือ่ถอื และสะดวกรวดเรว็ ซึง่นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหา 
การเรยีกคนืสนิค้า ลดความเสีย่งของการขยายตวัของปัญหา และช่วยให้เกษตรกร
หรอืผูป้ระกอบการสามารถใช้ข้อมลูเพือ่ตดัสนิใจ และจดัการกบัปัญหานัน้ได้อย่าง
ทันท่วงทีแล้ว ยงัช่วยเพ่ิมมูลค่าของสนิค้าเกษตรให้มีความแตกต่างด้านคณุภาพ
ความปลอดภยั สร้างความสามารถทางการแข่งขนัในการส่งออกได้ โดยมตีวัอย่าง 
เช่น ประเทศฟิจิมีการน�าบล็อกเชนมาใช้เพื่อติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่า  
โดยสามารถบอกได้ว่าปลาทีจ่บัมานัน้จบัมาเมือ่ไหร่ จบัทีไ่หน ด้วยเรอืล�าไหน และ
ด้วยวิธีใด ท�าให้ผูบ้รโิภคม่ันใจได้ว่าปลาทูน่าท่ีซือ้มามีท่ีมาถกูต้องตามกฎหมาย 
และเวยีดนาม โดยบรษิทั TE Food ได้ท�าโครงการตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์
อาหารจากหมู ไก่ และไข่ไก่ ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์  
ผูค้้าส่ง ผูค้้าปลกี ถงึผูบ้รโิภค ทีส่ามารถตรวจสอบอาหารสดด้วยการใช้ QR Code 
บนบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารได้ และมีการขยายการตรวจสอบไปยัง เน้ือวัว ปลา  
อาหารทะเล และผกัผลไม้ด้วย 

5.2 กฎหมาย 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนยคุดิจทัิลมาควบคูก่บัภยัคกุคามหลากหลาย 

อาทิ การโจรกรรมข้อมลูและการหลอกลวงทางอนิเทอร์เนต็ การคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบคุคล การคุม้ครองผูบ้รโิภคออนไลน์ ข้อพพิาททีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจออนไลน์
และธุรกิจยุคใหม่ เช่น Grab Airbnb หรือการเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น  
ซึง่การแก้ปัญหาเหล่านีจ้�าเป็นต้องอาศยัการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กบัธรุกจิดจิทิลั ซึง่ขณะนีอ้าจยงัไม่เท่าทนัการเปลีย่นแปลง หรอืในบางกรณีเป็น
อุปสรรคในการขยายตัวอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกจิดิจทัิล โดยการปรบัปรงุและ
พัฒนากฎหมายต้องท�าอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 
ความต้องการด้านแหล่งเงินทุน ภาษ ีบคุลากรท่ีมทัีกษะเฉพาะทาง ศนูย์บรกิาร
เบ็ดเสร็จ รวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ 2) ความล่าช้าและยุ่งยากของ

4.7 ผลกระทบของเทคโนโลยสีมยัใหม่ด้านกายภาพ : 3D Printing, 
Robotics, Self-Driving Vehicles, Smart Devices

 นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว เทคโนโลยีทางกายภาพสมัยใหม่ในยุค 
การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 ยงัส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกจิ
การค้าของประเทศ และจะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยทีางกายภาพเหล่านีจ้ะมไีม่ได้เลย 
หากไม่มเีทคโนโลยดีจิทิลัเป็นพืน้ฐาน

1) 3D Printing ช่วยลดการผลติแบบเน้นปรมิาณ ลดต้นทนุโลจสิติกส์
และการจัดเก็บสินค้า ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย 
(Customization) ธรุกจิบรกิารออกแบบสินค้ามคีวามจ�าเป็นและส�าคญัมากขึน้  
อย่างไรกต็าม มคีวามเสีย่งต่อการเลยีนแบบสนิค้า การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
และผลติสนิค้าอนัตราย อาท ิอาวธุปืน

2) Advanced Robotics ช่วยลดการพึง่พงิแรงงานมนษุย์ ช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะงานอนัตราย งานสกปรก งานซ�า้ซาก 
สามารถประยกุต์ใช้ในธรุกจิบรกิารมากขึน้ เกดิปรากฏการณ์ Re-shoring กลบัไป
ยงัประเทศพฒันาแล้ว เนือ่งจากไม่ต้องใช้แรงงานราคาถกูในประเทศอืน่อกีต่อไป 
ท�าให้มนษุย์ (แรงงานทักษะไม่สงู) มแีนวโน้มตกงานมากขึน้ เนือ่งจากถกูแทนท่ีโดย
หุน่ยนต์ จงึอาจมปัีญหาด้านก�าลงัซ้ือจากแรงงานไร้ฝีมอืตกงานได้

3) Self-Driving Vehicles จะช่วยให้การขนส่งสะดวกและปลอดภัย
มากขึน้ ช่วยลดอบุตัเิหต ุเพิม่คณุภาพชวีติ อย่างไรกต็าม จะท�าให้ธรุกจิยานยนต์  
การขนส่ง (แบบดั้งเดิม) และประกันภัยทางถนน ยอดขายจะลดลง ทั้งนี้  
ในระยะนีจ้ะเป็นช่วงเปล่ียนผ่านจากรถยนต์เชือ้เพลงิน�า้มนัสูร่ถยนต์ไฟฟ้า และ
รถยนต์ไร้คนขบัต่อไป

4) Smart Devices หรอือปุกรณ์อจัฉรยิะ ซึง่ใช้ประโยชน์จากการเชือ่มต่อ 
กับอินเทอร์เน็ต ระบบรับข้อมูลและประมวลผลอัจฉริยะ รวมทั้งเชื่อมต่อกับ 
Smart Device อ่ืนๆ เข้าด้วยกัน อาทิ โทรศัพท์ กระเป๋าเงิน เฟอร์นิเจอร์/ 
เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพือ่เพิม่อรรถประโยชน์ (Utilization) และตอบสนองรปูแบบ 
การใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยจะพัฒนาจากอุปกรณ์แบบพกพาหรือมือถือ  
(Mobile) เป็นแบบสวมใส่ (Wearable) และฝังเข้าไปในร่างกาย (Embedded)  
ในอนาคต

กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4  
จะท�าให้ปรมิาณการค้า ความไว้วางใจ ประสิทธภิาพ ความรวดเรว็ และความสะดวก 
ในการท�าธรุกจิเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่าคาสนิค้าและบรกิาร ค่าตวัแทนและค่านายหน้า  
การฉ้อโกง ทจุรติและการคอร์รปัชัน่ การพึง่พงิแรงงานมนษุย์ลดลง และก่อให้เกดิ 
การมส่ีวนร่วม โดยเฉพาะ ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และผูบ้รโิภครายย่อยเพิม่ขึน้
อย่างมหาศาล สร้างโอกาสในการเตบิโตอย่างทัว่ถงึ และท้ายทีส่ดุจะท�าให้ระบบ
เศรษฐกิจไหลล่ืน คล่องตวั มปีระสทิธภิาพ ขยายตวัอย่างมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ในท่ีสดุ

5. ความท้าทาย
 คณุประโยชน์ของเทคโนโลยดีจิทิลัทีก่ล่าวไว้ข้างต้นแฝงไว้ด้วยความท้าทาย

ส�าคญัทีต้่องได้รบัการแก้ไข หากไทยจะได้รบัประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัสงูสดุ 
ความท้าทายดงักล่าวทีส่�าคญั ได้แก่

5.1 ความเหลือ่มล�า้
ความท้าทายท่ีส�าคัญที่สุดของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลคือ 

ความเหล่ือมล�า้ทางดจิิทัล (Digital divide) ซึง่คอืความแตกต่างด้านโอกาสระหว่าง
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ปลอดภยัและความมัน่คงของประเทศด้วย และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ท่ี 7  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายที่ 5 เพื่อขยาย 
โครงข่ายอินเทอร์เนต็ความเร็วสงูให้ ครอบคลมุท่ัวท้ังประเทศ และสร้างผูป้ระกอบการ 
ธรุกจิดจิทิลัรายใหม่เพ่ิมขึน้ รวมทัง้พัฒนาระบบความมัน่คง ปลอดภยัทางไซเบอร์
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ และท้ายที่สุดคือยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม ซึง่ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิิทลั
ประสทิธภิาพสงูให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 2) ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยี
ดจิทิลั 3) สร้างสงัคมคณุภาพทีท่ัว่ถงึเท่าเทยีมด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั 4) ปรบัเปลีย่น
ภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั 5) พฒันาก�าลงัคนให้พร้อมเข้าสูย่คุเศรษฐกิจและ
สงัคมดจิทิลั และ 6) สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั

สรปุ
การส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทัิลถือเป็นกญุแจส�าคญัในการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศในโลกสมยัใหม่ ทีม่กีารปฏวิตัทิางเทคโนโลยี น�าโดย
เทคโนโลยดีจิทิลัทีห่ลอมรวมกบัเทคโนโลยด้ีานกายภาพและชวีภาพ ซึง่ได้เข้ามา
เปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิชวีติและการท�าธรุกจิอย่างรวดเรว็ รอบด้าน และ
ทัง้ระบบ โดยการเข้ามาของเทคโนโลยสีมยัใหม่นี ้ท�าให้รปูแบบการค้าเปลีย่นแปลง
ไปเป็นผ่านแพลต็ฟอร์มมากขึน้ ท�าให้ข้อมลูกลายเป็นปัจจยัการผลติทีม่ค่ีา ก่อให้
เกดิการเพ่ิมบทบาทของภาคบรกิารท่ีสามารถถกูซือ้ขายได้มากขึน้ผ่านอนิเทอร์เนต็ 
และท�าให้ตวักลางต่างๆ อาท ิธนาคาร พ่อค้าคนกลาง มบีทบาทน้อยลง ทัง้หมดนี ้
จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจมหาศาล เช่นการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า และ 
ความสะดวกในการท�าธุรกิจ การประหยัดต้นทุน ลดราคาสินค้าและบริการ  
การทจุรติคอร์รปัชัน่ และการพึง่พงิแรงงานมนษุย์ แต่แฝงมาด้วยความท้าทาย
ที่อาจท�าให้ความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้น และประเด็นท้าทายด้านกฎหมายที่จ�าเป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือลดอุปสรรค และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต 
อย่างยัง่ยนื ทัง้นี ้รฐับาลไทยให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัเศรษฐกจิดจิทิลั และ
มนีโยบายในการส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัในระยะยาว
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กระบวนการท�างานโดยหน่วยงานภาครฐั ไม่สอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิดิจทิลั 
ทีต้่องรวดเรว็ 3) การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นข้อมลู 4) การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
และ 5) การบงัคบัใช้กฎหมาย 

ส�าหรับไทย ขณะท่ีก�าลังเขียนบทความนี้ มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกจิดจิทิลัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... และ 3) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการรกัษาความม่ันคง
ปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. .... ซ่ึงจะเป็นได้ว่าเป็นร่างกฎหมายทีส่�าคญัอย่างยิง่ยวด
ในการส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื

6. แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจทิลัของไทย

 ในยคุเศรษฐกจิใหม่ทีม่คีวามท้าทายรอบด้านนี ้การส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั
ให้เจรญิก้าวหน้านบัเป็นยุทธศาสตร์ส�าคญัทีท่กุๆ ประเทศ รวมทัง้ไทย จ�าเป็น
ต้องปรบัใช้จากการผลกัดนัของภาครฐัมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้สถานะการพฒันา
และความสามารถในการแข่งขนัด้านดจิทิลัของไทยมพีฒันาการดขีึน้ตามล�าดับ 
ทีผ่่านมาสถาบนั International Institute for Management Development 
(IMD) ได้ท�าการจดัอนัดบั World Digital Competitiveness Ranking เพือ่วดั
ศักยภาพในการแข่งขนัด้านดจิทิลัของประเทศต่างๆ รวม 63 ประเทศทัว่โลก 
โดยในการจัดอันดับล่าสุดปี 2018 ประเทศไทยได้อันดับที่ 39 ใกล้เคียงกับ 
คาซคัสถาน (อนัดบั 38) และรสัเซีย (อนัดบั 40) ดขีึน้จากอนัดบัที ่41 ในปี 2017 
ซึง่ไทยยงัเป็นรองสงิคโปร์ทีไ่ด้อนัดบั 2 และมาเลเซียทีไ่ด้อนัดบั 27 โดยด้านที ่
เป็นจุดอ่อนของไทยมากท่ีสุดคือด้านการประยุกต์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Integration) ในด้านการส่งเสรมิรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (E-government) 
และการละเมดิลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ อกีเรือ่งทีเ่ป็นจดุอ่อนคอืเรือ่งทกัษะเทคโนโลยี
และดจิทิลั (Digital/Technology skills) ในขณะทีจ่ดุแขง็ของไทยได้แก่ จ�านวน
ผูใ้ช้โมบายบรอดแบนด์ การให้บรกิารทางการเงนิการธนาคาร และมลูค่าการส่ง
ออกสนิค้าเทคโนโลยขีัน้สงู 

เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิดจิทิลัของไทยให้ดี 
ยิง่ขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการน�าดจิทิลัเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาประเทศ รฐับาลไทย
ให้มนีโยบายชดัเจนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทยไปสู่เศรษฐกจิดจิิทลั (Digital 
Economy) เพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) และ
ให้ทกุภาคส่วนเตบิโตไปด้วยกนั (Inclusive Growth) 

ในการนี ้รฐับาลมนีโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเป็นเหมอืนนโยบายภาพ
ใหญ่ในการขบัเคลือ่นประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ผ่านการสร้างสรรค์
คุณค่า (Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์ ดิจิทัล และธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่ม
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงู 
ประกอบด้วย 1) อาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ 2) สาธารณสขุ สขุภาพ และ
เทคโนโลยทีางการแพทย์ 3) เครือ่งมอือปุกรณ์อจัฉรยิะ หุน่ยนต์และระบบเครือ่งกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
การท�างานของอปุกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดษิฐ์ สมองกลฝังตวั และ 5) เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ วฒันธรรม และบรกิารทีม่มีลูค่าสงู จงึกล่าวได้ว่า นโยบายประเทศไทย 
4.0 สอดรบักบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (4IR) อย่างมนียัส�าคญั เพราะ
มุง่เน้นทางด้านเทคโนโลย ีนวตักรรม ท้ังด้านดจิทัิล กายภาพ และชวีภาพ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ชัดเจนและ 
จับต้องได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ
ของเศรษฐกจิไทยในอนาคต ทัง้กรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2560-2579 
ยทุธศาสตร์ที ่ 2 ข้อ 2.3 การพฒันาปัจจยัสนบัสนนุและการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลัและรองรบัการ
ยกระดบัทางเศรษฐกจิอย่างทัว่ถงึและคณุภาพชวีติประชาชน โดยค�านงึถงึความ
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ลมเปลีย่นทศิในการค้าโลก
• ป้ายหน้าเบลารสุ : หลงัจาก อนิเดยี จนี และฟิลปิปินส์ 

ต่างประสบความส�าเรจ็ด้านธรุกจิ IT (โดยเฉพาะ Business Process 
Outsource: BPO) เบลารสุกเ็ร่งสปีดอตุสาหกรรม IT ตามมาตดิๆ 
ล่าสดุได้สร้างศนูย์พฒันา IT ในนาม High Tech Park ในกรงุ Minsk 
ประเดมิด้วยการลดแลกแจกแถมมากมาย เช่น ยกเว้น Profit tax 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน
มีนักลงทุนเร่ิมทยอยย้าย
ฐานเข้าไปอย่างต่อเนื่อง 
เช่น รสัเซยี และยเูครน ซึง่
สิง่เหล่านีจ้ะช่วยเพิม่รายได้/
ก�าลงัซือ่แก่ชาวเบลารสุและ
จะเป็นตลาดใหม่ทีส่�าคญัต่อ
สนิค้าไทยต่อไป

• BYE-BYE เอเชยี : โดยปกตเิสือ้ผ้าแบรนด์ยโุรปในช่วงราคา
ระดับกลางถึงสูงจะผลิตในทวีปเอเชียเพราะค่าแรงท่ีต�่า แต่จาก 
การศกึษาของบรษิทัทีป่รกึษา McKinsey พบว่า เทรนด์ใหม่ส�าหรบั
อตุสาหกรรมผลติเสือ้ผ้า คอื “Nearshoring” หรอื การย้ายฐาน
การผลิตกลับมาใกล้ๆ ประเทศของตน โดยจากการส�ารวจพบว่า  
4 ใน 5 ของผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาคาดว่า ในอกีสองสามปีข้างหน้าจะ
ย้ายฐานการผลติจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทวปีเอเชยี มายงัทวปี
ยโุรปและแถบเมดเิตอร์เรเนยีน เนือ่งจากเมือ่รวมราคาค่าขนส่งและ
น�าเข้าแล้ว กางเกงยนีส์ทีผ่ลติในประเทศตรุกมีต้ีนทนุถกูกว่ากางเกง
ทีผ่ลติในประเทศจนี 3 เปอร์เซน็ต์ นอกจากนี ้ระยะเวลาการขนส่ง
ทีล่ดลงอย่างมาก ยงัช่วยให้บรษิทัเสือ้ผ้าปรบัคอลเลกชัน่ให้เข้ากบั 
เทรนด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปการขนส่งเสื้อผ้าทางเรือจาก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้เวลาถึง 30 วัน แต่การขนส่งจาก
ประเทศตุรกีใช้เวลาแค่ 3 - 6 วันเท่านั้น ส�าหรับกัมพูชาที่เป็น
ฐานการผลิตให้กับแบรนด์จากยุโรปคงจะได้รับผลกระทบเช่นกัน  
อาจจะมีการชักชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้นเป็นการ
ทดแทน

 โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

การค้าโลกปี 2562 มปีระเดน็ทีน่่าจบัตามองอยู ่4 - 5 เรือ่ง อาท ิความขดัแย้ง
ทางการค้าทีย่ดืเยือ้ การเปิดเกมส์รกุตลาดจนีของไทย การน�า SMEs สูต่ลาดโลกด้วย 
การค้าออนไลน์ เบลารุสตลาดใหม่ด้าน IT และการย้ายฐานผลิตคร้ังใหญ่ของ
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้า

• ความขดัแย้งทางการค้าสหรฐัฯ และจนี : South China Morning Post รายงาน
มมุมองนกัวชิาการต่อกรณสีงครามการค้าจนี-สหรฐัฯ ว่า ไทยมโีอกาสสงูไม่น้อยกว่าชาติ
อ่ืนๆ (ทีจ่ะส่งออกเพิม่เพือ่ทดแทนสนิค้าจนีในตลาดหรอืรองรบัการย้ายฐานการผลติจาก
จนีมาไทยเพิม่) แต่กอ็าจจะเกดิเอฟเฟกต์ย้อนกลบัเช่นกนั โดยไทยมข้ีอดทีีท่ีต่ัง้ของไทยเป็น 
จุดยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียน มีระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมเส้นทางการค้ากับประเทศ 
เพือ่นบ้านมากทีสุ่ดในอาเซยีน และมสีมัพนัธ์ทีด่อีนัยาวนานกบัจนีมากกว่าหลายประเทศ 
ส่วนผลกระทบด้านลบทีย่ากจะหลกีเลีย่งคอื ปัจจบุนัไทยเป็นซบัพลายเออร์รายใหญ่ใน 
ห่วงโซ่อปุทานของจีน ซึง่หากจนีส่งออก
ลดลงก็หมายถงึจนีจะลดก�าลงัการผลติ
และลดการซือ้วตัถดุบิ/ชิน้ส่วนลงไปด้วย 
อย่างไรก็ด ีโอกาสในการรกุตลาดจนียงั
คงมใีห้เห็นอยู ่ โดยไทยจะต้องเน้นเจาะ
กลุม่สนิค้า/บรกิารรายพืน้ท่ี และการน�า
นโยบายด้านการลงทนุเข้ามาเชือ่มโยง
กบัการค้าการผลิตให้ได้

• 进入中国市场 โอกาสเจาะตลาดจนี : จนียงัคงเป็นดาวเด่น เป็นตลาดทีม่ี
ศกัยภาพสูงส�าหรบัสินค้าไทย โดยกระทรวงพาณชิย์จะเน้นการเจาะตลาดรายมณฑลอย่าง
ตรงเป้าหมายมากขึน้ด้วยยทุธศาสตร์ “3 แนวคดิ 7 แนวทาง รกุตลาดจนี” โดยเน้น  
10 มณฑลและเมอืงศักยภาพบนเส้นทางสายไหม เช่น นครเซีย่งไฮ้ จะเน้นพืน้ที ่“Greater 
Shanghai” ส่วนมณฑลซานตงเน้น “Shandong Peninsula” เช่น เมอืงจีห้นานและ 
เมอืงชงิเต่า โดยจะเน้นการอดุช่องว่างการส่งออกไทยไปจนีให้เตม็ศกัยภาพยิง่ขึน้ (สนิค้า 
ทีม่ศีกัยภาพมหีลายชนดิโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมเีป็นทีต้่องการในตลาด

จีนสูง) ท�าการตลาดแบบ O2O (ออนไลน์ทอูอฟไลน์) การประสานความร่วมมอื 
ให้สอดคล้องกบันโยบายส�าคญั เช่น One Belt One Road และความสมัพนัธ์ 
ในมติขิองนกัลงทนุ/มณฑล และประเทศ/มณฑล เป็นต้น ซึง่แนวทางนี้

จะสามารถสร้างโอกาสส่งออกไทยไปจนีในปี 2570 ได้ราว 1 แสนล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ

• ดนั SMEs ค้าออนไลน์ : กระทรวงพาณชิย์
จับมือ King White group เปิดแพลทฟอร์ม
ขายสินค้า SMEs ไทย ผ่าน kjt.com โดย Kjt 

จะดูแลให้ทุกอย่าง ทั้งงานเอกสาร การขนส่ง 
การกระจายสินค้า คลังสินค้า ทั้งนี้ผู ้สนใจสามารถติดต่อ King White group  
สาขาประเทศไทยได้โดยตรง ล่าสุดสินค้าไทยที่ก�าลังเป็นที่นิยมในเว็บดังกล่าว ได้แก่  
กลุม่อาหาร บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู ผลไม้แห้งหรอืแปรรปู สนิค้าแปรรปู ยาหม่อง เครือ่งส�าอาง 
น�า้มนัหอมระเหย และหมอนยางพารา เป็นต้น นบัเป็นก้าวย่างส�าคญัของกระทรวงพาณชิย์
ในการน�า SMEs เตบิโตสู่ตลาดโลกอย่างมัน่คงและยัง่ยนื


