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Editor’s Note

กราบสวัสดีปใี หม่ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน ในนามของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ขอกล่าวอวยพรและส่งก�ำลังใจให้ทกุ ท่านก้าวเข้าสูป่ หี มูทอง 2562
ด้วยพลังเต็มเปีย่ ม ขอให้ปนี เี้ ป็นปีแห่งความสุข ความส�ำเร็จ และความก้าวหน้าของทุกท่านนะคะ และพวกเราก็จะพยายามสรรหาบทความวิชาการ และสาระน่ารูต้ า่ งๆ
มาน�ำเสนอให้แก่ทกุ ท่านเช่นเคยค่ะ
TPSO Journal ฉบับเปิดศักราชใหม่นี้ ถือเป็นฉบับพิเศษ ซึง่ เราได้รบั เกียรติจากบิก๊ บอสของเรา ท่านผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(ผอ.สนค.) คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร พร้อมด้วยกลุม่ พีๆ่ น้องๆ ผูเ้ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น สนค. มาเป็นปกให้ และในคอลัมน์ Special Talk เราก็ยงั คง
ได้รบั เกียรติให้สมั ภาษณ์จากท่าน ผอ.สนค. มาให้มมุ มองต่อสถานการณ์ทางการค้าของไทยและทิศทางการด�ำเนินงานของเราในปีนี้ ส่วน Special Report ฉบับนี้
จะอัดแน่นไปด้วยเนือ้ หาสาระด้วยบทความเรือ่ ง “เศรษฐกิจดิจทิ ลั : พัฒนาการ ผลกระทบ และความท้าทายต่อการค้าไทย” ซึง่ เป็นการพลิกโฉมภาคการค้าและบริการ
รวมถึงนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากเนือ้ หาของวารสารฉบับพิเศษฉบับนี้ และช่วงนีอ้ ากาศเริม่ เปลีย่ นแปลงและค่าฝุน่ ละอองสูง ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นรักษาสุขภาพ
กันด้วยนะคะ
															
											กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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12 Global News

ลมเปลี่ยนทิศในการค้าโลก
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
โครงการ “เสริมสร้างความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกของบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
รักษาประโยชน์สาธารณะ และด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรม
สร้างฝายหินชะลอน�ำ้ และยิงเมล็ดพันธุ์ (Seed Bomb) ณ หน่วยพิทกั ษ์ปา่ ท่าทุง่ นา จังหวัดกาญจนบุรี
และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย โดยมีนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และนางสุรยี พ์ ร สหวัฒน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ สนค. จ�ำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ บริการสาธารณะ ตลอดจนการเสียสละเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
แล้วยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และสร้างความรูส้ กึ หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่
บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผู ้จัดท�ำ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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สัมภาษณ์โดย : นางสาวบูชติ า อินทรทัศน์/ นางสาวชมพูนทุ บูรพา/ นางสาวสุรวี ลั ย์ อินพุม่

Exclusive Interview
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

ผูอ
้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
วารสาร สนค. ฉบับเปิดศักราชใหม่ของปี พ.ศ. 2562 เราได้รบั เกียรติให้
สัมภาษณ์จากหนึง่ หญิงแกร่งแห่งกระทรวงพาณิชย์ คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ. สนค.) เกีย่ วกับ
มุ ม มองต่ อ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ จากปี ที่ ผ ่ า นมาสู ่ แ นวโน้ ม ในอนาคต
ซึ่งช่วงเวลานี้ทุกประเทศต่างต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเงิน เราจึงอยากน�ำเสนอความเห็นของท่าน ผอ. สนค. ในฐานะทีเ่ ป็น
ผูน้ ำ� องค์กรของคนรุน่ ใหม่ และมีบทบาทส�ำคัญในการเป็น Think Tank ของ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าความท้าทายทีป่ ระเทศไทยต้องเผชิญจากนีต้ อ่ ไปคืออะไร
กระทรวงพาณิชย์ และ สนค. ควรจะมุ่งหน้าด�ำเนินงานไปในทิศทางไหน
ท่ามกลางภาวะความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ รอบด้านเช่นนี้

Q : จากภาวะความผันผวนของนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศ
ท่านประเมินผลกระทบต่อการค้าของไทยในปีที่ผ่านมา และแนวโน้ม
สถานการณ์การค้าไทยในอนาคตไว้อย่างไร

A : การส่งออกในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา พีป่ ระเมินว่าไทยท�ำได้ดพี อสมควร จากที่

ตัง้ เป้าหมายไว้ที่ 8% ซึง่ ท�ำได้ใกล้เป้าหมาย เนือ่ งจากปัจจัยบวกหลายประการ
เช่น เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�ำคัญหลายประเทศฟื้นตัว สินค้าเกษตรไทยที่
ส�ำคัญ เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง ผัก ผลไม้ สามารถส่งออกได้ดแี ละมีราคาดีขนึ้
ซึง่ ถ้าสินค้าเกษตรไทยดี จะส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศดีไปด้วย สินค้าอืน่ ๆ
เริ่มเห็นแววดี เป็น product champion ใหม่ เช่น เครื่องดื่ม มีแนวโน้ม
การเติบโตทีด่ ใี นหลายตลาด ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมก็สามารถประคองตัวไว้ได้ และ
ยังสามารถกลับมาขยายตัวในกลุม่ ทีเ่ ป็นสินค้า IoT (internet of things) อีกด้วย
ในด้านตลาด สินค้าส่งออกของไทยมีการกระจายไปตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอินเดียทีม่ กี ารเติบโตมากขึน้ อย่างก้าวกระโดด ในช่วงปลายปีเราพบกับ
อุปสรรคส�ำคัญ คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกของไทย โดยเฉพาะผลกระทบทางอ้อมจากการส่งออกสินค้าขัน้ กลาง
ไปจีนหลายตัวลดลง เพราะไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค ท�ำให้ตัวเลข
ส่งออกทั้งปีแผ่วลงจากช่วงต้นปี แต่โดยรวมก็นับว่าฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ดี
พอสมควร ทัง้ หมดนี้ ต้องถือเป็นความส�ำเร็จของผูส้ ง่ ออกไทย และหน่วยงาน
ภาครัฐทีช่ ว่ ยกันเดินหน้าโดยไม่ยอ่ ท้อ
ปี 2562 นี้ เราอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทีส่ ำ� คัญ คือ
1. เศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ รายใหญ่ชะลอตัว เห็นได้จากการประกาศ
ปรับลดคาดการณ์ GDP ในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือ
แม้กระทัง่ จีน ในฝัง่ ยุโรปก็ยงั มีปญั หาเรือ่ ง Brexit ทีค่ า้ งคากันอยู่ มีความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ และปัญหาในอิตาลี
เป็นต้น
2. สงครามการค้า คงยังไม่ยุติง่ายๆ แม้ว่าจีนจะส่งสัญญาณว่ายินดีหา
ทางออกร่วมกัน แต่ความไม่พอใจของสหรัฐฯ นัน้ ลึกล�ำ้ เกินกว่าเรือ่ งการขาดดุล
การค้า แต่เป็นเรือ่ งของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี บทบาทการเป็นผูน้ ำ� โลก ฯลฯ
เป็นเรือ่ งของ geo-political friction แล้ว ไม่ใช่แค่ trade friction ซึง่ ความขัดแย้ง
นีจ้ ะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกไม่มเี สถียรภาพ ไม่ใช่เฉพาะการค้าการส่งออก
แต่ยงั ส่งผลถึงตลาดเงินและตลาดทุนด้วย
3. ตลาดเกิดใหม่เป็นทัง้ โอกาส คูแ่ ข่งและจุดเปราะบาง ในปี 2562 นี้
พี่มองว่า เราจะก�ำหนดยุทธศาสตร์ตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) เป็น

ภาพรวมๆ คงไม่ได้แล้ว เพราะบางตลาดเป็นโอกาส เช่น อินเดีย อาฟริกา บางตลาด
เป็นคูแ่ ข่ง เช่น เวียดนามทีก่ ำ� ลังจะมีความตกลงกับอียเู ข้ามาเสริมความเข้มแข็ง
ของการส่งออก ในขณะทีบ่ างตลาด เช่น อเมริกากลางและใต้ ทีเ่ ศรษฐกิจผันผวน
หนัก จะกลายเป็นจุดเปราะบางทีเ่ ราคงจะขยายการส่งออกไม่ได้มากนัก ดังนัน้
เราอาจจะต้องจัดทัพปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนทรัพยากรในกระทรวง
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ให้เหมาะสม
ส�ำหรับประเด็นราคาน�ำ้ มันทีผ่ นั ผวนมาในช่วง 2 - 3 ปี ในปี 2562 นีน้ า่ จะ
มีเสถียรภาพมากขึน้ ส่วนเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงต้นปีนแี้ ข็งค่าขึน้ จากปีกอ่ น
คาดว่าน่าจะอยูช่ ว่ ง 31 - 33 บาท
แต่ถงึ เราจะพูดกันมากเรือ่ งประเด็นปัญหาและความท้าทาย พีก่ ม็ นั่ ใจว่า
เศรษฐกิจไทยมีพนื้ ฐานทีด่ แี ละแข็งแกร่ง เทียบกับประเทศ emerging countries
ต่างๆ แล้วถือว่าเราอยู่ในแถวหน้าของประเทศที่มีเสถียรภาพและศักยภาพ
การส่งออกเรามีการกระจายตัวดี ทัง้ สินค้าและบริการ แม้กระทัง่ เงินบาททีแ่ ข็งขึน้
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยนะคะ การท่องเที่ยวจะยัง
คงเป็น foreign exchange earner ทีส่ ำ� คัญและน่าจะขยายตัวได้อกี การลงทุน
ภาครัฐและ FDI น่าจะมีเงินลงไปเพิม่ ขึน้ ผ่านทัง้ EEC และโครงการ infrastructure
ต่าง ๆ อีกส่วนหนึง่ คือ ภาคบริการต่างๆ ก็ขยายตัว เช่น ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์
การเงิน สุขภาพ โลจิสติกส์ เป็นต้น ซึง่ กระทรวงพาณิชย์กำ� ลังผลักดันภาคบริการ
ให้เป็น engine ตัวใหม่ของไทย
ด้านเศรษฐกิจในประเทศ สนค. ดูแลการวัดเงินเฟ้อ ซึง่ ปีนเี้ ราประเมินว่า
จะอยูใ่ นกรอบ 0.7 - 1.7 มีคา่ กลางที่ 1.23 นับว่าไม่สงู มากเมือ่ เทียบกับประเทศต่างๆ
แต่ปีนี้มีปัจจัยที่อาจกระทบต่อเงินเฟ้อทั้งบวกและลบ เช่น การขึ้นดอกเบี้ย
การขึน้ ราคาค่าโดยสาร พาหนะต่างๆ ซึง่ เป็นตัวใหญ่ในตะกร้าเงินเฟ้อ เราต้อง
ติดตามดูความเปลีย่ นแปลงด้านราคาอย่างใกล้ชดิ

Q

: ในปี 2562 ประเทศไทยจะต้องเผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจ
ในฐานะที่ สนค. เป็นหน่วยงานชี้น�ำด้านเศรษฐกิจการค้าไทย ท่านได้
วางนโยบายการท�ำงานของ สนค. ในปีนไี้ ว้อย่างไรบ้าง

A : งานของ สนค. ในปีนี้ เรายังคงให้ความส�ำคัญกับทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ แต่จะพยายามท�ำงานเกีย่ วกับเศรษฐกิจฐานรากให้มากขึน้ พีไ่ ด้วาง
กรอบการท�ำงานคร่าวๆ ไว้ดงั นี้
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งานส่วนที่ 1 คือ วางยุทธศาสตร์การค้าทัง้ (1) ยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ ซึง่
สนค. ได้ทำ� in-house workshop กันไปแล้วหลายครัง้ (2) ยุทธศาสตร์เจาะลึก
ราย Sector ทัง้ ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม และ (3) ยุทธศาสตร์รายประเทศ/
มณฑล ซึง่ การท�ำยุทธศาสตร์ทงั้ หมดนี้ เพือ่ จะรองรับการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้น ไม่เพียงแค่การค้าเท่านั้นแต่ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน ทั้งด้าน
การลงทุน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
ความมัน่ คง ตัวอย่างเช่น สงครามการค้าไม่ใช่แค่เรือ่ งของการขึน้ ภาษีตอบโต้กนั
แต่เป็นการแย่งชิงอ�ำนาจในเรือ่ งของเทคโนโลยี ซึง่ ประเด็นเหล่านีม้ คี วามซับซ้อน
ที่ สนค. จะต้องติดตามแง่มุมต่างๆ ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งต้องศึกษาลงลึกไปถึง
การปรับตัวต่างๆ ด้วย
งานส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะเน้นงานงานวิจยั ทีม่ า
ตอบโจทย์สนิ ค้าเกษตรและเศรษฐกิจท้องถิน่ ซึง่ เราอยูร่ ะหว่างการเดินสายหารือ
กับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ และผูป้ ระกอบการภาคส่วนต่างๆ ในหลายจังหวัด
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึง่ ท่านชุตมิ า บุณยประภัศร รัฐมนตรีชว่ ย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายมาว่า สิง่ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ควรท�ำเพิม่ เติม
คือ ต้องชีน้ ำ� ตลาด (Market driven) ให้มากกว่านี้ ต้องระบุให้ได้วา่ ประเทศไหน
มีความต้องการสินค้าอะไร และไทยควรต้องขายอะไร โดยไม่ได้มองแค่ past
performance หรือถ้าสินค้าบางตัวไม่มีศักยภาพแล้ว ก็ควรต้องส่งเสริมให้ท�ำ
อย่างอืน่ ทดแทน การศึกษาของ สนค. จะต้องชีเ้ ป้าให้ชดั เจนมากขึน้ เช่น ส่งออกข้าว
ควรศึกษาเชิงลึกว่าข้าวอะไรขายดีทสี่ ดุ ข้าวหอมมะลิในแต่ละตลาดเป็นอย่างไร
และตลาดไหนยังสามารถเติบโตได้อกี ข้าวอินทรียม์ โี อกาสเติบโตหรือไม่ในแต่ละ
ตลาด ให้ใช้ตวั เลขทีเ่ รามีมาวิเคราะห์ให้ลงลึกและชีท้ ศิ ทางให้ถกู ต้อง เราต้องชี้
ให้เห็นว่าตลาดโลกต้องการสินค้าอะไร และน�ำไปต่อยอดขยายผลและเผยแพร่ให้
มากขึน้ หรือการสนับสนุนกลุม่ เกษตรกร ก็ควรต้องมีตลาดรองรับ
สิ่งที่ สนค. ตั้งใจจะท�ำอีกอย่างหนึ่งในปีนี้คือ โครงการชูคนต้นแบบ
ท้องถิน่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั ซึง่ คนต้นแบบในทีน่ สี้ ามารถเป็น
ทั้ง บุคคล/กลุ่มคน/บริษัทท้องถิ่นที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา เพื่อเป็น
ต้นแบบการยกระดับชุมชนโดยเฉพาะด้านเกษตร ปีนจี้ ะมีการจัดประชุม WEF/
Grow Asia ที่เชียงใหม่ เราก็จะเชิญบุคคลเหล่านี้มาท�ำความรู้จักกันและ
ระดมความคิดว่า ภาคเกษตรไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในยุคเทคโนโลยีมาแรง
ผ่านโครงการ Hackathon
งานส่วนที่ 3 คือ การเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าค ทีผ่ า่ นมาเราได้ทำ� CLMVT
Forum มาแล้วสองครัง้ ซึง่ ประสบความส�ำเร็จมากพอสมควร ในปีนเี้ ราก็จะจัดงาน
CLMVT Forum ต่อเนือ่ งเป็นครัง้ ที่ 3 โดย Theme ปีนคี้ อื CLMVT as Value
Chain Hub ในประเด็นท่ามกลางความไม่มเี สถียรภาพ ปัญหาทางการค้า การลงทุน
ทีเ่ ปลีย่ นขัว้ นัน้ CLMVT จะเป็นศูนย์กลาง Value Chain รองรับการเชือ่ มโยง
ในภูมภิ าค ซึง่ แต่ละประเทศอาจจะมีความพร้อมหรือความช�ำนาญไม่เหมือนกัน
เช่น ไทยน่าจะเป็น Hub ด้านอาหารและอัญมณีของภูมภิ าคได้ดี ส่วนในเรือ่ ง
Value Chain ของสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เราอาจยังต้องพึง่ พาการลงทุนจากต่าง
ชาติ แต่กส็ ามารถชูให้เห็นว่าเรามีจดุ แข็งหรือความพร้อม และ CLMVT สามารถ
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เป็นฐานการผลิตร่วมกันได้ ส่วนภาคบริการพีค่ ดิ ว่าเราน่าจะเป็น Value Chain
ด้าน Wellness and Healthcare และโลจิสติกส์ โดยต้องเร่งยกระดับโลจิสติกส์
ในประเทศให้มปี ระสิทธิภาพและสนับสนุนการเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคให้ได้
งานส่วนที่ 4 คือ เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ยังคงต้องท�ำต่อเนือ่ ง
และศึกษาเชิงลึกว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการค้าอย่างไร และไทยควรปรับ
ตัวอย่างไร ปีนี้เราริเริ่ม Blockchain Projects 2 โครงการร่วมกับสถานทูต
อังกฤษ เป็นเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ trade finance เมือ่ เสร็จแล้วก็จะน�ำ
มาพิจารณาต่อว่าจะ upscale และน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร เสร็จแล้วจะต่อด้วย
โครงการ Blockchain in Agriculture
งานส่วนที่ 5 คือ การพัฒนาข้อมูล เพือ่ สนับสนุนภารกิจดังทีก่ ล่าวไปแล้ว
สนค. จะต้องผลักดันการเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
กระทรวงมากขึน้ ซึง่ ในปีนที้ เี่ ราต้องท�ำเรือ่ งข้อมูลก็คอื (1) เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่าง
ส�ำนัก/กอง ภายใน สนค. (2) การจัดท�ำระบบ Big Data โดย สนค. ได้รบั มอบหมายให้
เป็นฝ่ายเลขาเรือ่ ง Big Data ของกระทรวง และ (3) การเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
นอกกระทรวง อีกงานส�ำคัญด้านข้อมูลที่ สนค. จะเริม่ ท�ำคือ การท�ำฐานข้อมูล
e-commerce เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีส่ อดคล้องกับแนวทางระหว่างประเทศ จะได้ใช้
เป็นฐานในการก�ำหนดนโยบายสนับสนุน e-commerce ทีต่ รงเป้าหมายต่อไป
การพัฒนาดัชนีตวั ชีว้ ดั ต่างๆ ซึง่ เป็นหนึง่ ในภารกิจหลักของเรา จะพัฒนา
ให้มคี วามทันสมัย ถูกต้อง มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน โดยปรับปรุงและพัฒนาการ
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้ ขยายกลุม่ ตัวอย่างให้ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้ ใน
มิตขิ องจ�ำนวนรายการสินค้าและบริการ สนค. จะมีการทบทวนน�ำ้ หนักสินค้า
และบริการทีค่ วรจะอยูใ่ นตะกร้าเงินเฟ้อใหม่ตามรูปแบบการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป
และตามเทคโนโลยี นอกจากนีต้ อ้ งปรับปรุงดัชนีบางตัว เช่น ดัชนีความเชือ่ มัน่
เป็นต้น รวมถึงการขยายมิตขิ องแหล่งข้อมูลเชิงพืน้ ที่ ซึง่ เรามีจดุ แข็งคือ มีคนเก็บ
ข้อมูลทัว่ ประเทศ ข้อมูลมาจากพืน้ ทีป่ ฐมภูมิ แต่สงิ่ ทีอ่ ยากให้ สนค. ท�ำเพิม่ เติม
คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลึกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรการ เหตุการณ์ และนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะผลต่อเงินเฟ้อ
งานส่วนที่ 6 คือ การพัฒนาบุคลากรเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีพ่ ใี่ ห้ความส�ำคัญมาก
ด้วยความทีเ่ ราเป็นหน่วยงานทีต่ อ้ งมีความรอบรูท้ นั สมัยอยูต่ ลอดเวลา จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะทั้งเชิงวิชาการ
การคิดวิเคราะห์ ดิจิทัล ทักษะการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ทักษะทาง
ด้านภาษา (อังกฤษ จีน) ทักษะทางการทูต ก็จะมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาอบรมให้
เจ้าหน้าที่ รวมถึงการขอทุนอบรมด้านต่างๆ ด้วย

Q

: ในปีนเี้ ราจะได้รฐ
ั บาลชุดใหม่ ท่านคิดว่านโยบายการค้าต่างๆ จะมี
การเปลีย
่ นแปลงไปในทิศทางทางใด

A : การเลือกตัง้ ตาม Roadmap ทีว่ างไว้จะมีผลดีในด้านการสร้างความเชือ่ มัน่
ส่วนทิศทางก็ดเู หมือนทุกกลุม่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
เหมือนกัน ในส่วนของพี่ จากทีเ่ ดินสายลงพืน้ ทีม่ าคิดว่า ฐานรากทีย่ งั่ ยืนประเทศไทย
ต้องมี (1) ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง (2) การรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็ง ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบ
สหกรณ์ วิสาหกิจเพือ่ สังคม (3) การเข้าถึงองค์ความรู้ ทัง้ ข้อมูล การพัฒนา
และการท�ำธุรกิจ (4) การน�ำเทคโนโลยีไปถึงกลุม่ ฐานรากให้มากขึน้ ทัง้ หมดนี้
เพือ่ แก้ปญั หาใหญ่ของไทย คือความเหลือ่ มล�ำ้ นัน่ เอง
ปีนงี้ าน สนค. จะมากขึน้ ขณะนีเ้ ราก่อตัง้ มา 3 ปีแล้ว พีค่ ดิ ว่างานวิเคราะห์
ระหว่างประเทศเราค่อนข้างท�ำได้ดแี ล้ว ส่วนปีหน้าการท�ำงานของเราจะรองรับ
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศมากขึน้ รวมถึงการน�ำข้อมูล เช่น Big Data
และดัชนีมาใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ให้มากกว่าเดิม ปีนี้เราจะมีการเข้าถึง
กลุม่ ประชาชนให้มากขึน้ ด้วย จะมีการตัง้ Line Official ถ้าไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง
จะใช้ชอื่ TPSO Trade Insights น่าจะเริม่ ใช้ได้เดือนมกราคมนี้ ซึง่ จะเป็นอีกหนึง่
ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลของเรา ขอฝากไว้ให้ตดิ ตามกันด้วยค่ะ
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โดย : ดร.ณัฐ ธารพานิช และนางสาวจินดาภาญ์ ปิน่ มี ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

เศรษฐกิจดิจิทัล : พัฒนาการ ผลกระทบ
และความท้าทายต่อการค้าไทย*

“Disrupt or be disrupted เปลีย่ นหรือถูกเปลีย่ น” ถือเป็นวลีทเี่ หมาะ
สมกับสภาพทางธุรกิจในปัจจุบนั นีเ้ ป็นทีส่ ดุ เนือ่ งจากทุกวันนี้ มีธรุ กิจหลายแห่ง
ต้องปิดตัวลงเนือ่ งจากสภาพการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ และการเข้ามาแทนทีข่ องคูแ่ ข่งที่
มองไม่เห็น นัน่ คือเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตัวอย่างทีเ่ ห็นใกล้ตวั ทีส่ ดุ คือการปิดตัวลงของ
ร้านค้าปลีก ในสหรัฐอเมริกา ร้านค้าปลีกแบรนด์ดงั กว่า 28 ราย อาทิ Macy’s
Toy R Us, JC Penny, Sears และ KMart ต้องปิดสาขาลงมากกว่า 5,000 สาขา
ในปี 2560 และคาดการณ์วา่ อีก 2,500 สาขาจะต้องปิดตัวลงในปี 2561
ในความเป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาการมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
ในช่วงเวลาหลายพันปีทผี่ า่ นมา มนุษย์เราได้คดิ ค้นเทคโนโลยีตา่ งๆ และได้รงั สรรค์
สิง่ ก่อสร้างทีใ่ หญ่โตอลังการและสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงชีวติ ความเป็นอยูไ่ ว้
มากมาย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกเพิง่ มีพฒ
ั นาการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
ในช่วง 200 ปีทผี่ า่ นมานี้ หลังจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1 เมือ่ ศตวรรษ
ที่ 18 หลังจากนั้น มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (IR: Industrial Revolution)
อีกหลายครัง้ จนถึงปัจจุบนั เป็นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 เป็นยุคทีเ่ ศรษฐกิจ
โลกมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในยุคนี้
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดามีพลังการประมวลข้อมูลสูงกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
ในยุค 1980s ถึง 4 เท่า นอกจากนี้ ในยุคนี้ข้อมูลที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมา
ในช่วงสองปีมปี ริมาณมากกว่าข้อมูลทัง้ หมดทีถ่ กู สร้างมาในอดีตทัง้ หมด1
อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้วเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ เนือ่ งจากการ
คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกิดขึน้ มานานแล้ว แต่ความส�ำคัญของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ได้เพิม่ ขึน้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 หรือ
Fourth Industrial Revolution ทีม่ เี ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปผสมผสานประยุกต์
ใช้ด้วยกันอย่างกลมกลืนกับเทคโนโลยีกายภาพ (Physical) และชีวภาพ
(Biological) หรือทีเ่ รียกว่า Cyber Physical System โดยมีเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เป็นจุดเชือ่ มโยงและก้าวกระโดดส�ำคัญ ซึง่ ผลกระทบจะแตกต่างกับการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ท�ำงานแยกกับเทคโนโลยีประเภทอืน่ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) รวดเร็ว ซึง่ จะเกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทวีคณ
ู (exponential) 2) วงกว้าง ครอบคลุม
ทุกประเภทสินค้าและบริการ และ 3) เชิงระบบ ซึง่ ครอบคลุมทุกภาคส่วนและ
ระบบการด�ำเนินงานของสังคมทัง้ หมด ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการเตรียมปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ทีก่ ำ� ลังหายใจรดต้นคอเราอยูต่ อนนี้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ผลกระทบ และ
ความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยในส่วนแรก
จะอธิบายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร มีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร ส่วนที่ 2
จะพู ด ถึ ง การแบ่ ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ส่ ว นที่ 3 จะอธิ บ ายรู ป แบบการค้ า ที่
เปลีย่ นแปลงไป จากการเข้ามาของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่วนที่ 4 อธิบายผลกระทบ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าที่จะมาเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิต
และท�ำประกอบธุรกิจของเราอย่างใหญ่หลวง ส่วนที่ 5 จะพูดถึงความท้าทาย
ของเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านกฎระเบียบ และความเหลื่อมล�้ำ และส่วนสุดท้าย
จะให้ภาพของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของไทย
1. เศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั คืออะไร
ตามนิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล
หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ
เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การด�ำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคน
ในสังคม และการจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังนั้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกลไกพื้นฐานใน
การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจทีเ่ กิดการหลอมรวมกับเทคโนโลยีดา้ นอืน่ ๆ เกิดเป็น
สามกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่
เทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั (Digital) กายภาพ (Physical) และชีวภาพ (Biological)
ดังรูป 1.1. ได้แก่
1.1 ด้านดิจทิ ลั (Digital) อาทิ 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 การปฏิวตั เิ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (digital
transformation) ถือเป็นสะพานเชือ่ มระหว่างทุกสิง่ (internet of things: IoT)
เกิดจากการทีท่ กุ สิง่ ถูกเชือ่ มโยงเข้าสูเ่ ครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นไปได้จากการ
ทีเ่ ซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชือ่ มต่อมีราคาถูกลงมาก
1.2 ด้านกายภาพ (Physical) อาทิ 1) หุน่ ยนต์อจั ฉริยะ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานใน
ภาคบริการและเกษตรมากขึน้ (นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม) และสามารถคิด

JP Morgan (2017) Disrupted or Be Disrupted
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และรับรูค้ วามรูส้ กึ ได้เองผ่านการเข้าถึงข้อมูลมหาศาล (artificial intelligence)
2) ระบบการพิมพ์สามมิติ (additive manufacturing or 3D Printing)
3) ยานยนต์ไร้คนขับ และ 4) วัสดุใหม่ (new materials) เช่น วัสดุนาโน กราฟีน
(มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมเท่านั้น ซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1 ล้านเท่า
แต่มคี วามแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าทีม่ นี ำ�้ หนักเท่ากันถึง 200 เท่า นอกจากนีย้ งั มี
ความยืดหยุน่ สูง น�ำ้ หนักเบามาก และเกือบจะโปร่งใส รวมทัง้ ยังน�ำความร้อนและ
ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี) และ 5) อุปกรณ์อจั ฉริยะ (Smart devices)

1.3 ด้ า นชี ว ภาพ (Biological) อาทิ Genetic Engineering,
Bioinformatics, Synthetic Biology, Personalized Medicine, Regenerative
Medicine & Tissue Engineering, Neurotechnology ซึง่ มีประโยชน์มหาศาล
ต่อภาคบริการและภาคการเกษตร ในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ
การผลิตยา การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทัง้ การพัฒนาพันธุส์ ตั ว์และพืช

รูป 1.1 สามกลุม่ เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก

2. การแบ่งประเภทของธุรกิจดิจท
ิ ล
ั
ธุรกิจดิจทิ ลั มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีก่ า้ วหน้าอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจดิจทิ ลั (Digital Business) ในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้
สามารถถูกแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ 2 ดังรูปที่ 2.1 ได้แก่ ดิจทิ ลั มีเดีย (Digital Media) การค้าดิจทิ ลั (Digital Trade) ดิจทิ ลั เซอร์วสิ (Digital Service) และธุรกิจดิจทิ ลั อืน่ ๆ
(Others) โดยในแต่ละประเภทมีการแบ่งรูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังต่อไปนี้
รูปที่ 2.1 การแบ่งประเภทธุรกิจดิจทิ ลั (Digital Business)
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2.1 ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) เป็นช่องทางสื่อที่มีการน�ำเอา
ข้ อ ความ กราฟฟิ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และเสี ย งมาจั ด รู ป แบบโดยอาศั ย
เทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสือ่ สารทางออนไลน์
ในภาคธุรกิจนีม้ ลู ค่าการค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์
และ e-Movie มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบไปด้วย
1) Social Media: สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter,
Instagram, Line และ Skype เป็นต้น
2) E-Entertainment: แหล่งรวมดิจทิ ลั คอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ
จากผูผ้ ลิตคอนเทนต์ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube, JOOX,
iTunes, Line TV และเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น
3) E-Learning: การเรียนรูบ้ นฐานเทคโนโลยี ซึง่ ครอบคลุมวิธกี ารเรียนรู้
จากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based
Learning) การเรียนรูบ้ นเว็บไซต์ (Web-Based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง
(Virtual Classrooms) และความร่วมมือกันผ่านระบบดิจิทัล (Digital
Collaboration) เป็นต้น
2.2. ดิจิทัลเทรด (Digital Trade) เป็นการน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และช่องทางหรือโอกาสทาง
การค้า โดยรูปแบบธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ในตลาด e-Commerce ของไทยส่วนใหญ่จะอยู่
ในรูปแบบของ B2B มีมลู ค่าตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2018 มีมลู ค่า
สูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท (ทีม่ า: ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์) โดยจะ
พิจารณาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1) Goods หรือการค้าดิจทิ ลั ในรูปแบบของการส่งมอบสินค้า โดยมีสว่ น
ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง ดังนี้
		 (1) E-Marketplace & E-Commerce: เป็นเว็บไซต์สื่อกลาง
การติดต่อซือ้ ขาย ทีร่ วบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษทั จ�ำนวนมาก ตัวอย่างเช่น
Lazada, Shopee และ Tarad.com เป็นต้น
		 (2) E-Payment: การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอนสิทธิ
การถือครองเงินหรือการโอนสิทธิ การถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูใ้ ช้บริการ ตัวอย่างเช่น True wallet, M Pay, Visa, Master Card เป็นต้น
		 (3) E-Logistics: การให้บริการขนส่งและคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ผูใ้ ห้บริการ คือ
		 • ผูใ้ ห้บริการขนส่ง (E-Delivery) คือ ผูใ้ ห้บริการการขนส่งสินค้าโดยมี
ยานพาหนะหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Lalamove, Rush Bike และ Line man
เป็นต้น
		 • ผูใ้ ห้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (E-Fulfillment) คือ ผูใ้ ห้บริการ
ที่ครอบคลุมบริการหลายอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งเหมาะกับการส่งสินค้าให้แบบ
ครบวงจร ได้แก่ บริการพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้า (Storage and Warehouse) โดยมีพนื้ ที่
ในการเก็บสินค้าให้กบั เจ้าของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Sokochan, Shipyours และ
Alpha เป็นต้น
2) Services หรือการค้าดิจทิ ลั ในรูปแบบของการส่งมอบบริการ ทีต่ อ้ ง
มีการบริการทางกายภาพโดยมีสว่ นทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง ดังนี้
		 (1) E-Booking: การบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้
บริการสามารถท�ำการจองหรือส�ำรองบริการประเภทต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น
Booking.com, Expedia, Traveloka และการจองตัว๋ เครือ่ งบินออนไลน์ของ
สายการบินต่างๆ เป็นต้น
		 (2) E-Transportation: การให้บริการทีม่ กี ารผสานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในการให้บริการแก่ลกู ค้า อ�ำนวยความสะดวกให้กบั
การเดินทาง ตัวอย่างเช่น Grab เป็นต้น

		 (3) E-Healthcare Services: การบริการทีน่ ำ� เอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และบริการ ICT รวมถึงแอปพลิเคชันทีส่ นับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี
เชือ่ มโยงระหว่างผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น Samsung S Health และการใช้บริการโรงพยาบาลต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และ
โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น
2.3. ดิจทิ ลั เซอร์วสิ (Digital Services) เป็นรูปแบบการให้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ทกี่ ระบวนการการให้บริการสามารถเสร็จสิน้ หรือส่งมอบบริการ
ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งมีการบริการทางกายภาพเข้ามาเกีย่ วข้อง Mobile Banking
เป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีม่ อี ตั ราการขยายตัวทีส่ งู มาก ประกอบไปด้วย
1) E-Banking & Investment: การท�ำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร โดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น K Plus, KTB Netbank และ SCB Easy เป็นต้น
และการลงทุนโดยผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Steaming เป็นต้น
2) E-Insurance: การประยุกต์ใช้อนิ เทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตและจ�ำหน่ายบริการประกันภัย เช่น การซือ้ ประกันออนไลน์
กับ Asia Insurance, เมืองไทยประกันชีวติ และกรุงเทพประกันภัย เป็นต้น
2.4. ดิจิทัลอื่นๆ (Other) เป็นส่วนองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
การด�ำเนินงานด้านดิจิทัล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ
เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจประเภทดิจทิ ลั ธุรกิจประเภทนีป้ ระกอบไปด้วย
1) Specific Business: เป็นธุรกิจเฉพาะทางทีม่ กี ารให้บริการผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
2) Devices: อุปกรณ์ที่ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงการให้บริการหรือ
ท�ำธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ
Tablet เป็นต้น
3) Network Infrastructure: โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนช่วยใน
การด�ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาณ WIFI, 3G และ
4G เป็นต้น
4) Application & Software Developer: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ของคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วย
5) Data Analytic & Data Hosting: ธุรกิจ Data Analytic จัดว่า
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทางธุรกิจในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาด กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์หรือ
ความเชือ่ มโยงของข้อมูลให้สะท้อนผลของแนวโน้มทางการตลาด พฤติกรรมของ
กลุม่ เป้าหมาย รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้
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3. รูปแบบการค้าทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปและผลกระทบ
พัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการเปลีย่ นแปลงลักษณะการท�ำธุรกิจของธุรกิจดิจทิ ลั ภายใต้การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ส่งผล
กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อรูปแบบการค้า และการด�ำเนินชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบการค้ามีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปจากอดีตถึงปัจจุบนั
ตัง้ แต่การค้าแบบดัง้ เดิม การค้าผ่านห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และมาถึงปัจจุบนั ทีเ่ ป็นการค้าในยุคดิจทิ ลั โดยรูปแบบการค้าในยุคต่างๆ มีปจั จัยผลักดัน ลักษณะเด่น และผลกระทบ
(รูปที่ 3.1) ดังนี้
รูปที่ 3.1 รูปแบบการค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง ลักษณะเด่น และผลกระทบ

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

3.1 การค้าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
• ปัจจัยผลักดัน: เกิดจากต้นทุนการขนส่งทีล่ ดลง
• ลักษณะเด่น: การแบ่งแยกการผลิตและการบริโภคระหว่างประเทศ
โดยเป็นการค้าสินค้าขัน้ สุดท้าย (the first unbundling) โดยแบ่งแยกชัดเจน
ระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตโดยประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว และสินค้า
เกษตรพืน้ ฐาน ผลิตโดยประเทศก�ำลังพัฒนา ตามหลักการความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Comparative advantage) นอกจากนีก้ ารค้าบริการยังเกิดขึน้ น้อย
เนือ่ งจากบริการส่วนใหญ่ อาทิ การท่องเทีย่ ว การขนส่ง ยังไม่สามารถถูกส่งออก
หรือน�ำเข้าได้โดยสะดวก
• ประเด็นทางการค้าทีส่ ำ� คัญ: เน้นการเจรจาเพือ่ การเข้าถึงตลาด (Market
Access) อาทิ การลดภาษีนำ� เข้า และการเปิดตลาดการค้าสินค้าส�ำเร็จรูป
3.2 การค้าผ่านห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโลก (Trade in GVC : Global Value
Chain)
• ปัจจัยผลักดัน: ต้นทุนการขนส่งและติดต่อสื่อสารที่ลดลง ท�ำให้การ
ประสานงานระหว่างขัน้ ตอนการผลิต และระหว่างโรงงานผลิตทีต่ งั้ อยูร่ ะหว่าง
ประเทศท�ำได้งา่ ย
• ลักษณะเด่น: เกิดการแบ่งแยกการผลิตระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
ระหว่างสินค้าวัตถุดิบ สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้าย (the second
unbundling) นอกจากนี้ การค้าบริการยังมีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะบริการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โลจิสติกส์ และการขนส่ง ซึง่ ถือเป็น
“กาว” ทีเ่ ชือ่ มระหว่างหน่วยผลิตต่างๆ ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ โลก
• ประเด็นทางการค้าทีส่ ำ� คัญ: ความเชือ่ มโยงระหว่างการค้า การลงทุน
บริการ และเทคโนโลยี เนือ่ งจากการแบ่งแยกกันผลิต ท�ำให้การลงทุนระหว่าง
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ประเทศมีความส�ำคัญมากขึน้ ประเด็นการค้าระหว่างประเทศจึงเน้นการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน
การคุ้มครองนักลงทุน และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
โครงสร้างการผลิตสินค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)
เนือ่ งจากปริมาณการค้าเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก จากการทีส่ นิ ค้ามีการข้ามพรมแดน
หลายครัง้ และมาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี (NTMs) ทีม่ บี ทบาทมากขึน้
แทนทีม่ าตรการกีดกันทางภาษี
3.3 การค้ายุคดิจทิ ลั (Digital Trade & Digital Economy)
• ปัจจัยผลักดัน: การลดลงของต้นทุนการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร
รวมทัง้ การเข้าถึงและการเปลีย่ นไปสูด่ จิ ทิ ลั (Digitalization) ท�ำให้ตน้ ทุนการแชร์
ข้อมูลผ่านทาง digital platform และอุปกรณ์อจั ฉริยะถูกลง
• ลักษณะเด่น: ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นในการแบ่งแยกการผลิต
ระหว่างประเทศ (greater tradability of services) โดยบางประเทศเป็น
แหล่งคิดค้นนวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะทีบ่ างประเทศเป็น
ตัวกลางในการค้า การตลาด และการขนส่ง โดยไม่ได้ทำ� การผลิตเอง ตามหลักการ
Smile curve นอกจากนีม้ กี ารขยายตัวของการค้าสินค้าปริมาณน้อยๆ ซึง่ ถือเป็น
โอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก การเพิม่ ขึน้ ของการค้าบริการดิจทิ ลั ระหว่างประเทศ
การผสมผสานระหว่างสินค้าและบริการจนแยกกันไม่ออก (greater bundling
of products and services)
• ประเด็นทางการค้าใหม่ๆ ทีส่ ำ� คัญ: การไหลเวียนของข้อมูลระหว่าง
ประเทศ (data flows) ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล (digital connectivity)
ความสามารถในการท�ำงานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล (interoperability)
การเก็บข้อมูลการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
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4. ผลกระทบส�ำคัญของการค้ายุคดิจท
ิ ล
ั
รูปแบบการค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั ข้างต้น มีผลถึงการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างและเชิงระบบของเศรษฐกิจภาพรวม โดยมีผลกระทบส�ำคัญ ดังนี้
4.1 Digital Platform มีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะดิจทิ ลั แพล็ตฟอร์ม
เข้ามาทดแทนตัวกลางอย่างอื่นในการเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น
ช่วยลดต้นทุนในการหาข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึงของลูกค้า อาทิ
การ review ต่างๆ ช่วยท�ำให้ธรุ กิจขนาดเล็กหรือธุรกิจของบุคคลธรรมดาสามารถ
ขยายการผลิตและการค้าได้สะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะในการส่งออก
4.2 การค้าปลีกออนไลน์ (E-tail) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การค้าระหว่าง
ประเทศปริมาณน้อยๆ ทีม่ มี ลู ค่าต�ำ่ ขยายตัวมากขึน้ เนือ่ งจากธุรกิจขนาดเล็กหรือ
บุคคลธรรมดาสามารถท�ำการค้าได้เองมากขึน้ ผ่านแพล็ตฟอร์มต่างๆ เช่น eBay
หรือ Alibaba เป็นต้น ซึง่ ก่อนหน้านีส้ นิ ค้าหรือบริการมูลค่าต�ำ่ ประสบปัญหา
ต้นทุนการค้าทีส่ งู ทัง้ ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมทางการเงิน ค่าพิธกี ารทางศุลกากร
ท�ำให้ไม่คุ้มกับการท�ำการค้า ทั้งนี้ การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
อึง๊ ภากรณ์ พบว่าผูส้ ง่ ออกส่วนใหญ่ทเี่ กิดใหม่เป็นผูส้ ง่ ออกขนาดเล็ก และส่วนใหญ่
ไม่สามารถอยู่รอดในตลาดส่งออกได้นาน การค้าในยุคดิจิทัลจึงสามารถช่วย
ลดปัญหาการอยูร่ อดของผูค้ า้ ขนาดเล็กได้ และท�ำให้ผเู้ ล่นรายเล็กๆ และธุรกิจ
ยุคใหม่มบี ทบาทมากขึน้ (ถ้าเข้าถึงและปรับตัวเท่าทันเทคโนโลยี)
4.3 การค้าบริการมากขึน้
1) เส้นแบ่งระหว่างสินค้าและบริการไม่ชดั เจน จะผสมผสานกันมากขึน้
(Servicification of manufacturing) ปรากฏการณ์การผสมผสานนีส้ ามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อสินค้าทางกายภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งและให้บริการ
(embedded services) อาทิ โทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการสัง่ บริการ
ต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดบริการออกแบบ application ต่างๆ มากมาย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก การบริการยังเป็นปัจจัยการผลิตต้นน�้ำที่ส�ำคัญของ
การผลิตสินค้า อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การบริหารและ
การให้คำ� ปรึกษา (embodied services) การขยายตัวของบริการดังกล่าวท�ำให้
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคบริการในมูลค่าการส่งออกสินค้า (service value
added content of gross exports) เพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งถ้ามูลค่าเพิ่มของภาคบริการที่ถูก “ซ่อน” อยู่ในมูลค่าสินค้า
ขั้นสุดท้ายถูกแยกออกมา จะท�ำให้มูลค่าเพิ่มภาคบริการมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ
ร้อยละ 50 มากกว่าภาคการผลิต จากเดิมทีภ่ าคบริการมีสดั ส่วนอยูเ่ พียงร้อยละ
20-30 ในมูลค่าการส่งออกรวมเท่านัน้ ท�ำให้ภาคบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ ป็นกลจักรในการผลักดันการส่งออกอย่างแท้จริง
การผสมผสานกับระหว่างสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลท�ำให้
การออกแบบและด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือกฎระเบียบที่แบ่งแยก
ระหว่างสินค้าและบริการออกจากกัน มีประสิทธิภาพลดลง ยกตัวอย่างเช่น
การลดภาษีนำ� เข้าสินค้าขัน้ กลางทีม่ เี ทคโนโลยีสงู เพือ่ น�ำมาใช้ในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมสมัยใหม่อาจไม่เพียงพอ หากยังต้องมีการลดข้อจ�ำกัดของบุคลากร
ที่มีทักษะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากต่างประเทศในการเข้ามา
ในไทยให้บริการถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการด้วย
จึงจะท�ำให้นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสมัยใหม่สำ� เร็จตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
2) มูลค่าและสัดส่วนของการส่งออกบริการ ICT เพิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ ง
โลกมีมลู ค่าการส่งออกบริการ ICT เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จาก 5.4 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2547 คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของมูลค่าส่งออกบริการรวม
มาเป็น 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของมูลค่าการส่งออก
บริการรวม ในปี 2559
ส�ำหรับประเทศไทย มีมลู ค่าการส่งออกบริการ ICT เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง จาก
3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2536 คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของมูลค่าส่งออก
บริการรวมของไทย มาเป็น 1.2 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 17 ของ
มูลค่าการส่งออกบริการรวมของไทย ซึง่ ลดลงเนือ่ งจากการท่องเทีย่ วของไทย
ขยายตัวสูงมากกว่า ในปี 2559

4.4 เกิดอาชีพหรือธุรกิจบริการใหม่ๆ อาทิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
การบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือการบริการคอมพิวเตอร์ทางไกล
นอกจากนี้ การเปลีย่ นไปสูด่ จิ ทิ ลั ยังได้ทำ� ให้อตุ สาหกรรมบริการดัง้ เดิมอืน่ ๆ เช่น
การขนส่ง หรือการบริการทีพ่ กั สามารถถูกส่งออกได้มากขึน้ โดยทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีสาขาอยู่ในประเทศของผู้รับบริการ อาทิ Airbnb และ Grab
การเกิดขึ้นของบริการสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานนี้มีนัยยะต่อ
การด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นสินค้าและบริการที่
ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ทัง้ ยังส่งผลต่อข้อพิพาทด้านกฎระเบียบ อย่างเช่นในกรณี
ของ Grab และแท็กซีป่ กติ เป็นต้น
4.5 Big Data และการแลกเปลีย่ นข้อมูลมีบทบาทมากขึน้
1) ข้อมูลสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่คุณค่าทุกขั้นตอนตั้งแต่
ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต ซึง่ สนับสนุนแนวคิด การใช้
ความต้องการเป็นตัวน�ำ (Demand Driven) และการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า (Value
Creation) ได้แก่
		 (1) ก่อนการผลิต สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ดขี นึ้ (การพยากรณ์ความต้องการ การเก็บข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค)
เช่น การรูพ้ ฤติกรรมผูบ้ ริโภคผ่าน search engine
		 (2) ระหว่างการผลิต สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ลดต้นทุน การหาแหล่งวัตถุดบิ การระดมทุน การจ้างงาน การบริหารงานผลิต
การบ�ำรุงรักษา
		 (3) หลังการผลิต ท�ำการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า มีชอ่ งทางการตลาดและการขายออนไลน์
2) การเคลือ่ นย้ายข้อมูลมีความส�ำคัญมากขึน้
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ข้อมูลกลายเป็นขุมทรัพย์สำ� หรับการท�ำธุรกิจ (Data
is the new oil) ดังนัน้ การแลกเปลีย่ นและเคลือ่ นย้ายข้อมูลจึงมีความส�ำคัญ
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเคลือ่ นย้ายข้อมูลระหว่างประเทศคือ
กฎระเบียบทีค่ วบคุมการเคลือ่ นย้ายข้อมูล (data flow regulations) ซึง่ มี
การใช้กนั อย่างทัว่ ไปในประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่ ประกอบด้วย ข้อก�ำหนดในการเก็บ
ข้อมูลไว้ภายในประเทศ (local data storage) กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(data privacy laws) การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทางภูมศิ าสตร์ (Geolocation
Data Privacy) และการก�ำหนดการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะทาง (Traffic Routing)
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่ง
จ�ำเป็น เนือ่ งจากเป็นการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล รวมทัง้ เป็นเหตุผล
เรือ่ งความมัน่ คงของชาติดว้ ย ดังนัน้ ความท้าทายคือการหาความสมดุลระหว่าง
การป้องกันด้านความมัน่ คงของข้อมูลและการเปิดเสรีดา้ นการส่งข้อมูลทีส่ ะดวก
รวดเร็ว
4.6. ตัวกลางมีบทบาทลดลง
หนึ่งในต้นทุนส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจคือต้นทุนธุรกรรมหรือต้นทุน
ค่าโสหุ้ย (Transaction cost) ในฐานะผู้บริโภค ต้นทุนธุรกรรมที่ส�ำคัญคือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต่ อ้ งจ่ายให้ตวั กลาง (เช่น ธนาคาร) ทีท่ ำ� หน้าทีส่ ร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายมูลค่ามหาศาล
Blockchain คือ เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยน�ำมาซึง่ ความปลอดภัย น่าเชือ่ ถือ โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยคนกลาง มีระบบการท�ำงานแบบกระจายศูนย์ ท�ำให้ขอ้ มูลธุรกรรมของแต่ละ
คนเป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) และท�ำให้ Block ของข้อมูลเชือ่ มต่อกัน และข้อมูล
ในแต่ละบล็อกจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ สามารถน�ำไปใช้ในธุรกรรมได้
หลากหลาย อาทิ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หนังสือรับรอง การจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (ปัจจุบนั ทีโ่ ด่งดัง คือน�ำไปใช้ในสกุลเงินดิจทิ ลั เช่น Bitcoin
เป็นต้น) ดังนัน้ บล๊อกเชนจะช่วยลดต้นทุนและข้อจ�ำกัดทางการค้า เพราะต้นทุน
และความเสี่ยงลดลง ลดบทบาทตัวกลาง ธุรกรรมท�ำได้แบบ Peer to Peer
อย่างรวดเร็ว เสร็จสิน้ ทันที ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง ข้อมูลการซือ้ ขายถูกเก็บ
อัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานคนในการบริหาร
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4.7 ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ดา้ นกายภาพ : 3D Printing,
Robotics, Self-Driving Vehicles, Smart Devices
นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว เทคโนโลยีทางกายภาพสมัยใหม่ในยุค
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ และจะเห็นได้วา่ เทคโนโลยีทางกายภาพเหล่านีจ้ ะมีไม่ได้เลย
หากไม่มเี ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นพืน้ ฐาน
1) 3D Printing ช่วยลดการผลิตแบบเน้นปริมาณ ลดต้นทุนโลจิสติกส์
และการจัดเก็บสินค้า ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
(Customization) ธุรกิจบริการออกแบบสินค้ามีความจ�ำเป็นและส�ำคัญมากขึน้
อย่างไรก็ตาม มีความเสีย่ งต่อการเลียนแบบสินค้า การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และผลิตสินค้าอันตราย อาทิ อาวุธปืน
2) Advanced Robotics ช่วยลดการพึง่ พิงแรงงานมนุษย์ ช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะงานอันตราย งานสกปรก งานซ�ำ้ ซาก
สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการมากขึน้ เกิดปรากฏการณ์ Re-shoring กลับไป
ยังประเทศพัฒนาแล้ว เนือ่ งจากไม่ตอ้ งใช้แรงงานราคาถูกในประเทศอืน่ อีกต่อไป
ท�ำให้มนุษย์ (แรงงานทักษะไม่สงู ) มีแนวโน้มตกงานมากขึน้ เนือ่ งจากถูกแทนทีโ่ ดย
หุน่ ยนต์ จึงอาจมีปญั หาด้านก�ำลังซือ้ จากแรงงานไร้ฝมี อื ตกงานได้
3) Self-Driving Vehicles จะช่วยให้การขนส่งสะดวกและปลอดภัย
มากขึน้ ช่วยลดอุบตั เิ หตุ เพิม่ คุณภาพชีวติ อย่างไรก็ตาม จะท�ำให้ธรุ กิจยานยนต์
การขนส่ง (แบบดั้งเดิม) และประกันภัยทางถนน ยอดขายจะลดลง ทั้งนี้
ในระยะนีจ้ ะเป็นช่วงเปลีย่ นผ่านจากรถยนต์เชือ้ เพลิงน�ำ้ มันสูร่ ถยนต์ไฟฟ้า และ
รถยนต์ไร้คนขับต่อไป
4) Smart Devices หรืออุปกรณ์อจั ฉริยะ ซึง่ ใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มต่อ
กับอินเทอร์เน็ต ระบบรับข้อมูลและประมวลผลอัจฉริยะ รวมทั้งเชื่อมต่อกับ
Smart Device อื่นๆ เข้าด้วยกัน อาทิ โทรศัพท์ กระเป๋าเงิน เฟอร์นิเจอร์/
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพือ่ เพิม่ อรรถประโยชน์ (Utilization) และตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยจะพัฒนาจากอุปกรณ์แบบพกพาหรือมือถือ
(Mobile) เป็นแบบสวมใส่ (Wearable) และฝังเข้าไปในร่างกาย (Embedded)
ในอนาคต
กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
จะท�ำให้ปริมาณการค้า ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความสะดวก
ในการท�ำธุรกิจเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ าคาสินค้าและบริการ ค่าตัวแทนและค่านายหน้า
การฉ้อโกง ทุจริตและการคอร์รปั ชัน่ การพึง่ พิงแรงงานมนุษย์ลดลง และก่อให้เกิด
การมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะ ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและผูบ้ ริโภครายย่อยเพิม่ ขึน้
อย่างมหาศาล สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างทัว่ ถึง และท้ายทีส่ ดุ จะท�ำให้ระบบ
เศรษฐกิจไหลลืน่ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ขยายตัวอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในทีส่ ดุ
5. ความท้าทาย
คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแฝงไว้ดว้ ยความท้าทาย
ส�ำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข หากไทยจะได้รบั ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สูงสุด
ความท้าทายดังกล่าวทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
5.1 ความเหลือ่ มล�ำ้
ความท้าทายที่ส�ำคัญที่สุดของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลคือ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางดิจทิ ลั (Digital divide) ซึง่ คือความแตกต่างด้านโอกาสระหว่าง
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ผูท้ สี่ ามารถและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึง่ ท�ำให้คนกลุม่ หลังไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากโลกดิจทิ ลั ในการหาข้อมูล เพิม่ ความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจและ
การท�ำงาน และการเข้าถึงบริการของรัฐได้ ท�ำให้ชอ่ งว่างระหว่างทางรายได้และ
การจ้างงานทีย่ ำ�่ แย่อยูแ่ ล้วย�ำ่ แย่ลงไปอีก
อย่างไรก็ตาม ประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างไทยมีโอกาสในการก้าวกระโดด
แบบกบ (leapfrog) นั่นคือการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องเดินซ�้ำตามเส้นทางการพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้วทีม่ ีเทคโนโลยีสูงกว่า
กระบวนการก้าวกระโดดแบบกบมีให้เห็นอยูท่ วั่ ไป ยกตัวอย่างเช่น ผูค้ นในหลาย
ประเทศในแอฟริกาสามารถใช้โทรศัพท์มอื ถือในการติดต่อสือ่ สาร เข้าถึงข้อมูล
และท�ำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ทนั ที ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยใช้โทรศัพท์แบบสาย
มาก่อน หรือการทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาน�ำเอาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้เพือ่ ทดแทนการพึง่ พาพลังงานจากน�ำ้ มัน เพือ่ ก้าวข้ามการก่อให้เกิดมลพิษ
ทางสิง่ แวดล้อมจากน�ำ้ มันได้ เป็นต้น ในบริบทของเศรษฐกิจดิจทิ ลั เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั สามารถถูกน�ำมาใช้เพือ่ ให้ประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างไทยก้าวกระโดดแบบ
กบได้ และช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ส�ำหรับคนหมูม่ าก ทีก่ อ่ นหน้านีอ้ าจจะ
ยังไม่มโี อกาสแม้แต่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส�ำคัญทีม่ ศี กั ยภาพในการเร่งกระบวนการก้าวกระโดด
แบบกบ และส่งเสริมการเติบโตแบบทัว่ ถึงของประเทศก�ำลังพัฒนา ทีม่ กี รณี
ศึกษาหลายกรณีคือ เทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ ปาปัวนิวกีนีได้น�ำบล็อกเชน
มาใช้ส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่มี
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ด้วยการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐเข้ากระเป๋าเงินดิจทิ ลั
(digital wallet) ของประชาชนโดยตรงผ่านบล็อกเชน และประชาชนสามารถใช้
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometric) ได้แก่ ลายนิว้ มือ และอืน่ ๆ เพือ่ พิสจู น์ตวั เองเพือ่
ใช้เงินสวัสดิการได้ทนั ที โดยไทยสามารถน�ำระบบนีม้ าใช้พฒ
ั นาระบบการให้และ
เบิกจ่ายเงินในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ ซึง่ จะช่วยลดการทุจริต และส่งเสริม
การเข้าถึงความช่วยเหลือทางสวัสดิการแห่งรัฐของบุคคลด้อยโอกาสได้มากขึน้
เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนยั ง สามารถถู ก น� ำ มาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าเกษตรและอาหาร เนือ่ งจาก
สามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือ และสะดวกรวดเร็ว ซึง่ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหา
การเรียกคืนสินค้า ลดความเสีย่ งของการขยายตัวของปัญหา และช่วยให้เกษตรกร
หรือผูป้ ระกอบการสามารถใช้ขอ้ มูลเพือ่ ตัดสินใจ และจัดการกับปัญหานัน้ ได้อย่าง
ทันท่วงทีแล้ว ยังช่วยเพิม่ มูลค่าของสินค้าเกษตรให้มคี วามแตกต่างด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย สร้างความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกได้ โดยมีตวั อย่าง
เช่น ประเทศฟิจิมีการน�ำบล็อกเชนมาใช้เพื่อติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่า
โดยสามารถบอกได้วา่ ปลาทีจ่ บั มานัน้ จับมาเมือ่ ไหร่ จับทีไ่ หน ด้วยเรือล�ำไหน และ
ด้วยวิธใี ด ท�ำให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ ปลาทูนา่ ทีซ่ อื้ มามีทมี่ าถูกต้องตามกฎหมาย
และเวียดนาม โดยบริษทั TE Food ได้ทำ� โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
อาหารจากหมู ไก่ และไข่ไก่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์
ผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ปลีก ถึงผูบ้ ริโภค ทีส่ ามารถตรวจสอบอาหารสดด้วยการใช้ QR Code
บนบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารได้ และมีการขยายการตรวจสอบไปยัง เนื้อวัว ปลา
อาหารทะเล และผักผลไม้ดว้ ย
5.2 กฎหมาย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั มาควบคูก่ บั ภัยคุกคามหลากหลาย
อาทิ การโจรกรรมข้อมูลและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคออนไลน์ ข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจออนไลน์
และธุรกิจยุคใหม่ เช่น Grab Airbnb หรือการเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
ซึง่ การแก้ปญั หาเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องอาศัยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจดิจทิ ลั ซึง่ ขณะนีอ้ าจยังไม่เท่าทันการเปลีย่ นแปลง หรือในบางกรณีเป็น
อุปสรรคในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายต้องท�ำอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุน เช่น
ความต้องการด้านแหล่งเงินทุน ภาษี บุคลากรทีม่ ที กั ษะเฉพาะทาง ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ รวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ 2) ความล่าช้าและยุ่งยากของ
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กระบวนการท�ำงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ไม่สอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจดิจทิ ลั
ทีต่ อ้ งรวดเร็ว 3) การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล 4) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และ 5) การบังคับใช้กฎหมาย
ส�ำหรับไทย ขณะที่ก�ำลังเขียนบทความนี้ มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 3) ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ซึง่ จะเป็นได้วา่ เป็นร่างกฎหมายทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวด
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
6. แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจท
ิ ล
ั ของไทย
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ทมี่ คี วามท้าทายรอบด้านนี้ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ให้เจริญก้าวหน้านับเป็นยุทธศาสตร์สำ� คัญทีท่ กุ ๆ ประเทศ รวมทัง้ ไทย จ�ำเป็น
ต้องปรับใช้จากการผลักดันของภาครัฐมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้สถานะการพัฒนา
และความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั ของไทยมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ ตามล�ำดับ
ทีผ่ า่ นมาสถาบัน International Institute for Management Development
(IMD) ได้ทำ� การจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking เพือ่ วัด
ศักยภาพในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั ของประเทศต่างๆ รวม 63 ประเทศทัว่ โลก
โดยในการจัดอันดับล่าสุดปี 2018 ประเทศไทยได้อันดับที่ 39 ใกล้เคียงกับ
คาซัคสถาน (อันดับ 38) และรัสเซีย (อันดับ 40) ดีขนึ้ จากอันดับที่ 41 ในปี 2017
ซึง่ ไทยยังเป็นรองสิงคโปร์ทไี่ ด้อนั ดับ 2 และมาเลเซียทีไ่ ด้อนั ดับ 27 โดยด้านที่
เป็นจุดอ่อนของไทยมากที่สุดคือด้านการประยุกต์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Integration) ในด้านการส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government)
และการละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ อีกเรือ่ งทีเ่ ป็นจุดอ่อนคือเรือ่ งทักษะเทคโนโลยี
และดิจทิ ลั (Digital/Technology skills) ในขณะทีจ่ ดุ แข็งของไทยได้แก่ จ�ำนวน
ผูใ้ ช้โมบายบรอดแบนด์ การให้บริการทางการเงินการธนาคาร และมูลค่าการส่ง
ออกสินค้าเทคโนโลยีขนั้ สูง
เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของไทยให้ดี
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมการน�ำดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลไทย
ให้มนี โยบายชัดเจนในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยไปสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital
Economy) เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และ
ให้ทกุ ภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth)
ในการนี้ รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ทีเ่ ป็นเหมือนนโยบายภาพ
ใหญ่ในการขับเคลือ่ นประเทศให้เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ผ่านการสร้างสรรค์
คุณค่า (Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ดิจิทัล และธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ ทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง
ประกอบด้วย 1) อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพ 2) สาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ หุน่ ยนต์และระบบเครือ่ งกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
การท�ำงานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ปัญญาประดิษฐ์ สมองกลฝังตัว และ 5) เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง จึงกล่าวได้วา่ นโยบายประเทศไทย
4.0 สอดรับกับการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 (4IR) อย่างมีนยั ส�ำคัญ เพราะ
มุง่ เน้นทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทัง้ ด้านดิจทิ ลั กายภาพ และชีวภาพ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ชัดเจนและ
จับต้องได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ทัง้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั และรองรับการ
ยกระดับทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ ถึงและคุณภาพชีวติ ประชาชน โดยค�ำนึงถึงความ

ปลอดภัยและความมัน่ คงของประเทศด้วย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายที่ 5 เพื่อขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ ครอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ และสร้างผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจดิจทิ ลั รายใหม่เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ พัฒนาระบบความมัน่ คง ปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ และท้ายที่สุดคือยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ซึง่ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ 2) ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั 3) สร้างสังคมคุณภาพทีท่ วั่ ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั 4) ปรับเปลีย่ น
ภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั 5) พัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจและ
สังคมดิจทิ ลั และ 6) สร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สรุป
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในโลกสมัยใหม่ ทีม่ กี ารปฏิวตั ทิ างเทคโนโลยี น�ำโดย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีห่ ลอมรวมกับเทคโนโลยีดา้ นกายภาพและชีวภาพ ซึง่ ได้เข้ามา
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ และการท�ำธุรกิจอย่างรวดเร็ว รอบด้าน และ
ทัง้ ระบบ โดยการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ท�ำให้รปู แบบการค้าเปลีย่ นแปลง
ไปเป็นผ่านแพล็ตฟอร์มมากขึน้ ท�ำให้ขอ้ มูลกลายเป็นปัจจัยการผลิตทีม่ คี า่ ก่อให้
เกิดการเพิม่ บทบาทของภาคบริการทีส่ ามารถถูกซือ้ ขายได้มากขึน้ ผ่านอินเทอร์เน็ต
และท�ำให้ตวั กลางต่างๆ อาทิ ธนาคาร พ่อค้าคนกลาง มีบทบาทน้อยลง ทัง้ หมดนี้
จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจมหาศาล เช่นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า และ
ความสะดวกในการท�ำธุรกิจ การประหยัดต้นทุน ลดราคาสินค้าและบริการ
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการพึง่ พิงแรงงานมนุษย์ แต่แฝงมาด้วยความท้าทาย
ที่อาจท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น และประเด็นท้าทายด้านกฎหมายที่จ�ำเป็น
ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อลดอุปสรรค และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต
อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจดิจทิ ลั และ
มีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในระยะยาว
บรรณานุกรม
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ลมเปลีย
่ นทิศในการค้าโลก
การค้าโลกปี 2562 มีประเด็นทีน่ า่ จับตามองอยู่ 4 - 5 เรือ่ ง อาทิ ความขัดแย้ง
ทางการค้าทีย่ ดื เยือ้ การเปิดเกมส์รกุ ตลาดจีนของไทย การน�ำ SMEs สูต่ ลาดโลกด้วย
การค้าออนไลน์ เบลารุสตลาดใหม่ด้าน IT และการย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่ของ
อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้า
• ความขัดแย้งทางการค้าสหรัฐฯ และจีน : South China Morning Post รายงาน
มุมมองนักวิชาการต่อกรณีสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ว่า ไทยมีโอกาสสูงไม่นอ้ ยกว่าชาติ
อืน่ ๆ (ทีจ่ ะส่งออกเพิม่ เพือ่ ทดแทนสินค้าจีนในตลาดหรือรองรับการย้ายฐานการผลิตจาก
จีนมาไทยเพิม่ ) แต่กอ็ าจจะเกิดเอฟเฟกต์ยอ้ นกลับเช่นกัน โดยไทยมีขอ้ ดีทที่ ตี่ งั้ ของไทยเป็น
จุดยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียน มีระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมเส้นทางการค้ากับประเทศ
เพือ่ นบ้านมากทีส่ ดุ ในอาเซียน และมีสมั พันธ์ทดี่ อี นั ยาวนานกับจีนมากกว่าหลายประเทศ
ส่วนผลกระทบด้านลบทีย่ ากจะหลีกเลีย่ งคือ ปัจจุบนั ไทยเป็นซับพลายเออร์รายใหญ่ใน
ห่วงโซ่อปุ ทานของจีน ซึง่ หากจีนส่งออก
ลดลงก็หมายถึงจีนจะลดก�ำลังการผลิต
และลดการซือ้ วัตถุดบิ /ชิน้ ส่วนลงไปด้วย
อย่างไรก็ดี โอกาสในการรุกตลาดจีนยัง
คงมีให้เห็นอยู่ โดยไทยจะต้องเน้นเจาะ
กลุม่ สินค้า/บริการรายพืน้ ที่ และการน�ำ
นโยบายด้านการลงทุนเข้ามาเชือ่ มโยง
กับการค้าการผลิตให้ได้

• 进入中国市场 โอกาสเจาะตลาดจีน : จีนยังคงเป็นดาวเด่น เป็นตลาดทีม่ ี
ศักยภาพสูงส�ำหรับสินค้าไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะเน้นการเจาะตลาดรายมณฑลอย่าง
ตรงเป้าหมายมากขึน้ ด้วยยุทธศาสตร์ “3 แนวคิด 7 แนวทาง รุกตลาดจีน” โดยเน้น
10 มณฑลและเมืองศักยภาพบนเส้นทางสายไหม เช่น นครเซีย่ งไฮ้ จะเน้นพืน้ ที่ “Greater
Shanghai” ส่วนมณฑลซานตงเน้น “Shandong Peninsula” เช่น เมืองจีห้ นานและ
เมืองชิงเต่า โดยจะเน้นการอุดช่องว่างการส่งออกไทยไปจีนให้เต็มศักยภาพยิง่ ขึน้ (สินค้า
ทีม่ ศี กั ยภาพมีหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีเป็นทีต่ อ้ งการในตลาด
จีนสูง) ท�ำการตลาดแบบ O2O (ออนไลน์ทอู อฟไลน์) การประสานความร่วมมือ
ให้สอดคล้องกับนโยบายส�ำคัญ เช่น One Belt One Road และความสัมพันธ์
ในมิตขิ องนักลงทุน/มณฑล และประเทศ/มณฑล เป็นต้น ซึง่ แนวทางนี้
จะสามารถสร้างโอกาสส่งออกไทยไปจีนในปี 2570 ได้ราว 1 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

•

ป้ายหน้าเบลารุส : หลังจาก อินเดีย จีน และฟิลปิ ปินส์
ต่างประสบความส�ำเร็จด้านธุรกิจ IT (โดยเฉพาะ Business Process
Outsource: BPO) เบลารุสก็เร่งสปีดอุตสาหกรรม IT ตามมาติดๆ
ล่าสุดได้สร้างศูนย์พฒ
ั นา IT ในนาม High Tech Park ในกรุง Minsk
ประเดิมด้วยการลดแลกแจกแถมมากมาย เช่น ยกเว้น Profit tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
อสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน
มีนักลงทุนเริ่มทยอยย้าย
ฐานเข้ า ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่น รัสเซีย และยูเครน ซึง่
สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยเพิม่ รายได้/
ก�ำลังซือ่ แก่ชาวเบลารุสและ
จะเป็นตลาดใหม่ทสี่ ำ� คัญต่อ
สินค้าไทยต่อไป

• BYE-BYE เอเชีย : โดยปกติเสือ้ ผ้าแบรนด์ยโุ รปในช่วงราคา
ระดับกลางถึงสูงจะผลิตในทวีปเอเชียเพราะค่าแรงที่ต�่ำ แต่จาก
การศึกษาของบริษทั ทีป่ รึกษา McKinsey พบว่า เทรนด์ใหม่สำ� หรับ
อุตสาหกรรมผลิตเสือ้ ผ้า คือ “Nearshoring” หรือ การย้ายฐาน
การผลิตกลับมาใกล้ๆ ประเทศของตน โดยจากการส�ำรวจพบว่า
4 ใน 5 ของผูจ้ ดั การฝ่ายจัดหาคาดว่า ในอีกสองสามปีขา้ งหน้าจะ
ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย มายังทวีป
ยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียน เนือ่ งจากเมือ่ รวมราคาค่าขนส่งและ
น�ำเข้าแล้ว กางเกงยีนส์ทผี่ ลิตในประเทศตุรกีมตี น้ ทุนถูกกว่ากางเกง
ทีผ่ ลิตในประเทศจีน 3 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ระยะเวลาการขนส่ง
ทีล่ ดลงอย่างมาก ยังช่วยให้บริษทั เสือ้ ผ้าปรับคอลเลกชัน่ ให้เข้ากับ
เทรนด์ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปการขนส่งเสื้อผ้าทางเรือจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้เวลาถึง 30 วัน แต่การขนส่งจาก
ประเทศตุรกีใช้เวลาแค่ 3 - 6 วันเท่านั้น ส�ำหรับกัมพูชาที่เป็น
ฐานการผลิตให้กับแบรนด์จากยุโรปคงจะได้รับผลกระทบเช่นกัน
อาจจะมีการชักชวนนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้นเป็นการ
ทดแทน

•

ดัน SMEs ค้าออนไลน์ : กระทรวงพาณิชย์
จับ มือ King White group เปิดแพลทฟอร์ม
ขายสินค้า SMEs ไทย ผ่าน kjt.com โดย Kjt
จะดู แ ลให้ ทุ ก อย่ า ง ทั้ ง งานเอกสาร การขนส่ ง
การกระจายสิ น ค้ า คลั ง สิ น ค้ า ทั้ ง นี้ ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ King White group
สาขาประเทศไทยได้โดยตรง ล่าสุดสินค้าไทยที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในเว็บดังกล่าว ได้แก่
กลุม่ อาหาร บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป ผลไม้แห้งหรือแปรรูป สินค้าแปรรูป ยาหม่อง เครือ่ งส�ำอาง
น�ำ้ มันหอมระเหย และหมอนยางพารา เป็นต้น นับเป็นก้าวย่างส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์
ในการน�ำ SMEs เติบโตสูต่ ลาดโลกอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

ั ศูนย์ขอ้ มูลขา่ วสารของราชการ
บ
ก
บ
พ
02-507-7895

www.tpso.moc.go.th

ั้ 
้ ชี่ น
ไดท
.
13สนค

