






และนี่คือ 5 ข้อที่จะพาเราก้าวข้ามความท้าทายในการใช้ระบบการค้าดิจิทัลในอนาคต
1. การคาดการณล์่วงหนา้ในการทําขอ้ตกลงทางการค้า โดยกา้วสําคัญกา้วแรกได้เกิดข้ึนเม่ือมีการแถลงการณร่์วมกันในงาน World Economic 
Forum Annual Meeting  เมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการริเริ่มอีคอมเมิร์ซโดยมีการพยายามปรับปรุงกฎระเบียบที่ควบคุมการค้าดิจิทัลให้ทันสมัย 
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำทางด้านการค้าดิจิทัลด้วยการนำเสนอกรอบการทำงาน Digital Free Flow with Trust โดยเป็น
นวัตกรรมด้านความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ในระบบดิจิทัล แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลแห่งนวัตกรรมกำลังรวมตัวกันเพื่อปรับปรุง
ข้อผูกพันทางการค้าให้ทันสมัยและรับมือกับความท้าทายที่เผชิญกับระบบการค้าดิจิทัลทั่วโลก

2. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันมากขึ้น การสร้างมาตรฐานการชําระเงินดิจิทัลขา้มพรมแดน การตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาต ต่างๆ และการสร้าง
กฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศในระบบการค้า

3. จัดทําเอกสารการค้าแบบดิจิทัล ด้วยขอ้จํากัดในการขนส่งและการเดินทางเนื่องการระบาดของ COVID-19 ทําให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก 
การทำให้กระบวนการค้าเป็นรูปแบบดิจิทัลสามารถทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดต้นทุนและลดอุปสรรคในการดำเนินการ
ของ SMEs เช่น การทำธุรกรรมโดยการเซ็นต์ลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4. ปิดช่องวา่งการเขา้ถึงระบบดิจิทัล เสริมสร้างการพัฒนาดิจิทัลให้ทัว่ถึงสําหรับทุกคน การลงทุนมากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมตอ่และ
การส่งเสริมด้านศึกษา

5. สร้างเทคโนโลยีทีเ่ชื่อถือไดส้ําหรับทุกคน เทคโนโลยีดิจิทัลมีศักยภาพในการเขา้ถึงผูค้นจํานวนมากขึ้น ลดตน้ทุน และลดความไร้ประสิทธิภาพโดย
เฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับ SMEs อยา่งไรก็ตามระบบการคา้ดิจิทัลจะทํางานได้ก็ต่อเม่ือผูค้นเช่ือมัน่ เราต้องสร้างเทคโนโลยีที่เช่ือถือได้สําหรับผูเ้ขา้ร่วม
ทุกคน รวมถึงการปกป้องความเป็นสว่นตัวของขอ้มูล

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมาก โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกฎการค้าดิจิทัลให้ทันสมัย
ซึ่งจะช่วยให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาดำเนินได้อย่างไม่สะดุดอีกทั้งยังช่วยให้การเราสามารถเข้าถึงและทำธุรกิจการค้าอย่างไร้พรมแดน ซึ่งอาจนับเป็น
โอกาสท่ามกลางวิกฤติที่สอนให้เราเรียนรู้และดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/5-ways-to-advance-modernize-digital-trade-in-the-post-covid-pandemic-world/
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5 วิธีในการพัฒนาการคาดิจิทัลในโลกหลัง COVID-19
•การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้เร่งให้มีการนำเทคโนโลยีและบริการทางด้านดิจิทัล
มาใช้ ซึ่งทำให้การค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเดินทางก็ตาม

•สิ่งนี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางการค้าให้ทันสมัยและการพลิกกลับกระแสของ Digital 
Protectionism โดยการเปิดให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเสรี

•การปรับกฎเกณฑ์ทางการค้าดิจิทัลให้ทันสมัย ก้าวหน้าขึ้น สร้างการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค และสร้างสรรค์มากขึ้น
ในโลกยุคหลังโควิด

โลกของเราถูกคุกคามอยู่ก่อนแล้ว ต้ังแต่ก่อนท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท่ัวท้ังโลกประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ซบเซา การเติบโตทางการค้า ภาวะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน และปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งความเสียหายของระบบและเนื่องจากการขนส่งและการเดินทางถูกจำกัด การค้าดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ตั้งแต่ด้าน
อีคอมเมิร์ซค้าขายระหว่างประเทศ การชำระเงินดิจิทัล การประชุมทางไกลกับพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก ไปจนถึงการทำธุรกรรมแบบดิจิทัลใน
การค้าขายสินค้าและบริการ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของบริการดิจิทัลที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
บริการดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้เราสามารถทำงานจากที่บ้าน ประชุมทางวิดีโอ ซื้อของชำและของใช้ในบ้านหรืออื่น ๆ ทางออนไลน์ วิกฤตนี้ทำให้
เราเห็นภาพรวมของอนาคต เช่นการรักษาทางการแพทย์ทางไกลระหว่างประเทศโดยวิดีโอคอล อาจารย์ให้คำแนะนำทางไกลแก่นักเรียนที่เรียน
จากบ้าน และวิศวกรส่งไฟล์การออกแบบไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อเปลี่ยนหรือแก้ไขชิ้นส่วน  และในขณะที่วิกฤตการณ์แพร่ระบาดฯ ยังคงดำเนิน
ต่อไป ก็ยิ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมไปสู่บริการดิจิทัลมากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กระนั้นการขยายตัวของการค้าดิจิทัลต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาดิจิทัลระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้และ "การผูกขาด" ทางดิจิทัลที่เบียดผู้เล่นรายย่อยออกไป ความกังวลเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล อาจทำลายความไว้วางใจที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยหลายประเทศได้หันมาใช้มาตรการการป้องกันข้อมูลในระบบการบริการดิจิทัลซ่ึงดูเหมือนว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ในความเป็นจริง
กลายเป็นการเพ่ิมต้นทุน และยังทำให้ลำบากต่อการเข้าถึงบริการดิจิทัลท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การป้องกันทางดิจิทัลมีหลายรูปแบบ 
ตั้งแต่ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดน ไปจนถึงข้อกำหนดการออกใบอนุญาตจากต่างประเทศที่ยากต่อการปฏิบัติตาม หรือแม้แต่
การเรียกเก็บภาษีสำหรับ "การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์" ข้ามพรมแดน
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วิกฤตไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 มีผลกระทบครั้งใหญ่กับ
อุตสาหกรรมคา้ปลีกในแคนาดาที่ทําให้เกือบทุกธุรกิจต้องรีบเร่ง
ในการปรบัตัวเพ่ือความอยูร่อดในช่วงหลายสปัดาห์ทผีา่นมาธุรกิจ
สว่นใหญไ่ดมี้การปลดพนกังานจาํนวนมาก วิกฤตการณค์รัง้นีไ้ดบ้บีให้
ธรุกิจทีจ่ะสามารถอยูร่อดไดต้อ้งมีกลยทุธมี์ความสามารถในการปรบัตัว 
(Adaptability) และความเรว็ (Speed) ในการเปลีย่นแปลง ซึง่แตเ่ดิม
ร้านคา้สว่นใหญอ่าจรบัรูถึ้งกระแสธรุกิจคา้ขายออนไลนห์รอื E-Commerce 
ทีบ่ริษัทสว่นใหญมี่แผนทีจ่ะปรับภายใน 3-5 ปีแตเ่นื่องจากวิกฤต 
Covid-19 ทําให้ตอ้งรบีปรบัเปลีย่นอยา่งรวดเรว็ภายใน 3-5 สปัดาห์
มิฉะนัน้ธรุกิจจะไมส่ามารถอยูร่อดหรอืไปตอ่ไดซ้ึ่งเป็นเรื่องทา้ทาย
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการระดับกลางและยอ่ม (SMEs) ทีมี่ทรพัยากร
จาํกัดในเรื่องเงนิทนุ แรงงานคน และทกัษะเทคโนโลยใีนการปรบัตัว 
ซึง่ยามวิกฤตนีค้วามยดืหยุน่ในการปรับตัวทีร่วดเร็วเป็นเรื่องจาํเป็น
ทีไ่มไ่สามารถหลกีเลีย่งได ้โดยผูป้ระกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์
อยา่งใกลชิ้ดเพื่อปรบัตัวให้อยูร่อดและแสวงหาโอกาสช่องการทาง
การตลาดทีน่า่สนใจตอ่ไป

จับตาธุรกิจ Hybrid [Supermarket X Delivery] ธุรกิจดาวรุ่งในตลาดญ่ีปุ่น

ผลกระทบของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19  ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอิหร่าน ทุเรียนไทยส่งออกราคาดีในตลาดจีน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ท่ีส่งผล
กระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ทำให้บริษัทโลจิสติกส์ Startup LOMA 
ร่วมมือกับบริษัท Yahoo , AEON Kyushu และบริการ (EC) "PayPay Dash" 
ให้บริการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ เช่น อาหารกล่อง
เบนโต, ขนมปัง, เคร่ืองด่ืมและขนมหวาน ภายใน 30 นาที ผ่านการใช้แอปพลิเคช่ัน
บนสมาร์ทโฟน โดยเป็นโมเดลไฮบริดของร้านค้าแบบมีหน้าร้านและ EC  โดยในอนาคต
มีแผนนำการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วย
อีกทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ที่รองรับและตั้งเป้าส่งมอบสินค้า
ให้เร็วย่ิงข้ึน อีกท้ังบริษัท LOMA ยังเปิดรับช่องทางการส่ังสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ 
และ Fax เพื่อรองรับการสั่งซื้อจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สันทัดในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีอีกทางหนึ่งด้วย นับเป็นระบบขนส่งโลจิสติกส์อัจฉริยะที่อำนวย
ความสะดวกและคำนึงถึงผู้บริโภคทุกวัยอย่างรอบคอบ เป็นโมเดลไฮบริดที่
น่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ
ของตนเพ่ือรองรับและสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตให้ดีย่ิงขึ้น

การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ท่ัวโลกท้ังทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของผู้บริโภค 
เป็นผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในอิหร่านผลิตภัณฑ์สินค้า
บางรายการถูกลบออกจากตระกร้าสินค้าอุปโภคบริโภคประจําครอบครัว 
ผู้คนหันไปซ้ือสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้จำเป็นในครัวเรือน 
การจ่ายเงินเป็นการจ่ายในรูปของบัตรเครดิตหรือจ่ายผ่านแอปพลิเคช่ัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินสด ราคาโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน 
แท็ปเลต โน๊ตบุ๊ค ในตลาดขยับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากผู้คนหันมาใช้บริการ
สื่อดิจิทัลและซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสินค้าที่มี
บรรจุภัณฑ์ปิดผนึก ติดฉลาก และมีตรารับรองมาตรฐาน ก็ได้รับความนิยม
เพ่ิมข้ึนแทนการซ้ือสินค้าแบบช่ังกิโลเหมือนท่ีผ่านมา ซ่ึงผู้ประกอบการไทย
ต้องตระหนักรู้และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ อีกท้ัง
ต้องจัดทำระบบรองรับต่างๆ ท้ังในด้านการค้าออนไลน์และระบบการชำระเงิน
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

COVID-19 ส่งผลให้นักดื่มหันกลับมาดื่มเบียร์มากขึ้น 

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ทำให้
ประเทศอินเดียจะยังคงอยู่ในช่วงล็อคดาวน์ ถึงแม้ชาวอินเดียยังไม่สามารถ
เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศได้ในเร็วๆ น้ี แต่ผลสํารวจพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป้าหมาย อันดับต้นๆ 
ของนักท่องเทียวชาวอินเดีย ทําให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีนักท่องเท่ียว
ชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางมาท่องเท่ียวและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย
หลังสถานการณ์คล่ีคลายลง ทำให้ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปและควรสร้างความม่ันใจให้นักท่องเท่ียว 
เช่น การปฏิบัติเก่ียวกับสุขอนามัยในการเดินทางและการปรับใช้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของการโฆษณา การชําระค่าบริการ รวมไปถึงการจัดโปรโมช่ันจูงใจผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจท่ีจะมาถึง

ผลสํารวจพฤติกรรม นักท่องเทียวอินเดีย หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก 
สหรัฐฯ ถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากรายงาน
การเติบโตของเศรษฐกิจท่ีต่ำลงมากในช่วงไตรมาสแรกและการคาดการณ์
ว่าจะลดลงอย่างต่อเน่ืองในไตรมาสต่อ ๆ ไป สถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าเบียร์และสินค้าอ่ืน  ๆ
เป็นอย่างมาก มาตรการล็อกดาวน์ในแต่ละรัฐทำให้ร้านอาหาร บาร์ 
ไนท์คลับ และสถานบันเทิงจำเป็นต้องงดบริการชั่วคราวเพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเบียร์ขนาดเล็กหรือ
ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเบียร์ในสหรัฐ (Brewers 
Association) แสดงให้เห็นว่ามีกิจการคราฟต์เบียร์ที่ปิดตัว ลงเป็น
จำนวนมากในช่วงเดือนท่ีผ่านมาน้ี เหตุเพราะผู้บริโภคจำเป็นต้องลด
รายจ่ายและเลือกซ้ือสินค้าในราคาประหยัดทำให้นักด่ืมท่ีนิยมบริโภค
คราฟต์เบียร์ท่ีจัดว่ามีราคาสูงกว่าเบียร์ในตลาดกระแสหลักน้ันจำเป็น
ต้องหันกลับมาเลือกซื้อเบียร์ราคาประหยัดแทน ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ผู้ประกอบการที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่
น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ไทยส่งออกทุเรียนสดไม่รวมทุเรียนแช่แข็ง
ไปยังประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึงเกือบร้อยละ 70 และเป็น
ประเทศนำเข้าอันดับ 1 ของการส่งออกทุเรียนสดของไทย โดยมีปริมาณ
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน ในขณะท่ีการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอ่ืนส่วนใหญ่
มีปริมาณลดลง ท้ังน้ีเม่ือปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไทยไปยังจีนเพ่ิมข้ึน
ก็ย่ิงทำให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนสดไทยไปยังจีนสามารถขยายตัว เพ่ิมข้ึน
ตามไปด้วย อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าราคาทุเรียนสดไทยในตลาดจีนปีนี้
จะมีราคาสูงข้ึน แต่ชาวสวนทุเรียนไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ไม่ควร
ชะล่าใจและควรเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนสดไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามข้อกำหนด
ของตลาดจีน รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า
สูงข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกในสถานการณ์ท่ีอาจผันผวน
ต่อเน่ืองในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือให้ไทยสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด
ทุเรียนสดในตลาดจีนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จับตาธุรกิจอุตสาหกรรมคาปลีกกลุม่ Non-Food 
หลังล็อกดาวนใ์นแคนาดา

ประเทศแคนาดา

ประเทศญี่ปุน

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ เมืองชิงตาว

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ กรุงเตหะราน

สหรัฐอเมริกา
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ นครไมอามี่

ประเทศอินเดีย
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ กรุงนิวเดลี

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ นครโอซากา

สํานักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ 
ณ นครโทรอนโต

ประเทศอิหราน
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“New Normal” หรือ New Norm คือ “ความปกติใหม่” หรืออธิบายสั้นๆคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน
ในการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์ ซึ่ง New Normal นี้เกิดขึ้นมาจาก
วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง
จนส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น เที่ยวต่างประเทศน้อยลง ซื้อของกินของใช้ ตุนไว้
สำหรับในเวลาฉุกเฉิน เริ่มทำงานที่บ้าน (Work From Home) ใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น หันมาดูแล
สุขภาพตัวเองมากขึ้น ลดการใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือย การรักษาระยะห่างทางสังคมและป้องกันตนเองโดยการ
ใส่หน้ากาก ฯลฯ จากมาตรการ Social Distancing ทำให้หลายคน หันมาหาข้อมูลเกี ่ยวกับการดูแล
สุขภาพเพื่อสังเกตอาการของตนเองในยามเจ็บป่วยจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้บริการการดูแลสุขภาพผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อปลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี ่ยง ทำให้เทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุขมากขึ้น เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดค่า-
ใช้จ่ายการรักษา และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างทันท่วงที โดยการรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Big Data 
เพ่ือทำงานผ่านระบบข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผ่านระบบ Virtual Hospital

สำหรับในประเทศไทยเองนั้น Telemedicine ยังมีข้อจำกัดในหลายด้านหนึ่งในข้อจำกัดที่สำคัญคือ การที่แพทย์
ไม่สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยได้ ซึ่งในการให้คำวินิจฉัยหรือคำแนะนำทางการแพทย์นั้น บ่อยครั้งที่แพทย์ต้องการ
ข้อมูลจากการฟังเสียงปอด ฟังเสียงหัวใจ ดูลำคอ และอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่หนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลัง
เป็นที่ถูกกล่าวถึง และพยายามเข้ามาอุดช่องโหว่นี ้ คือ เครื ่องมือในกลุ่ม Handheld Examination Kit เช่น 
TytoCare ซึ่งเป็น Digital Stethoscope หรือ เครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงหัวใจและปอด อีกทั้งยังสามารถส่องดูหู ลำคอ 
จมูก ผิวหนังและวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในเครื่องเดียว ทำให้แพทย์ได้ข้อมูลจากร่างกายคนไข้ โดยไม่ต้องสัมผัส
ใกล้ชิดโดยตรง ซึ่งเครื่องมือนี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของทั้งสหรัฐอเมริกาและไทย

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.telehealth.com/

Telemedicine 
ธุรกิจการแพทยทางเลือก
แผนใหมที่กำลังมาแรง



สินค้าอาหาร 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญ ท่ีทำให้สินค้าอาหารเติบโตข้ึน ท้ังอาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอ่ืนๆ รวมถึงวัตถุดิบในการ
ทำอาหารต่างก็ได้รับอานิสงส์ขายดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไทยจะมีคู่แข่ง แต่ไทยก็มีจุดแข็งตรงที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกว่าอาหารไทยปลอดภัยไร้โควิด-19 
เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
สินค้าไลฟ์สไตล์เ
จากการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้คนอยู่บ้าน และใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กันมากข้ึน  โดยหันมาให้ความสำคัญในการแสดงตัวตนหรือการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network)  โดยเน้นสินค้าแฟชั่นให้เข้ากับบุคคลของตนเอง รวมทั้งการมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการแต่งบ้าน การหางาน
อดิเรกที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในรูปแบบ New Normal
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์
ปัจจัยหนุนจากการค้าออนไลน์และการทำงานที่บ้านทำให้ธุรกิจภาพยนตร์ เกม คาแรกเตอร์ การเรียนการสอนออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการ
สตรีมมิ่ง (streaming) ภาพยนตร์ ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นโอกาสของภาพยนตร์ไทยในการนำเสนอผลงาน
ผ่าน Platform นี้ นอกจากนี้จากความนิยมการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสินค้าคาแรกเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
มากข้ึน อีกทั้งส่งผลให้ผู้ผลิตคอนเทนท์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดทำคลิปแนะนำสินค้า คลิปโฆษณาสินค้าต่างๆ ที่ใช้ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์มีโอกาสเพิ่มมากข้ึน
ตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ผลิตคอนเทนท์รายย่อย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของกรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th 
หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

โอกาสและสถานการณทางการคาหลังจากสถานการณโควิด -19

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและหลายประเทศทั่วโลกได้มี
การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อมองหาโอกาสและช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการบุกตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยกรมพร้อมดำเนินการได้ทันที
เพ่ือรักษาและขยายตลาดส่งออกโดยรวม โดยได้จัดเตรียมโครงการกว่า 250 โครงการ อาทิ การส่งเสริมสินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์ โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า 
ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและธุรกิจบริการไทยในต่างประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Tmark, Demark, PM Award และ Thai Select  
รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าและบริการของไทย เช่น มาตรฐานด้านอาหาร ฮาลาล เกษตรอินทรีย์ การนำทัพผู้ประกอบการไทย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและการจัดงานแสดงสินค้าในไทย พร้อมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาและข้อมูลเพื่อบุกตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์ทั่วโลก
ผ่านกิจกรรม Online Export Clinic ในการบุกตลาดส่งออกทุกภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้กรมยังมีพันธมิตรทางการค้าในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกรมและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ อาทิ Tmall, Alibaba (ตลาดจีน)  Bigbasket (ตลาดอินเดีย) คลัง.com (ตลาดอาเซียน) 
และ Amazon (ตลาดอเมริกา) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ท่ีให้กรมสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับกับสถานการณ์ในทุกมิติ พร้อมปรับสถานการณ์โควิดสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทย
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DITP เตรียมจัดโครงการกวา 250 โครงการ 
บุกตลาดสงออกหลังโควิดคลี่คลาย
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“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เดินหน้าช่วยเหลือบริหารจัดการ
ผลไม้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ด้านการผลิต การทำตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 
รวมถึงการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และการควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน ม่ันใจดูแลราคาผลไม้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ได้อย่างแน่นอน โดยได้มีการปรับเปล่ียนมาตรการให้สอดคล้อง
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 5 มาตรการด้านการผลิต ช่องทางการ
จัดจำหน่ายในประเทศ เจรจาจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ ชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับผู้ประกอบการส่งออก และผลักดันให้มีการยอมรับมาตรฐานการ
ตรวจสอบร่วมกัน รวมถึงมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทาง
การบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวม 13 หน่วยงาน 
โดยมีเป้าหมายหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันให้เบ็ดเสร็จและ
ครบวงจร
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรง
การค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

หน่ึงในนโยบายและแผนงานท่ีสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือ การเร่งส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเร่งสนับสนุนการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่ม
สินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัด
โครงการสัมมนาหลักสูตร “Smart Farmer ออนไลน์สู่ตลาดโลก” ในรูปแบบ
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันชาวนาและเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ ให้ได้
เรียนรู้เร่ืองการส่งออก จากการท่ีได้รับทราบถึงปัญหาของชาวนาและเกษตรกรไทย
รุ่นใหม่นั้น พบว่ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่จะรับทราบความรู้เบื้องต้น
ในการส่งออก เน่ืองจากท่ีผ่านมาชาวนาและเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ได้มีการส่งออก
บา้งแล้ว แต่ยังไม่ทราบวิธีการส่งออกท่ีถูกต้องโดยเฉพาะในเร่ืองของข้ันตอน
และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีจำเป็น รวมท้ังเรียนรู้เร่ืองการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร 
พร้อมยกระดับให้ก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการ
ดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตรท่ีจะช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ในช่วงเศรษฐกิจ
ชะลอตัว พร้อมด้วยแนวทางการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกบนแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ซ อีกท้ังยังมีการเรียนรู้แนวทางจากกูรูด้านเกษตรและการค้าออนไลน์
กับแนวทางการแปลงร่างให้เกษตรกรไทยผันตัวสู่ “Smart Farmer” ท่ีก้าวสู่ตลาด
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ท่ี สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ท่ี www.nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ 
www.facebook.com/nea.ditp  หรือ Call Center 1169

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
นำกระทรวงพาณิชย์และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาประชุมแนวทาง
การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยสู่ตลาดโลก โดยมีนายบุณยฤทธิ์ 
กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกับ 
6 สมาคมอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยการประชุม "พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
จับคู่ธุรกิจออนไลน์ สร้างคอนเทนท์ไทยสู่ตลาดโลก ซ่ึงมีความเห็นร่วมกันว่ากระทรวง
พาณิชย์จะเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนี้เติบโตต่อไป
ในอนาคตโดยเตรียมมาตรการทั้งหมด 4 เรื่อง 
1.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนท์ไทยแลนด์ 
2.ปรับรูปแบบของการจัดนิทรรศการ จับคู่ธุรกิจออนไลน์ 
3. สนับสนุนในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
4.จับคู่ลงทุนทางธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม 
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“พาณิชย์” ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน 
ปรับแผนรับมือผลไม้ออกสู่ตลาดรวม 5 มาตรการ 

พาณิชย์ เร่งกระตุ้นภาคการเกษตรเปิดหลักสูตรเร่งรัด 
“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”อัพสกิลเกษตรกรไทยขายออนไลน์ 
ตรงถึงผู้บริโภค ฝ่าวิกฤตโควิด – 19

“จุรินทร์”ดัน 4 มาตรการหนุนธุรกิจ “ดิจิตอล คอนเท้นท์”

จุรินทร์ จับ มือ 7 แพลตฟอร์มดัง ขายผลไม้ออนไลน์
ไปทั่วไทย-ทั่วโลก เน้นลุยหนัก 2 เดือนทองผลไม้
จัดโครงการใหญ่ "ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ 
ประเทศไทยอยู่รอด"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เป็นประธานเปิด “โครงการ Thailand Fruits Golden Months : ไทยช่วยไทย 
ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ 
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือ
กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ได้แก่ Thailandpostmart, Shopee, 
Lazada, JD Central, Jatujakmall, Cloudmall, The Hub Thailand และ 
Octorocket.asia สนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยส่งเสริมช่องทาง
ออนไลน์สำหรับจำหน่ายสินค้าการเกษตรเพ่ือการส่งออก ผลไม้สดเกรดพรีเมียม 
คุณภาพส่งออก ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และผลไม้ไทยอ่ืนๆ ท่ีจะทยอยออก
สู่ตลาด เช่น ลำไย และล้ินจ่ี ซ่ึงหลายสวนไม่สามารถส่งออกไปขายยังตลาดใน
ต่างประเทศได้เต็มท่ีดังเช่นทุกปีท่ีผ่านมา รวมถึงเร่งรัดจัดกิจกรรมผลักดันการ
ส่งออกเชิงรุก ได้แก่ การขยายตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศผ่านร้าน TOPTHAI 
Flagship Store บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในตลาดเป้าหมาย และจัดกิจกรรม
เจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อต่างประเทศกับผู้ส่งออกไทย 
หรือ Online Business Matching อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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NEW NORMAL โลกของผูสูงอายุหลังโควิด-19

ผลกระทบจากการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา Covid-19 ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอพฤติกรรม
ผูบริโภคโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริโภคในวัยสูงอายุ และท้ังยังเปนกลุมเส่ียงท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ติดเชื้อมากที่สุด โดยสิ่งเหลานี้นำไปสูสิ่งที่เรียกวา New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม 
ซ่ึงหมายถึงบรรทัดฐานและรูปแบบการใชชีวิตของผูคนในสังคมจะไมเหมือนเคย และยังนำไปสูการเกิด
ธุรกิจแนวใหมรวมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวการคาจากรูปแบบเดิมเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป เชน

ดานสาธารณสุข ท่ีมีการพัฒนาการรักษาในรูปแบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีเข้ารับบริการทางแพทย์สามารถ
ติดต่อและรับการรักษาเบ้ืองต้นผ่านระบบ Video Conference ได้แบบ Real-time ท่ีบ้าน ซ่ึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และสามารถ
ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

ดานเศรษฐกิจ จากมาตรการการปิดประเทศ Lock down ในหลายประเทศได้สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือ
การตกงานคร้ังใหญ่ และความเหล่ือมล้ำทางสังคมจะมีช่องว่างท่ีกว้างข้ึน แม้ว่าผู้สูงอายุหลายคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน แต่อาจส่งผล
กระทบต่อการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการต่างๆ และส่ิงท่ีท่ีจะเปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังโรคระบาดคือ การขยายตัวของ E-Commerce 
แม้ปัจจุบันผู้บริโภคจะเคยชินกับการซ้ือสินค้าออนไลน์อยู่เดิม แต่ยุคหลังจากน้ีจะย่ิงทวีความนิยมมากข้ึน รวมไปถึงการซ้ือของสด ผัก ผลไม้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ก็จะเติบโตมากข้ึน โดยในอนาคตผู้สูงอายุอาจเลือกช้อปของใช้ออนไลน์แบบถาวร แทนการไปเดินตลาดก็เป็นได้

ดานเทคโนโลยี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า Covid-19 บังคับให้ผู้คนหันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากข้ึน ท้ังการทำงาน การเรียน 
ส่ิงท่ีจะตามมาในอนาคตคืออินเทอร์เน็ต เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรัฐบาลต้องจัดหาให้ประชาชนทุกคนซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีขาดไม่ได้ รวมถึงต้องเร่งเปิดใช้งาน
ในระบบ 5G เพ่ือเพ่ิมความเร็ว และตอบสนองการใช้งานท่ีมากข้ึน โลกจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การใช้ Digital Banking หรือธนาคารแบบออนไลน์ 
แอปพลิเคชัน E-Wallet และการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัล จะเกิดข้ึนในทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใกล้บ้านหรือห้างสรรพสินค้า การทำธุรกรรม
ออนไลน์จะกลายเป็นเร่ืองปกติแทนท่ีการใช้เงินสด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู้สูงอายุต้องเรียนรู้

ดานวิถีชีวิต การทำกิจกรรมและการเสพส่ือจะเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีผู้สูงอายุต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แต่หลังจากน้ีความตระหนักด้าน
สุขอนามัยท่ีมากข้ึนจะทำให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผู้คนจะหันมาเสพส่ือ ทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ และใช้เวลาในโลกออนไลน์ยาวนานข้ึน 
ผู้สูงอายุเองก็จำเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด

โดยจากข้อมูลข้างต้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า Covid-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ไม่เพียงแต่คนวัยทำงานหนุ่มสาว แต่เป็นการปรับเปล่ียนท้ังวงจร และส่งผลกระทบกับทุกวัย ดังน้ันการทำกลยุทธ์ทางการตลาด E-Commerce จึงเป็น
ส่ิงสำคัญท่ีผู้ประกอบการต้องใส่ใจและรวมถึงการปรับเปล่ียนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะระบบอำนวยความสะดวกสำหรับตลาดกลุ่มผู้สูงวัยซ่ึงเป็น
กลุ่มตลาดขยายท่ีจะมีขนาดใหญ่ข้ึนในอนาคต
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บริการ Fulfillment จะเริ่มต้นเมื่อร้านค้าได้รับออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อ
จากลูกค้าเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการให้ทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะถูกส่งให้
ลูกค้า โดยผู้ให้บริการจะจัดต้ังระบบจัดการออเดอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับระบบ 
API ระหว่างร้านค้ากับคลังสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ตกหล่น และ
สามารถตรวจสอบได้ ผู้ใช้บริการจะทำออเดอร์การซื้อผ่านระบบคลังสินค้า
ออนไลน์ จากน้ันผู้ให้บริการจะนำสินค้าออกจากคลังของผู้ใช้บริการ แพ็คสินค้า
ตามออเดอร์ในระบบ และจัดส่งไปยังลูกค้าปลายทางตามช่องทางต่างๆ

ธุรกิจ fulfillment ครบวงจรเข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจ E-Commerce 
ในยุคน้ีมากข้ึน โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
และตลาดการค้าออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ประกอบการ
ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปอีกข้ันด้วยการขยายช่องทางการขายและเพ่ิม
ยอดขายมากข้ึน การมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจท่ีให้บริการ คลังสินค้าออนไลน์ 
ท้ังเก็บ-แพ็ค-ส่ง จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้อย่างดีเย่ียม ผู้ให้บริการ
ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ DHL SCG mycloudfulfillment shipyours 
sokochan เป็นต้น ซ่ึงผู้สนใจสามารถหาข้อมูลได้จากคลังข้อมูลออนไลน์ท่ัวไป
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ธุรกิจบริการดิจิทัลเติบโตกาวกระโดดภายใต Next Normal
คนจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำงานจากบ้าน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การระบาดของโรค แต่การอุปโภคบริโภคยังเป็นสิ่งจำเป็น หลายคนจึง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย หันมาใช้บริการธุรกิจดิจิทัลมากข้ึน 
การซื้อผ่านแอปพลิเคชันทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการก็เพิ่มการให้
บริการผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้นด้วย ถือเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ
บริการดิจิทัล อย่างธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน (Parcel Delivery)
และธุรกิจขนส่งอาหาร (Online Food Delivery) โดยเฉพาะ Online Food 
Delivery โตขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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หลังจากวิกฤต COVID-19 เราอาจเข้าสู่ “Next Normal” ท่ีสภาพสังคม
หรือพฤติกรรมบริโภคมุ่งไปสู่ยุค On Demand ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันได้ในพริบตา จึงมีแนวโน้มความนิยมที่ธุรกิจต่างๆ
จะหันมาใช้บริการ fulfillment หรือบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งท่ีอำนวย
ความสะดวกเพ่ือธุรกิจค้าขายออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce ในเร่ือง
ของพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า (คลังสินค้า) รวมไปถึงการแพ็คสินค้าและการจัดส่ง
สินค้าบริการ Fulfillment เป็นบริการสำหรับผู้ขายท่ีไม่สะดวกในการสต็อก
สินค้าเองไม่มีเวลาแพ็คออเดอร์หรือจัดส่งสินค้าด้วยตนเองเม่ือมียอดขายสูง
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ธุรกิจท่ีสามารถปรับตัวให้เป็นปกติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า (Covid-19) ได้ดี ท่ีนักลงทุนต่างจับตามอง และยังสามารถเติบโต รวมถึง
ลงทุนในระยะยาวแบบ “Mega Trends” ได้ด้วยคือ

ธุรกิจมาแรงควบกระแส 
New Normal

Global E-commerce แอปพลิเคชันสินค้าออนไลน์ ในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะได้
ทดลองใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์จากหลายแอปพลิเคชันมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคา
ที่คุ้มค่า หรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เอง ทำให้
ธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ทั่วโลกมีแนวโน้มรายได้ขยายตัว
ต่อเนื่อง 

Digital Healthcare นับต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลาย
บริษัทท่ัวโลก ท่ีอยู่ในกลุ่ม “Digital Healthcare” มีความต้องการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น
1. ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษา
Virtual Care และ Telehealth หรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
แพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม
2. ธุรกิจด้านการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการรักษา ตัวอย่างเช่น 
Online Doctor, Electronic Health Record, Medicine Delivery
3. ธุรกิจด้านการคิดค้นวัคซีน กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวัคซีนช่วย
ป้องกันโรค COVID-19 และ ยารักษาโรค

ดังนั้น ถ้าคุณกำลังมองหาการลงทุนที่ตอบโจทย์ทั้งกระแส “New Normal” 
และเป็น “Mega Trends” ที่จะเติบโตต่อเนื่อง สามารถลงทุนได้ในระยะยาว
ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป ธุรกิจ “Digital Healthcare” และ “Global E-commerce” 
ก็น่าจะเป็นคำตอบได้ให้กับคุณได้อย่างดี

ข้อมูลอ้างอิง 
https://www.ayima.com/blog/the-impact-of-covid-19-on-user-behaviour-and-
ecommerce.html
Wealth Manager Team (TISCO ASSET)
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“ทิศทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจในยุค 
New Normal”

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
เริ่มชะลอลง โดยหลายประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อ

ใหม่เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง หรือกระท่ังเป็น 0 ราย 
แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

แม้ว่าเราจะผ่านจุดวิกฤติมาแล้วก็ตาม 
อย่างไรก็ดี สำหรับภาคธุรกิจกลับมีความท้าทาย

ใหม่ที่เพ่ิงเริ่มก่อตัวขึ้น

Krungthai COMPASS คาดว่าจีดีพีในปี 2020 จะติดลบ 8.8% เนื่องจากผลกระทบครอบคลุม
ทั้งการดำเนินงานของภาคธุรกิจในหลากหลาย Sectors ไม่เว้นแม้กระทั่งรายเล็กหรือรายใหญ่ 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ ความเช่ือม่ันของภาคครัวเรือนและแรงงานในทุกระดับ ตราบใดท่ียังไม่มี
วัคซีนป้องกันอย่างทั่วถึง ทั้งยังมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดระลอก 2 ซึ่งหากทำให้รัฐบาล
ประกาศ Lockdown ประเทศอีกคร้ัง จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสติดลบรุนแรงมากถึง 12%

ทิศทางเศรษฐกิจ :

Krungthai COMPASS ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจในยุค New Normal ว่าธุรกิจใดมีโอกาสเติบโต 
ธุรกิจใดต้องเผชิญกับความเส่ียง โดยทำการจัดระดับผลบวกที่แต่ละธุรกิจได้รับจากปัจจัยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ มาพิจารณาควบคู่กับระดับผลกระทบด้านลบที่เกิดจากปัจจัยขวางกั้น ได้แก่ การพ่ึงพา
อุปสงค์ต่างประเทศและการมีภาระหนี้สูง ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ทิศทางธุรกิจ :

คือกลุ่มที่มีโอกาสขยายตัวสูง จึงต้องเร่งคว้าโอกาส เพราะเป็นกลุ่มที่สอดรับกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในด้าน Healthcare และ Technology ในขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ที่กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรม S-Curve รวมถึงมีแนวโน้มจะอยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ตามกรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Healthcare, Technology, Chemical, 
Logistics

1. กลุ่ม เติบโต : มีปัจจัยบวกสูงและปัจจัยขวางก้ันต่ำ 

ดังนั้น ธุรกิจควรหาโอกาสจากการขยายขอบเขตธุรกิจและจากฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆโดยธุรกิจในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่ได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพและเทคโนโลยี ทั้งยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ 
แต่ต้องเผชิญแรงกดดันจากการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ ซ่ึงบ่ันทอนการเติบโตในอนาคต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 
Food & Beverage, Electronics & Electrical Appliances, Machinery, Energy, Tourism, Commerce, 
Construction & Building Material

2. กลุ่ม ทรงตัว : มีปัจจัยบวกสูงและปัจจัยขวางกั้นสูง หรือมีปัจจัยบวกต่ำและปัจจัย
ขวางก้ันต่ำ 

คือ กลุ่มท่ีเผชิญความท้าทายสูง การลดต้นทุนท่ีไม่จำเป็นลงและดึงเทคโนโลยีมาเสริมทัพเพ่ือแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ เป็นกลยุทธ์สำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจที่อิงกับตลาดต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจที่ได้รับ
แรงกดดันจากภาระหนี้สูงทั้งหนี้ของธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Agricultural, 
Auto & Parts, Textile, Leather & Jewelry, Metal, Packaging, Real Estate, Transport

3. กลุ่ม เฝ้าระวัง : มีปัจจัยบวกน้อยและปัจจัยขวางก้ันสูง 

เน่ืองจากมีธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มทรงตัวและกลุ่มเฝ้าระวัง เป็นจำนวนมาก โดยธุรกิจท่ีอยู่ในกลุ่มทรงตัว
และกลุ่มเฝ้าระวัง มีมูลค่าธุรกิจราว 19,521 และ13,847 พันล้านบาทตามลำดับ (ข้อมูลปี 2018) 
ซ่ึงมีส่วนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรให้ความช่วยเหลือ โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้กระจายสู่ธุรกิจเหล่านี้ แล้วเราจะได้เติบโตในยุค New Normal นี้ไปด้วยกัน 

ไม่พลาดทุกความเคล่ือนไหว ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจ เพียง Scan QR Code หรือ 
ลงทะเบียนท่ี  https://bit.ly/3hRyyBR เพ่ือ Subscribe รับข้อมูลข่าวสารจาก Krungthai SME

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ปัจจัยท่ีจะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและธุรกิจจะมาจากการใช้จ่ายและ
การสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ และกระแสท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพท่ีจะมาแรงมากข้ึน ท้ังยังมีปัจจัย
สนับสนุนจาก Digital Technology ท่ีช่วยกระตุ้นให้ประเทศและธุรกิจเติบโตได้ต่อไป





DITP CALENDAR22

THINK TRADE THINK

THAI G.R.O.O.V.E : Global Reach Online-to-Offline Virtual Experience
Thailand's first virtual brand showroom experience
(แพลตฟอร์มแบรนด์โชว์รูมออนไลน์)
www.thaigroove.com : 15 – 17 กันยายน 2563

งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – Anuga Asia 2020
และนิทรรศการและคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) 
Impact Exhibition & Convention Center, Muang Thong Thani, 
Bangkok, Thailand : 22 - 26 กันยายน 2563

งานแสดงสินค้าออนไลน์ BGJF Special Edition On Ground to Online Exhibition
www.bkkgems.com : 2 - 4 พฤศจิกายน 2563

งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 66
Impact Challenger 1-3, Muang Thong Thani, 
Bangkok, Thailand : 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
และโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) 
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangna, 
Bangkok, Thailand : 10 - 14 มีนาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา
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