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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

โลกการค้้าและเทค้โนโลยีีเป็็นส่ิ่�งที�เกี�ยีวข้้องกันอยี่างแยีกไม่่ออก เม่่�อม่ีเทค้โนโลยีีใหม่่ๆ เก่ดข้้�น  
สิ่่งผลให้พฤติ่กรรม่ข้องผ้้บร่โภค้เป็ลี�ยีนแป็ลงติาม่ไป็ด้วยี เพ่�อให้ผ้้ป็ระกอบการไทยีทันติ่อการ
เป็ลี�ยีนแป็ลง Think Trade Think DITP ฉบับนี� จึ้งข้อว่าด้วยีเร่�องข้องด่จึ่ทัลเทค้โนโลยีีที�ค้าดว่า
จึะม่าเป็ลี�ยีนโลกการค้้าในอนาค้ติโดยีเฉพาะเร่�องสิ่กุลเง่นด่จึ่ทัล หร่อ ค้ร่ป็โติเค้อร์เรนซีี

ในสิ่่วนข้องโม่เดลเศรษฐก่จึ BCG ซ้ี�งเป็็นแนวค้่ดสิ่ำาค้ัญในการข้ับเค้ล่�อนเศรษฐก่จึไทยีให้เติ่บโติ
ไป็ข้้างหน้า กรม่ฯ ได้เด่นหน้าบ้รณาการร่วม่กับทุกหน่วยีงานในกระทรวงพาณ่ชยี์ ผลักดัน 
ผ้้ป็ระกอบการไทยียีกระดับการดำาเน่นธุุรก่จึภายีใติ้แนวค้วาม่ค้่ด BCG ผ่านก่จึกรรม่ติ่างๆ 
ม่ากม่ายี อาท่ การสิ่่งเสิ่ร่ม่การค้้ายีุค้ใหม่่ผ่านเศรษฐก่จึแพลติฟอร์ม่ นำาส่ิ่นค้้าไทยีที�เป็็นม่่ติรติ่อ 

สิ่่�งแวดล้อม่ไป็จึัดแสิ่ดงในงานแสิ่ดงสิ่่นค้้าระดับนานาชาติ่ จึัดก่จึกรรม่เจึรจึาการค้้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวม่ถ้ึงก่จึกรรม่สิ่ำาค้ัญระดับนานาชาติ่ ซี้�งป็ระเทศไทยีได้รับเกียีรติ่เป็็นเจึ้าภาพใน 
การจัึดป็ระชุม่เอเป็ค้ (APEC) โดยีกรม่ส่ิ่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่างป็ระเทศร่วม่กับกรม่เจึรจึาการค้้า
ระหวา่งป็ระเทศ จึดังานเสิ่วนานานาชาต่ิ BCG Symposium พรอ้ม่นท่รรศการ Showcase ส่ิ่นค้า้
และบร่การ BCG ในช่วงการป็ระชุม่รัฐม่นติรีการค้้าเอเป็ค้ ระหว่างวันที� 20-22 พฤษภาค้ม่ 2565  
นับเป็็นโอกาสิ่อันดีในการนำาเสิ่นอส่ิ่นค้้าและบร่การข้องผ้้ป็ระกอบการไทยีหัวใจึ BCG ส่้ิ่สิ่ายีติา
ป็ระชาค้ม่โลก และผลักดันให้ป็ระเทศไทยีเป็็นผ้้นำาข้องการสิ่ร้างม่้ลค้่าเศรษฐก่จึด้วยีแนวค้่ด 
การพัฒนาอยี่างยีั�งยี่น

นาย์ภููส่ิต รัตนกุล เส่ร่เริงฤทธิิ�
อธิบุดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เทค้โนโลย์่กับช่ว่ิตว่ิถี่ใหม่ในโลกการค้้า
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กระทรว่งพาณิิชย์์ชูนโย์บาย์
กระตุ้นเศรษฐกิจหลังว่ิกฤตโค้ว่ิด 19

กระที่รวงพาณิชย์เปีิดนโยบัายกระตุ้นการเติบัโตของเศรษฐกิจไที่ย โดยเน้นการ
ส่งเสริมการส่งออกและการสนับัสนุนการบัริโภคสินค้าและใช้จ่ายภายในปีระเที่ศ  
เพื�อเร่งการเติบัโตของเศรษฐกิจ หลังเกิดวิกฤตการระบัาดครั้งใหญ่ของ 
โรคโควิด 19

DITP SOCIETY
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นายจุรินที่ร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตร ่
และรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงพาณิชย์
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โดยในปีี 2564 เรามีีผู้้�เข้�าร่วมีโครงการถึึง 20,000 คน และในปีีนี�
เราต้ั้�งเปี้าว่าจะมีีผู้้�สนใจอีีกอีย่างน�อีย 20,000 คน” รัฐม่นติรีว่าการ
กระทรวงพาณ่ชยี์ กล่าว 

ทั�งนี�เพ่�อการเติ่บโติข้องเศรษฐก่จึอยี่างยีั�งยี่น รัฐบาลได้ทำาการสิ่่งเสิ่ร่ม่
การพัฒนาเศรษฐก่จึผ่านโม่เดลเศรษฐก่จึ “BCG Model” หรือี Bio - 
Circular - Green Economy ที�เป็็นม่่ติรติ่อสิ่่�งแวดล้อม่และช่วยีสิ่ร้าง
ค้วาม่ยีั�งยีน่ไดอ้ยีา่งแทจ้ึรง่ โดยีใช้ป็ระโยีชนจ์ึากเทค้โนโลยีแีละนวัติกรรม่
เพ่�อเพ่�ม่ม่้ลค้่าให้กับส่ิ่นค้้าและบร่การ โดยี “BCG Model” จึะมุ่่งเน้น 
ด้านสิ่ำาค้ัญ ได้แก่ การเกษติรและอาหาร สิ่าธุารณสิุ่ข้และการแพทยี์ 
พลังงาน วัสิ่ดุและชีวเค้ม่ี การท่องเที�ยีวและเศรษฐก่จึสิ่ร้างสิ่รรค้์ 

ป็ระเทศไทยีม่ีแผนที�จึะร่วม่ม่่อกับสิ่ม่าช่กข้องสิ่ม่าค้ม่ป็ระชาชาติ่แห่ง
เอเชียีติะวันออกเฉียีงใติ้และค้วาม่ร่วม่ม่่อทางเศรษฐก่จึเอเชียีแป็ซี่ฟิกให้
ม่ากข้้�น เพ่�อกระติุ้นการสิ่่งออกให้เป็็นไป็ติาม่เป็้าที�ติั�งไว้ รัฐม่นติรีว่าการ
กระทรวงพาณ่ชยี์กล่าวเพ่�ม่เติ่ม่ว่า “เนื�อีงจากปีระเทศไทยได�เปี็น 
เจ�าภาพเอีเปีคในปีนีี� เราจงึตั้�อีงพยายามีมีากขึ้�นเปีน็เทา่ต้ั้ว ที�จะสร�าง
ความีร่วมีมีือีอีย่างใกล�ชิิดก้บปีระเทศในกล่่มีสมีาชิิกเอีเปีคในการเร่ง
ข้ยายการค�าระหว่างปีระเทศไทยและตั้ลาดในปีระเทศอืี�น  เช่ิน จีน  
สหร้ฐอีเมีริกา สหภาพย่โรปี ปีระเทศในตั้ะว้นอีอีกกลางและร้สเซีีย” 

อยี่างไรก็ติาม่ นอกจึากข้้อติกลงการค้้าทว่ภาค้ีแล้ว กระทรวงพาณ่ชยี ์
จึะดำาเน่นการเกี�ยีวกับค้วาม่ติกลงทางการค้้าฉบับเล็ก หร่อ “Mini-FTA” 
เพ่�ม่เติ่ม่ด้วยี โดยีในป็ีที�ผ่านม่าป็ระเทศไทยีได้ทำาข้้อติกลงทางการค้้า 
ไป็ยีังติลาดในพ่�นที�แติ่ละรัฐ จึังหวัด หร่อภ้ม่่ภาค้ ในต่ิางป็ระเทศ  
ซี้�งป็ระเทศไทยีได้ลงนาม่ Mini-FTA กับม่ณทลไห่หนาน ป็ระเทศจึีน และ
จึงัหวัดโค้ฟุ ป็ระเทศญี�ปุ็�น เป็็นที�เรียีบรอ้ยีแลว้ สิ่ำาหรับในปี็นี�ติั�งเป้็าที�จึะทำา
ข้้อติกลงกับสิ่่วนท้องถึ่�นในป็ระเทศอ่นเดียีและจึีนเพ่�ม่เติ่ม่ 

ธุนาค้ารโลกค้าดการณ์ว่า อตัิราการเต่ิบโติข้องเศรษฐก่จึไทยีจึะข้ยีายีติวั 
ถึ้ง 3.9 % ในปี็นี� หลังจึากป็ี 2564 ที�ผ่านม่า ม่ีอัติราการเต่ิบโติเพียีง 
เล็กน้อยีที� 1% ถ้ึงแม้่ว่าป็ระเทศไทยีจึะป็ระสิ่บป็ัญหาและต้ิองพบกับ
ค้วาม่ท้าทายีค้รั�งใหญ่จึากโรค้ระบาดโค้ว่ด 19 แติ่ข้ณะนี�การบร่โภค้และ
การดำาเน่นธุุรก่จึติ่างๆในป็ระเทศไทยี เร่�ม่ฟ้�นติัวกลับม่าสิ่้่ในระดับป็กติ่ 

ข้ณะเดยีีวกนัในปี็ 2563 การเต่ิบโติข้องเศรษฐก่จึเอเชียีติะวนัออกเฉียีงใติ้  
ม่ีการหดติัวถึ้ง 6.1% ในช่วงที�ม่ีการแพร่ระบาดข้องโค้ว่ด 19 ในวงกว้าง  
แติ่รัฐบาลไทยียีังค้งเด่นหน้าสิ่นับสิ่นุนการเติ่บโติทางเศรษฐก่จึด้วยีการ 
กระติุน้การบรโ่ภค้และการจึบัจ่ึายีภายีในป็ระเทศ สิ่นบัสิ่นุนผ้ป้็ระกอบการ 
ในท้องถ่ึ�น พร้อม่กับการส่ิ่งเสิ่ร่ม่การส่ิ่งออก ซ้ี�งถ่ึอได้ว่านโยีบายี 
ข้้างติน้เป็็นกลยุีทธุท์ี�แข้ง็แกร่งในการขั้บเค้ล่�อนเศรษฐก่จึ  ทำาใหก้ารบรโ่ภค้
ภายีในป็ระเทศและการส่ิ่งออกม่ีอัติราการเต่ิบโติที�เพ่�ม่ส้ิ่งข้้�น โดยีทาง 
ด้านข้องกระทรวงพาณ่ชยี์ค้าดการณ์ว่าการสิ่่งออกในป็ีนี�จึะม่ีอัติรา 
เพ่�ม่ข้้�นอยีา่งน้อยี 5% ข้ณะที�การลงทุนข้องภาค้เอกชนม่ีแนวโน้ม่เพ่�ม่ข้้�น
ระหว่าง 4% ถึ้ง 6% ‘

นายจ่รินทร์ ล้กษณวิศิษฏ์์ รอีงนายกร้ฐมีนตั้รีและร้ฐมีนตั้รีว่าการ
กระทรวงพาณิชิย์ กล่าวว่า โค้รงการติ่างๆข้องป็ระเทศไทยีในติอนนี�  
ว่าจึะมุ่่งเน้นไป็ที�โค้รงการที�ป็ระสิ่บค้วาม่สิ่ำาเร็จึด้านการสิ่ร้างการเต่ิบโติ
ภายีในป็ระเทศ “เราจะเน�นการสง่เสรมิีการบริโภคสนิค�าไทย เพื�อีสร�าง 
ความีมี้�นใจและสง่เสรมิีการใชิ�ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ข์้อีงไทย โดยเฉพาะอียา่งยิ�ง
การนำาว้ตั้ถึดิ่บมีาสร�างให�เกดิมีล้คา่เพิ�มี” นอกจึากนี�รัฐบาลยีงัสิ่นับสิ่นุน
โม่เดลเศรษฐก่จึใหม่ ่ดว้ยีการวางกลยีทุธุส์ิ่ง่เสิ่รม่่และพัฒนาแพลติฟอรม์่
การติลาดออนไลน์อีกด้วยี “เรากำาล้งทำาโครงการพ้ฒนาศ้กยภาพ
ผู้้�ปีระกอีบการไทย เพื�อีให�ท่กคนได�ใชิ�ปีระโยชิน์จากเศรษฐกิจ 
แพลตั้ฟอีร์มีและทำาการค�าอีอีนไลน์ได�เต็ั้มีปีระสิทธิิภาพในย่คนี�” 

กระทรวงพาณ่ชยี์มุ่่งเน้นการใช้นวัติกรรม่และผลักดันให้ค้นรุ่นใหม่ ่
ไดเ้ข้า้ม่าม่สีิ่ว่นรว่ม่ในการพฒันาเศรษฐก่จึม่ากข้้�น “เราจะสานตั้อ่ีความี
คิดริเริ�มีในการพ้ฒนาทร้พยากรมีน่ษย์สำาหร้บคนร่่นใหมี่เพื�อีสร�าง 
ผู้้�ปีระกอีบการมีากขึ้�น  หนึ�งในโครงการข้อีงเรามีีผู้้�เข้�าร่วมีต้ั้�งแตั้่  
คนร่น่ใหมีใ่นกล่ม่ี Gen Z  ถึงึระด้บ CEO โดยมี่ง่เน�นไปีชิว่ยให�เยาวชินได�
พ้ฒนาความีสามีารถึก�าวขึ้�นส้ก่ารเปีน็ผู้้�ปีระกอีบการรายใหมีเ่พิ�มีขึ้�น  

ที่่�มา : บที่สััมภาษณ์์ในนิตยสัาร                                ฉบับเดืือน กุุมภาพัันธ์์ - ม่นาคม 2565Asia

5THINK TRADE THINK



6 THINK TRADE THINK

TRADE INSIGHTS

2. ISRAEL 
ธิรุกจิบรกิารเทค้โนโลย์ขั่ั้�นส่งู ค้ว่ามส่ำาเรจ็
ทางเศรษฐกจิอำก่ขั้ั�นขั้อำงอำสิ่ราเอำล ในป ี64

ในปี 2564 ที่ผ่่านมา รัฐบุาลอิสราเอลมีนโยบุาย
พฒันาเศรษฐกิจประเทศ เน้นธุรกิจบุริการเทคโนโลยี
ขั้ั�นสูงหลายด้าน ส่งผ่ลให้ปริมาณีจํานวนและมูลค่า
การลงทุนเพ่ิมขั้้�นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เขั้้า
ประเทศจากธุรกิจภาคบุริการที่สามารถต่อยอดเพิ่ม
มูลค่าได้อย่างรวดเร็วมาก โดยพบุว่าการระดมทุน 
ขั้องบุริษัทไฮเทคขั้องอิสราเอลเพิ่มขั้้�น 136% มูลค่า
รวม 25.4 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าปี 63 ถ้ง  
14.6 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี�ยังพบุว่า มีบุริษัท
เทคโนโลยียูนิคอร์นถ้ง 53 แห่งที่ดําเนินกิจการอยู่
ในอิสราเอล ซ่้ึ่งเพ่ิมข้ั้�นกว่า 100% คิดเป็นเงินทุน
มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ โดยมีนักลงทุนส่วน
ใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป็นนักระดมทุน หรือ VCs 
ในต่างประเทศที่เป็นกลุ่มนักลงทุนด้านเทคโนโลยี 
รายใหญ่ที่สุดขั้องโลก

ขั้้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี กรุงเทลอาวีฟ / ประเทศอิสราเอล

1. GERMANY 
จัับตาวิิกฤตปุ๋๋�ยแพงในเยอรมนี ปุ๋ี 65 
กระทบผลผลิตลดน้อยลง และราคา
สิินค้าสูิงขึ้้�น
เกษตรกรชาวเยอรมันได้ออกมาแสดงความกังวลใจ 
เนื่องด้วยปัจจุบุันปุ�ยในท้องตลาดเริ่มขั้าดตลาด และ
ราคาปุ�ยทีป่รับุตัวเพ่ิมข้ั้�นอย่างก้าวกระโดด โดยบุริษทั
เคมีภัณีฑ์์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ชะลอการผ่ลิตปุ�ยลง 
เพราะไม่คุ้มกับุต้นทุนและการลงทุน ซ่้ึ่งปัจจัยหลักมา
จากการทีก่า๊ซึ่ธรรมชาติทีถ่อืเป็นวัตถุดบิุสําคัญสําหรบัุ
การผ่ลิตแอมโมเนียซึ่้่งเป็นวัตถุดิบุสําคัญในการผ่ลิต
ปุ�ยนั�นปรับุตัวสูงขั้้�น

สําหรับุเกษตรกรชาวเยอรมันในเวลานี� ไม่ได้ประสบุ
เฉัพาะปัญหาราคาปุ�ยท่ีแพงข้ั้�นเพยีงอยา่งเดียวเท่านั�น  
หากแต่เจอทั�งปัญหาราคาเครื่องจักร วัตถุดิบุ นํ�ามัน  

และค่าแรง ที่พากันปรับุตัวเพิ่มขั้้�นด้วย ทางสมาพันธ์ 
เกษตรกรขั้องเยอรมันได้ออกมาแจ้งว่า ราคาก๊าซึ่
ธรรมชาติที่ปรับุตัวสูงขั้้�นจนทําให้เกิดภาวะการ
ขั้าดแคลนปุ�ย ได้ส่งผ่ลทําให้ค่าใช้จ่ายในการผ่ลิตพืช
ต่อไร่สูงขั้้�นถ้ง 30% โดยเฉัลี่ย แต่ปัญหาปุ�ยแพงยัง
ไม่จบุแต่เพียงเท่านี� เพราะผู่้ผ่ลิตสารเคมีกําจัดศัตรู
พืชและเมล็ดพันธ์ อย่างบุริษัท Bayer หรือ BASF ก็
มีแนวโน้มที่จะปรับุราคาเพิ่มขั้้�น คาดว่าวิกฤตการณี์
ในวงการปุ�ยขั้องเยอรมนีครั�งนี�จะมีผ่ลต่อการผ่ลิต
อาหารขั้องโลกในไม่ช้า เพราะการขั้าดแคลนปุ�ยส่ง
ผ่ลให้ความสามารถในการผ่ลิตและคุณีภาพสินค้า
เกษตรลดลงด้วย

ขั้อ้มูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณี 
กรุงเบุอร์ลิน / ประเทศเยอรมนี

3. KENYA 
โอกาสิสิำาหรับสิินค้าเคร่�องสิำาอางไทย
ในตลาดเคนยาและแอฟริกาตะวัินออก
ในป ี2020 ตลาดสินคา้เครือ่งสําอางในประเทศเคนยา
มขีั้นาดตลาดมลูคา่ประมาณี 3,000-4,000 ลา้นบุาท/
ป ีในจํานวนนี� หากพิจารณีาว่าเป็นผู่ห้ญิงวยัทํางานทีมี่
กําลงัซึ่ื�อท่ีสามารถซึ่ื�อสินคา้ทีน่ําเขั้า้มาได ้ประมาณีรอ้ย
ละ 20 นั�น จะหมายถง้ตลาดทีม่มีลูคา่กวา่ 1,000-1,200 
ล้านบุาท โดยมีอัตราขั้ยายตัวประมาณีร้อยละ 8-10% 
ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่่านมา 

จากข้ั้อมูลขั้อง Euromonitor พบุว่า สินค้าเครื่อง
สําอางในเคนยามีสินค้าทั�งจากที่ผ่ลิตในเคนยา
และนําเข้ั้าจากต่างประเทศมาเป็นจํานวนมาก โดย
แนวโน้มตลาดต่างมุ่งเน้นสินค้าที่ผ่ลิตจากวัตถุดิบุ
จากธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย เช่น นํ�าผ่้�ง  
นํ�านมขั้า้ว ว่านหางจระเข้ั้ Shea butter มะละกอ tree tea  
oil ขั้มิ�น สารสกัดจากผ่ลเบุอร์รี ่นํ�ามนัมะพร้าว เป็นต้น  

ประกอบุกับุการที่ผู่้มีกําลังซึ่ื�อมีความเชื่อมั่นที่จะใช้
สนิค้านําเข้ั้าจากต่างประเทศมากกว่าทีผ่่ลิตในประเทศ
เนื่องจากสินค้าในประเทศยังมีการใช้วัตถุดิบุที่มีสาร
เคมีและมีคุณีภาพสู้ขั้องที่นําเข้ั้ามาไม่ได้ โดยสัดส่วน
ระหว่างสินค้าในประเทศและสินค้าจากต่างประเทศ  
จะอยู่ที่ประมาณีในประเทศร้อยละ 70 และสินค้านํา
เขั้้าร้อยละ 30

จากข้ั้อมูลดงักล่าวแสดงถง้โอกาสสินคา้เคร่ืองสําอาง
ขั้องไทยในตลาดเคนยาและภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัออก
ในอนาคตที่มีขั้นาดใหญ่มากขั้้�น โดยสินค้าที่กําลังเป็น
ที่ต้องการขั้องตลาดคือเครื่องสําอางราคาไม่แพงที่
ทําจากวัตถุดิบุจากธรรมชาติและสมุนไพร ซึ่้่งกําลัง
เป็นแนวโน้มที่ตลาดมีความต้องการในปัจจุบุันและ
ในอนาคต

ขั้อ้มูลโดย สํานักงานสง่เสรมิการค้าในตา่งประเทศ ณี 
กรุงไนโรบุี / ประเทศเคนยา
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อัพเดทขั้้อมูลความเคลื่อนไหวจากสํานักงานพาณิีชย์ในต่างประเทศ

5. CHINA 
เช็็ก 10 ไอเท็มน่าจัับตามอง ปุ๋ี 65 บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ “เถาเปุ่๋า” ขึ้องจันี
แพลตฟอร์มเถาเป่า (Taobao) ซึ่้่งเป็นแพลตฟอร์ม
จําหน่ายสินค้าออนไลน์ยอดนิยมขั้องจีน ได้เปิดเผ่ย
รายการสินค้ายอดนิยม 10 อันดับุแรกที่ถูกผู่้บุริโภค
เลือกหยิบุใส่ตะกร้ามากที่สุดในปี ค.ศ. 2021 โดย
ครอบุคลุมสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวันขั้องประชาชน  
ไปจนถ้งสินค้าที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับุ
สถานการณ์ีเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปขั้อง
จีน ซึ่้่งสินค้าทั�ง 10 อันดับุดังกล่าว ได้แก่ 1. กระโถน
บุ้วนนํ�าลายคลาสสิกในยุค 60 2. เสื�อเปิดไหล่สําหรับุ
การฉัีดวัคซึ่ีน 3. อาหารใกล้หมดอายุ 4. ผ่ลิตภัณีฑ์์
เก่ียวกับุการบุินและอวกาศ 5. สินค้าตามละครชุด  
Awakening Age 6. กิ�บุติดผ่มรูปเป็ด 7. สินค้าลาย 
ตารางหมากรกุ 8. ชดุกฬีาโอลมิปกิ 9. เมาส ์E-Sports 
10. ชุดอุปกรณี์ตั�งแคมป์ 

ผ่ลิตภัณีฑ์์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าตามกระแสนิยมซึ่้่ง
เกี่ยวขั้้องกับุชีวิตประจําวัน และทัศนคติที่มีต่อความ
รักชาติขั้องชาวจีน โดยเฉัพาะผู่้บุริโภคกลุ่ม Gen Z ที่
ถอืเปน็กลุม่ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงดา้นการบุรโิภคอยา่ง
รวดเร็ว ได้หันมาสนับุสนุนสินค้าและวัฒนธรรมขั้อง
จีนมากขั้้�น ทําให้อุปสงค์ต่อการบุริโภคสินค้าขั้องจีน
เพิ่มขั้้�นอย่างต่อเนื่อง และเกิดความนิยมอย่างแพร่
หลายในเวลาอันรวดเร็ว 

ขั้อ้มลูโดย สํานักงานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณี 
เมืองชิงต่าว / ประเทศจีน

4. INDIA 
พฤตกิรรมการปุ๋รง๋และการทานอาหาร
ที�เปุ๋ลี�ยนไปุ๋ขึ้องช็าวิอินเดีย ในปุ๋ี 65
จากสถานการณี์การระบุาดขั้องไวรัสโควิด 19 ได้
เปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตขั้องชาวอินเดียใน
หลายๆ ด้าน โดยเฉัพาะเรื่องอาหารการกิน ชาว
อินเดียเลือกรับุประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขั้้�น 
จํากัดขั้นาดคําน้งถ้งสารอาหาร สุขั้อนามัยและการ
กินอย่างระมัดระวังมากขั้้�นกว่าเมื่อก่อน 

ทางด้านธุรกิจร้านอาหาร ผู้่ประกอบุการส่วนใหญ่
ได้ลดขั้นาดการดําเนินงาน มีการบุริหารจัดการ
ซึ่พัพลายเชนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขั้้�น เนน้ทีค่ณุีภาพ
และความแปลกใหม่ และขั้จัดความหรูหราออกไป  
มีการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ เสนอลูกค้า หลายร้านใช้  
ห้องครัวแบุบุคลาวด์ (Cloud Kitchen) เนื่องจาก
ไม่ต้องมีพนักงานบุริการ ทําให้ลดต้นทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และการส่งอาหารแบุบุเดลิเวอรี่ 
จะกลายเป็นส่วนหน้่งขั้องร้านอาหารทุกแห่งใน
อนาคต ไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหารในโรงแรมห้าดาว

แนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแสดงให้เห็นว่าชาว
อินเดียรุ่นมิลเลนเนียลและหลังยุคมิลเลนเนียลเป็น
รุ่นที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย มีความภูมิใจใน 
รากเหง้าขั้องตัวเอง คาดว่าอาหารประจําภูมิภาค 
จะกลบัุมาแขั้ง็แกรง่อกีครั�งในป ี2565 ผู่ป้ระกอบุการ
ไทยควรตดิตามสถานการณีแ์ละพฤตกิรรมผู้่บุรโิภค
อินเดียเพื่อปรับุตัวและนําเสนอผ่ลิตภัณีฑ์์ท่ีตรงกับุ
ความต้องการขั้องตลาด รวมทั�งนํานวัตกรรมมาใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร

ขั้้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี เมืองเจนไน / ประเทศอินเดีย

6. SOUTH KOREA 
สิ่องเกาหลีใต้ บังคับลดขึ้ยะพลาสิติก  
หวิังผลักดันสิู่เศรษฐกิจัหม๋นเวีิยน
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment : 
ME) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ว่า ตั�งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จะห้ามใช้บุรรจุภัณีฑ์์
พลาสติกสําหรับุรับุประทานในร้าน และตั�งแต่ 24 
พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จะห้ามใช้ถ้วยกระดาษ  
และถ้วยกระดาษ หลอดพลาสติก และช้อนพลาสติก
สําหรับุคนเครื่องดื่ม สําหรับุลูกค้าที่รับุประทานในร้าน  
มีเป้าหมายเพ่ือลดขั้ยะพลาสติก ลดการใช้ผ่ลิตภัณีฑ์์
ใช้แล้วทิ�งในธุรกิจบุริการอาหาร และผ่ลักดันประเทศ
สู่รูปแบุบุเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการผ่ลักดันการผ่ลิต
และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ออกมาตรการแยกขั้ยะ 
มาตรการลดการใช้พลาสติกและเพิ่มรีไซึ่เคิล รวมไป
ถ้งการเริ่มใช้บุรรจุภัณีฑ์์ใช้ซึ่ํ�าในธุรกิจอาหารมากขั้้�น 

นโยบุายด้านสิ่งแวดล้อมขั้องเกาหลีจะส่งผ่ลให้
พฤติกรรมขั้องผู้่บุริโภคและความต้องการในตลาด
เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาบุรรจุภัณีฑ์์ที่ทําจาก
กระดาษ และเน้นการพัฒนาสินค้า BCG ในทุกกลุ่ม
สินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับุกับุความต้องการ
ขั้องตลาดเกาหลีใต้ และเป็นการสร้างจุดขั้ายให้กับุ
สินค้าไทยให้มีความแตกต่างและรับุกับุความต้องการ
ขั้องผู่้บุริโภคเกาหลีใต้ 

ขั้อ้มลูโดย สํานกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณี 
กรุงโซึ่ล / ประเทศเกาหลีใต้
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ส่ัมภูาษณิ์พิเศษ นางมัลลิกา บุญม่ตระกูล มหาสุ่ขั้ 
ท่�ปรึกษารัฐมนตร่ว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์์

เส้ินทาง Soft Power ขึ้องไทย  
ผงาดในตลาดโลก

ภูารกิจ นาย์จุรินทร์ ลักษณิว่ิศิษฏ์ 
รอำงนาย์กรัฐมนตร่และรัฐมนตร่ว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์์

ภูาพรว่มเศรษฐกิจด้านส่่งอำอำกเป็นอำย์่างไร
เป็็นที�ทราบกันดีว่าภาค้การส่ิ่งออกม่ีค้วาม่สิ่ำาคั้ญม่ากต่ิอเศรษฐก่จึไทยี  
ในป็ี 2564 ที�ผ่านม่า ภาค้การสิ่่งออกสิ่าม่ารถึนำารายีได้เข้้าป็ระเทศกว่า  
8.5 ล้านล้านบาท ถ่ึอเป็็นม่้ลค้่าที�ส้ิ่งที�สุิ่ดเป็็นป็ระวัติ่การณ์นับติั�งแติ่ 
เร่�ม่บันท้กสิ่ถึ่ต่ิในปี็ 2534 โดยีถึ้าม่องในภาพใหญ่ การส่ิ่งออกส่ิ่นค้้า
ค้่ดเป็็นสัิ่ดสิ่่วนส้ิ่งถ้ึง 53% ข้อง GDP และยี่�งถึ้ารวม่การส่ิ่งออกบร่การ 
ด้วยีแล้วจึะสิ่้งถึ้ง 58% ซี้�งถึ่อว่าเป็็นข้าสิ่ำาค้ัญข้องป็ระเทศ และนอกจึาก

สิ่รา้งรายีไดใ้หป้็ระเทศแลว้ ยีงัช่วยีกอ่ใหเ้ก่ดการจึา้งงานและสิ่รา้งรายีได ้
แก่ภาค้ค้รัวเร่อนภายีในป็ระเทศอีกด้วยี  

การแข้่งข้ันทางการค้้าระหว่างป็ระเทศที�รุนแรงม่ากข้้�น ผนวกกับค้วาม่
เป็ลี�ยีนแป็ลง ไม่่ว่าจึะพฤติ่กรรม่ผ้้บร่โภค้ยีุค้ใหม่่ ค้วาม่ก้าวหน้าทาง
เทค้โนโลยีี และเม่กะเทรนด์ติ่าง ๆ  ติลอดจึนป็ัจึจึัยีค้วาม่ท้าทายีภายีนอก
ที�ค้วบคุ้ม่ไม่่ได้อยี่างโค้ว่ด 19 หร่อกรณีรัสิ่เซีียี-ยี้เค้รน ทำาให้กระทรวง
พาณ่ชยี์หยุีดน่�งไม่่ได้ ติ้องป็รับป็รุงพัฒนากลยีุทธุ์และแผนการทำางาน
อยี้่ติลอดเพ่�อให้ทันโลกทันเหติุการณ์ และเสิ่ร่ม่สิ่ร้างข้ีดค้วาม่สิ่าม่ารถึ
ทางการแข้่งข้ันระยีะยีาวในภาค้การค้้าระหว่างป็ระเทศข้องไทยีในเวที
สิ่ากล ค้อ่ ไม่ใ่ช่แค้ท่นัค้้แ่ข้ง่ แติเ่ราต้ิองนำาค้้แ่ข้ง่ โดยีหน้�งในกลยุีทธุส์ิ่ำาค้ญั
ที�ท่านรัฐม่นติรีจึุร่นทร์มุ่่งเน้นในป็ี 2565 นี�ค้่อ Soft Power เพ่�อที�ไทยีจึะ
ไป็ผงาดอยี้ใ่นเวทีโลกโดยีอาศยัีใชจ้ึดุแข็้งข้องป็ระเทศ อาท ่ค้วาม่โดดเดน่
ทางศ่ลป็วัฒนธุรรม่ เอกลักษณ์ข้องว่ถึีชีว่ติและค้วาม่เป็็นไทยีด้านติ่างๆ 

“Soft Power” คื้อำอำะไร
“Soft Power” เป็็นกลยีุทธุ์การใช้อำานาจึด้วยีการชักจึ้งโน้ม่น้าวผ้้อ่�นให้
ค้ลอ้ยีติาม่หรอ่ช่�นชอบโดยีใชจ้ึดุเดน่ ใชเ้สิ่น่ห ์ใชภ้าพลกัษณท์ี�ด ีทำาใหเ้ก่ด
ค้วาม่ช่�นชม่และค้วาม่สิ่ม่ัค้รใจึพร้อม่ที�จึะร่วม่ม่่อกัน ไม่่ม่ีการบังค้ับ ข้่ม่ข้้่ 

ยีกติัวอยี่างที�เห็นได้ง่ายี ๆ  ร้ป็แบบข้องสิ่่�อบนัเท่ง เช่น  ล่ซี่า BLACKPINK 
สิ่วม่ชุดไทยีและชฎาในเอ็ม่วีเพลง LALISA ทำาให้ดาราทั�งในและ 
ติา่งป็ระเทศต่ิางพ้ดถ้ึงและแต่ิงติวัติาม่ อกีติวัอยีา่งค้อ่ ภาพยีนติรจ์ึนีเร่�อง  
“Lost in Thailand” ที�ม่ีติัวละค้รสิ่ะพายีเป็้เที�ยีวทั�วเชียีงใหม่่ ก็ได้ด้งด้ด
ให้ค้นจึีนเล่อกที�จึะท่องเที�ยีวในเชียีงใหม่่ม่ากข้้�น และทำาให้ค้นจึีนและ 
ทั�วโลกร้้จึักการนวดแบบสิ่ป็าไทยี อาหารการก่น ม่วยีไทยี ติุ�กติุ�ก รวม่ถึ้ง
ป็ระเพณสีิ่งกรานติท์ี�จัึงหวดัเชยีีงใหม่อี่กด้วยี เหลา่นี�ค้อ่ผลลัพธุท์ี�เก่ดจึาก  

“Soft Power” ทั�งนั�น

“Soft Power” มค่้ว่ามส่ำาค้ญัตอ่ำการพฒันาเศรษฐกจิ 
ขั้อำงประเทศอำย์่างไร
ป็ระโยีชน์ข้อง Soft Power ม่ีได้หลายีม่่ติ่ ไม่่ว่าจึะเป็็นในการการเสิ่ร่ม่
สิ่ร้างม่้ลค่้า GDP ข้องป็ระเทศ ยีกติัวอยี่างเช่น จึากภาพยีนติ์จึีนที�พ้ด
ถึ้งก่อนหน้าทำาให้นักท่องเที�ยีวจึีนที�เข้้าม่าที�เม่่องไทยี เม่่�อม่ีจึำานวนนัก
ท่องเที�ยีวม่ากข้้�น ในทุก ๆ จึุด ก็จึะม่ีการใช้จึ่ายีเก่ดข้้�น จึ้งสิ่ร้างกระแสิ่ 
เง่นหมุ่นเข้้าระบบเศรษฐก่จึไทยีติาม่ไป็ด้วยี

จึะพ้ดให้เห็นภาพม่ากยี่�งข้้�นค้งติ้องยีกติัวอยี่างป็ระเทศที�ป็ระสิ่บค้วาม่
สิ่ำาเร็จึอยี่างม่ากในป็ัจึจึุบัน ค้่อ เกาหลีใติ้ การข้ับเค้ล่�อน Soft Power 
ข้องเกาหลใีติเ้ก่ดข้้�นในสิ่มั่ยีข้องป็ระธุานาธุบ่ด ีค้ม่่แดจุึง ซ้ี�งดำารงติำาแหน่ง
ระหว่างป็ี 2541-2546 ได้ผลักดันใช้วัฒนธุรรม่เกาหลี ค้วาม่เป็็นเกาหลี
ค้วบค้้่ไป็กับการสิ่ร้างภาพลักษณ์ป็ระเทศ สิ่่นค้้าและบร่การ ผ่านกระแสิ่  
Korean Wave และได้กลายีเป็็นป็รากฏการณ์ทางวัฒนธุรรม่ที�ได้รับ
การยีอม่รับจึนผ่านส่ิ่�อและค้วาม่บันเท่ง ได้แก่ K-Drama (ละค้ร) เช่น  
แดจึงัก้ม่ K-Movie (ภาพยีนติร)์ ด้งด้ดให้ Netflix ม่าลงทนุผลต่ิค้อนเทนติ์
ในเกาหลีกว่า 1.5 แสิ่นล้านบาท 
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ในสิ่่วนข้อง K-Pop (ดนติรี) เช่น วง BTS ก็สิ่ร้างม่้ลค้่าเพ่�ม่ให้ GDP 
เกาหลีถึ้ง 0.3% ค้่ดเป็็น 1.5 แสิ่นล้านบาท ดารานักร้องนักแสิ่ดงเข้้าม่า
ม่ีบทบาทในการข้ับเค้ล่�อนอุติสิ่าหกรรม่ค้วาม่งาม่ข้องเกาหลีผ่านการ 
ใช้ส่ิ่นค้้าหร่อการเป็็นพรีเซีนเติอร์ สิ่่งผลให้เพ่�ม่ม่้ลค่้าส่ิ่งออกด้าน 
ค้วาม่งาม่ถึง้ +870% ภายีใน 10 ป็ ีกา้วข้้�นส่้ิ่การเป็็นผ้ส่้ิ่งออกเค้ร่�องสิ่ำาอาง
อันดับ 3 ข้องโลก รองจึากสิ่หรัฐฯ และฝรั�งเศสิ่ 

สิ่ำาหรับอาหาร (K-Food) ก็เข้้าม่าติีติลาดในติ่างป็ระเทศเป็็นอยี่าง
ม่ากเพราะถ้ึกสิ่อดแทรกผ่าน K-Drama และ K-Movie และ K-Pop  
พด้ถึ้งผ่านโซีเชียีล ทำาให้ป็ ี63 ม่้ลค้่าสิ่ง่ออกอาหารข้องเกาหลีสิ่ง้ถึ้ง 1.42  
แสิ่นล้านบาท

จึากกรณศีก้ษาข้้างติน้ทำาให้เหน็ไดช้ดัเจึนว่า Soft Power ม่คี้วาม่สิ่ำาค้ญั
ติอ่อดัฉดีเง่นเข้้าเศรษฐก่จึไดอ้ยีา่งไร นี�จึง้เป็็นหน้�งในเหติผุลสิ่ำาค้ญัที�ท่าน
รองนายีกฯ จึุร่นทร์ ได้สิ่ั�งการให้กระทรวงพาณ่ชยี์เป็็นผ้้ที�ช่วยีสิ่่งเสิ่ร่ม่ให้ 
Soft Power ข้องไทยีไป็ผงาดในติลาดโลกติ่อไป็ 

ท่�มาขั้อำงการส่นับส่นุน “Soft Power” ขั้อำงกระทรว่ง
พาณิิชย์์มาจากไหน 
เม่่�อป็ี 2562 ที�ท่านรองนายีกฯ จึุร่นทร์เข้้าร่วม่งานภาพยีนติร์ที�
ลอสิ่แองเจึล่สิ่และด้การผล่ติงาน digital content ภาพยีนติร์ Walt 
Disney Nickelodeon ซ้ี�งม่ีค้นไทยีทำางานอยี้่ จึ้งได้ม่อบหม่ายีให้กรม่
สิ่่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่างป็ระเทศ กระทรวงพาณ่ชยี์ สิ่่งติ่อองค้์ค้วาม่ร้้
จึากศักยีภาพข้องค้นไทยีเหล่านี� ผ่านการเช่ญเป็็นว่ทยีากรถึ่ายีทอด 
ค้วาม่ร้้ให้กับค้นรุ่นใหม่่ ซี้�งได้ดำาเน่นการม่าติลอด 2 ป็ีที�ผ่าน และ 
ท่านรองนายีกฯ ก็เล็งเห็นว่าป็ระเทศไทยีม่ีจึุดแข้็งไม่่ว่าจึะเป็็นเร่�อง 

ศ่ลป็วัฒนธุรรม่ว่ถีึชีว่ติ โดยีเฉพาะอาหารไทยีเป็็นที�เล่�องล่อและยีอม่รับ
ไป็ทั�วโลก และส่ิ่�งที�ม่ีค้วาม่คุ้ณค้่าม่ากที�สุิ่ดค้่อ ‘ค้วาม่เป็็นไทยี’ ทั�งใน
ด้านการผล่ติที�ละเอียีดลออ งดงาม่และม่ีค้วาม่รับผ่ดชอบ ในภาค้
บร่การการท่องเที�ยีวที�ไม่่ม่ีใค้รสิ่้้เราได้ในโลก ซี้�งที�ผ่านม่ากลไกภาค้
รัฐยีังไม่่ได้ติั�งใค้รเป็็นศ้นยี์กลางในการข้ับเค้ล่�อนนโยีบายียีุทธุศาสิ่ติร์  
Soft Power อยี่างเป็็นทางการ แติ่ท่านรองนายีกฯ ก็ได้ม่อบหม่ายีให้
กระทรวงพาณ่ชยี์ผ้้ป็ระสิ่านงานกลาง รวม่ถึ้งรับผ่ดชอบธุุรก่จึบร่การ
ด่จึ่ทัลค้อนเทนติ์ ภาพยีนติร์ เพ่�อสิ่ร้างไทยีให้เป็็นฮัับอุติสิ่าหกรรม่ด่จึ่ทัล
ค้อนเทนติ์อีกด้วยี 

นอกจึากนี�นโยีบายีดังกล่าวยีังสิ่อดค้ล้องกับที�นายีกรัฐม่นติรี (พลเอก  
ป็ระยีุทธุ์ จึันทร์โอชา) ได้กำาหนดนโยีบายีการข้ับเค้ล่�อนเศรษฐก่จึ BCG 
(Bio-Circular-Green Economy) เป็็นวาระแห่งชาติ่ และม่อบหม่ายีให้
หน่วยีงานติ่างๆ ข้ับเค้ล่�อนการดำาเน่นงานให้สิ่อดค้ล้องกับนโยีบายีดัง
กล่าว โดยีการนำาว่จึ่ติรศ่ลป์็และวัฒนธุรรม่ไทยีม่าสิ่ร้างม่้ลค่้าเพ่�ม่จึาก
เศรษฐก่จึสิ่ร้างสิ่รรค้์ (Creative Economy)

กระทรว่งพาณิิชย์์ได้เริ�มดำาเนินการ “Soft Power” 
อำะไรไปแล้ว่ และผลเป็นอำย์่างไรบ้าง
ติั�งแติ่เด่อนกรกฎาค้ม่ 2562 ที�ท่านรองนายีกฯ จึุร่นทร์เร่�ม่เข้้าม่า 
ข้ับเค้ล่�อนกระทรวงพาณ่ชยี์ ก็ได้สิ่ั�งการให้ดำาเน่นการจึัดก่จึกรรม่เจึรจึา
การค้้าเพ่�อสิ่่งเสิ่ร่ม่อุติสิ่าหกรรม่ด่จึ่ทัลค้อนเทนติ์ ซี้�งจึะเป็็นช่องทางหลัก
ในการสิ่ง่ติอ่ Soft Power ข้องไทยีไป็ยีงัติา่งป็ระเทศ ซ้ี�งก่จึกรรม่ส่ิ่งเสิ่รม่่ฯ  
ติ่างๆ สิ่าม่ารถึสิ่ร้างม่้ลค้่าการค้้ารวม่กว่า 9,039 ล้านบาท แบ่งออกเป็็น
ภาพยีนติร์ 5,657 ล้านบาท แอน่เม่ชั�นและค้าแรค้เติอร์ 2,714 ล้านบาท 
เกม่ 602 ล้านบาท และ E-Learning 66 ล้านบาท 

SPECIAL INTERVIEW
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ถึ้าด้ในรายีละเอียีด ป็ีงบป็ระม่าณ 2564 กรม่ส่ิ่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่าง
ป็ระเทศได้ดำาเน่นการผลักดันอุติสิ่าหกรรม่ฯ ผ่าน 8 โค้รงการ  
สิ่ร้างม่้ลค้่าการค้้าจึากการจึัดก่จึกรรม่ได้กว่า 3,299.28 ล้านบาท โดยีม่ี
โค้รงการฯ เช่น Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) 2021 
สิ่ร้างม่้ลค่้ากว่า 1,585.88 ล้านบาท โค้รงการส่ิ่งเสิ่ร่ม่ผ้้ป็ระกอบการ 
ค้อนเทนติ์วายีส่้ิ่ติลาดติ่างป็ระเทศผ่านช่องทางออนไลน์ สิ่ร้างม่้ลค้่า  
364.21 ล้านบาท เป็็นติ้น

ซี้�งล่าสุิ่ดงาน Content: Pitching ธุุรก่จึภาพยีนติร์และอุติสิ่าหกรรม่ 
เกี�ยีวเน่�อง สิ่าม่ารถึสิ่ร้างม่้ลค้่าการค้้า 815 ล้านบาท ทะลุจึากเด่ม่ที�ติั�ง
เป็้าไว้ที� 300 ล้านบาท ถึ่อว่าเป็็นค้รั�งแรกที�ม่ีการด้งผ้้ให้บร่การสิ่ติรีม่ม่่�ง 
ค้วาม่บันเท่งช่�อดังอยี่าง Netflix, WeTV, iQiyi และ VIU เข้้าร่วม่เจึรจึา 
การค้้ากับผ้้ป็ระกอบการไทยี 15 บร่ษัท เร่�องนี�แสิ่ดงให้เห็นว่า  
อุติสิ่าหกรรม่ด่จึ่ทัลค้อนเทนติ์ไทยีภายีใติ้ยีุทธุศาสิ่ติร์  Soft Power  
แบบไทยีมี่ศักยีภาพม่าก ดังนั�นฝ�ายีส่ิ่งเสิ่ร่ม่อยี่างกระทรวงพาณ่ชยี์โดยี
กรม่ส่ิ่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่างป็ระเทศมี่หน้าที�จึัดเวทีพบป็ะ จึ้งเป็็นโอกาสิ่
ข้องผ้้ป็ระกอบการโดยีเฉพาะผ้้ที�ม่ีค้วาม่ค้่ดสิ่ร้างสิ่รรค้์ และผ้้ให้บร่การ
สิ่ติรมี่ม่่�งค้วาม่บนัเทง่เหล่านี�กม็่คี้วาม่ต้ิองการผลงานข้องผ้ป้็ระกอบการไทยี

แผนงานด้าน Soft Power ในปี 65 ม่อำะไรบ้าง
กรม่ส่ิ่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่างป็ระเทศ ม่ีการวางแผนป็ฏ่บัติ่การด้าน 
การสิ่่งเสิ่ร่ม่ Soft Power ติาม่นโยีบายียีุทธุศาสิ่ติร์ Soft Power ข้อง 
รองนายีกฯ จึุร่นทร์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. อาหาร 2. ธุุรก่จึด่จึ่ทัลค้อนเทนติ์  
(Digital Content) 3. ธุุรก่จึสิุ่ข้ภาพค้วาม่งาม่ (Wellness Medical 
Services) 4. สิ่่นค้้าสิ่ร้างสิ่รรค้์อัติลักษณ์ไทยี 5. การสิ่ร้างภาพลักษณ์
และแบรนด์ป็ระเทศไทยี และ 6. การพัฒนาผ้้ป็ระกอบการยีุค้ใหม่่ 

สิ่ำาหรับการขั้บเค้ล่�อนกลยุีทธุ์จึะดำาเน่นการผ่าน 32 ก่จึกรรม่ ไม่่ว่าจึะ

เป็็นการบ่ม่เพาะผ้้ป็ระกอบการยีุค้ใหม่่ให้ม่ี Mindset ด้าน Soft Power 
การพัฒนาและสิ่ร้างม่้ลค่้าเพ่�ม่แก่ส่ิ่นค้้าและบร่การสิ่ร้างสิ่รรค้์โดยีสิ่อด-
แทรกค้วาม่เป็น็ไทยี การผลักดนัการสิ่ง่ออกสิ่น่ค้้าและบร่การที�เป็น็ Soft 
Power ข้องไทยี และการสิ่รา้งสิ่ร้างค้วาม่เช่�อม่ั�นใหก้บัแบรนด์ป็ระเทศไทยี
ผ่านการรับรองสิ่่นค้้าและบร่การเป็็นเอกลักษณ์และได้ม่าติรฐาน 

นอกจึากนี� กระทรวงพาณ่ชย์ีก็จึะขั้บเค้ล่�อน Soft Power ในค้ณะ
กรรม่การภาพยีนติร์และว่ดีทัศน์แห่งชาติ่ติาม่ พ.ร.บ. ภาพยีนติร์และ 
ว่ดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ซี้�งม่ีป็ลัดกระทรวงพาณ่ชยี์เป็็นหน้�งในอนุกรรม่การ
ที�ม่ีหน้าที�ศ้กษาและเสิ่นอนโยีบายีแผนและยีุทธุศาสิ่ติร์ที� เกี�ยีวกับ 
การสิ่ร้างภาพลักษณ์ป็ระเทศไทยีให้เป็็นที�ยีอม่รับ โดยีใช้ Soft Power 
ผ่านสิ่่�อบันเท่ง ทำาให้ม่ั�นใจึว่าการข้ับเค้ล่�อนนโยีบายี Soft Power  
ข้องไทยีจึะเป็็นแรงข้ับเค้ล่�อน GDP ข้องป็ระเทศให้ข้ยีายีติัวเพ่�ม่ข้้�น  
เพราะป็ัจึจึุบันภาพยีนติร์ ซีีรีสิ่์ แอน่เม่ชัน และด่จึ่ทัลค้อนเทนติ์ข้องไทยี 
ไดรั้บค้วาม่นย่ีม่ในติา่งป็ระเทศเพ่�ม่ม่ากข้้�น สิ่าม่ารถึที�จึะสิ่อดแทรกค้วาม่
เป็็นไทยีเข้้าไป็ ทั�งอาหารไทยี ศ่ลป็วัฒนธุรรม่ไทยี เช่น นาฏศ่ลป์็ไทยี  
ม่วยีไทยี การนวดแผนไทยี สิ่ถึานที�ทอ่งเที�ยีว เทศกาลติา่งๆ เชน่ สิ่งกรานติ์  
เพ่�อสิ่ร้างการรับร้้ และเพ่�ม่โอกาสิ่ให้สิ่่นค้้าไทยี บร่การไทยี และการท่อง
เที�ยีวไทยีได้เพ่�ม่ข้้�น

การขับเคลื่อน นโยบัาย Soft Power  
ของไที่ย จะเปี็นแรงขับัเคลื�อน GDP  
ของปีระเที่ศ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็ง 
และภาพลักษณ์ที่ดี สอดแทรกความเป็นไทย
ให้ผงาดในเวทีโลก
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Davos Agenda: 
What can we expect in 2022? 

การประชุมเศรษฐกิจโลก Davos Agenda 2022

ด้วยีสิ่ภาพข้องโลกในป็ี 2565 ที�ถึ้กรุม่เร้าด้วยี

ป็ัญหาทั�งในด้านเศรษฐก่จึ ป็ัญหาการแพร่

ระบาดข้องเช่�อไวรัสิ่โค้ว่ด 19 และป็ัญหาด้าน

สิ่ภาพแวดล้อม่ สิ่่งผลให้เก่ดค้วาม่ร่วม่ม่่อ

ระหว่างภาค้รัฐและเอกชนที�พยีายีาม่อยี่าง 

ติอ่เน่�องที�จึะมุ่ง่ม่ั�นแกไ้ข้ ฟ้�นฟ้ และรว่ม่กนัเพ่�อ

สิ่ร้างโลกที�ยีั�งยี่น โดยีม่ีวาระสิ่ำาค้ัญดังนี�

• Pandemic Response ผ้เ้ชี�ยีวชาญและ

บร่ษัทผล่ติวัค้ซีีนชั�นนำาทั�วโลกจึะไม่่ยุีติ่การ

ค้่ดค้้นวัค้ซีีนเพ่�อติ่อสิ่้้กับไวรัสิ่โค้ว่ด 19 โดยี

องค้์การอนาม่ัยีโลก (WHO) ยีังผลักดันให้ม่ี

การแจึกจึ่ายีวัค้ซีีนให้ทั�วถึ้งโดยีเฉพาะแถึบ

ป็ระเทศดอ้ยีโอกาสิ่ เชน่ ชาวแอฟรก่าที�ม่เีพยีีง

ร้อยีละ 10 ที�สิ่าม่ารถึเข้้าถึ้งวัค้ซีีน ซี้�งสิุ่ดท้ายี

แลว้เช่�อดงักลา่วอาจึกลายีเป็็นเพยีีงโรค้ป็ระจึำา

ถึ่�น ที�ไม่ส่ิ่ร้างผลกระทบติอ่การดำาเนน่ชีว่ติหรอ่

เศรษฐก่จึให้หยีุดชะงักอีกติ่อไป็

Economic Recovery จึากว่กฤติการแพร่

ระบาดข้องเช่�อไวรัสิ่โค้ว่ด 19 ทำาให้เศรษฐก่จึ

ทั�วโลกถึดถึอยี โดยีเหน็ไดช้ดัจึากติวัเลข้ GDP 

ที�ลดลง ซี้�งเน้นยีำ�าถึ้งค้วาม่จึำาเป็็นในการให้

ค้วาม่สิ่ำาค้ัญกับการฟ้�นติัวทางเศรษฐก่จึที�

แข็้งแกร่ง โดยีการป็ระชุม่ในค้รั�งนี�ได้ม่ีการ

กล่าวถึ้งการติ่อสิ่ัญญาทางสิ่ังค้ม่ระหว่าง

ป็ระเทศที�จึำาเป็็นติอ้งค้รอบค้ลมุ่ถึง้การเป็็นม่ต่ิร

ติ่อส่ิ่�งแวดล้อม่ และการป็ฏ่ร้ป็ระบบการเง่น

โลกในลักษณะที�จึะสิ่าม่ารถึทำางานได้กับทุก

ระบบข้องทุกป็ระเทศโดยีเท่าเทียีม่และไม่่

ลำาเอียีง

• Climate Action จึากแรงผลักดันจึาก 

COP26 : UN Climate Change Conference 

of the Parties (การป็ระชุม่ภาค้ีอนุสิ่ัญญา

สิ่หป็ระชาชาติ่ว่าด้วยีการเป็ลี�ยีนแป็ลงสิ่ภาพ

ภ้ม่่อากาศค้รั�งที� 26 ได้ม่ีการเสิ่นอให้เร่งและ

ข้ยีายีนวัติกรรม่ด้านสิ่ภาพอากาศ และการ

เป็ลี�ยีนแป็ลงพลังงานจึากร้อยีละ 80 ข้อง

พลงังานที�ม่าจึากเช่�อเพลง่ฟอสิ่ซีล่ ใหเ้ป็็นศน้ยี์

ภายีในป็ี 2050 รวม่ถ้ึงการเป็ลี�ยีนสิ่ภาพ 

ภ้ม่่อากาศจึากป็ัจึจึัยีด้านติ้นทุนให้ไป็ส่้ิ่ค้วาม่

ได้เป็รียีบในการแข่้งข้ัน และการร่วม่ม่่อ

ระหว่างรัฐบาลและเอกชนทุกภาค้สิ่่วนเพ่�อ

แก้ ไข้กับป็ัญหาการเป็ลี� ยีนแป็ลงสิ่ภาพ 

ภ้ม่่อากาศที�สิ่่งผลกระทบติ่อการดำาเน่นชีว่ติ

และสิ่ภาพเศรษฐก่จึในป็ัจึจึุบัน

• Technological Innovation การ

ระบาดใหญ่ข้องเช่�อไวรัสิ่โค้ว่ด 19 ได้เร่งการ

เป็ลี�ยีนแป็ลงทางด่จึทั่ลรวม่ไป็ถึง้ทำาใหเ้ก่ดการ

ป็ฏ่วัติ่ในอุติสิ่าหกรรม่หลายีอยี่าง การระบาด

ใหญ่ได้เพ่�ม่การใช้เทค้โนโลยีีและเศรษฐก่จึ

ด่จึ่ทัลในทุกป็ระเทศอยี่างก้าวกระโดด เช่น 

ยีุโรป็จึะมี่ค้วาม่ต้ิองการหน่วยีค้วาม่จึำาเก็บ

ข้้อม่้ลในไม่โค้รค้อม่พ่วเติอร์ (Chips) เพ่�ม่เป็็น

สิ่องเท่าในทศวรรษหน้า โดยีในการหาร่อค้รั�ง

นี�ได้เน้นยีำ�าถึ้งบทบาทสิ่ำาค้ัญข้องศักยีภาพ

เทค้โนโลยีีจึะช่วยีแก้ไข้ป็ญัหาระดับโลก โดยีม่ี

การกล่าวว่า ด่จึ่ทัลเป็็นจึะเป็็นติัวแป็รการ

เป็ลี�ยีนแป็ลงที�ใหญท่ี�สิ่ดุเพียีงติวัเดยีีวที�จึะชว่ยี

แก้ไข้ป็ัญหาติ่าง ๆ  ได้

ที�ม่า: www.weforum.org
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DeFi  
(Decentralized Finance) 
ระบุบุการเงินแบุบุ “ไม่มีศูนย์กลาง” 
หรือ ในการทําธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆ ผ่่านระบุบุบุล็อกเชน 
ไม่ต้องผ่่านตัวกลางท่ีเป็นธนาคาร

BIN attack 
ภัยทางไซึ่เบุอร์อย่างหน้่ง ที่เป็น
ลักษณีะการ “หลอกขั้อขั้้อมูล”  
สุ่มเลขั้บุัตร หรือใช้ขั้้อมูลรั่วไหล
จากแพลตฟอร์มเสี่ยง เพื่อตัด
เงินผ่่านบุัตรเดบุิต/เครดิตโดยที่
เจ้าขั้องบุัตรไม่มีส่วนเกี่ยวขั้้อง

Fiat 
เงินเฟียต เป็นสกุลเงินที่ถูก
กําหนดข้ั้�นให้เป็นเงินที่สามารถ
ใช้ได้ตามขั้้อกําหนดขั้องรัฐบุาล
หรือตามกฎหมาย โดยท่ัวไป  
สกุลเงินทั่วไปนี�ถือว่าเป็นสกุล
เงินใด ๆ ท่ีออกโดยรัฐบุาล
ตามระเบีุยบุหรือกฎหมายขั้อง 
ประเทศนั�นๆ เชน่ ไทยบุาท (THB)

DAO (Decentralized 
Autonomous 
Organization) 
คือการบุริหารองค์กรรูปแบุบุ
หน่้งที่ถูกเขั้ียนขั้้�นมาให้อยู่ในรูป
แบุบุคําสั่งทางคอมพิวเตอร์บุน  
Smart contract ขั้องเครือขั้่าย  
Blockchain จ้งทําให้ทุกคนใน
เครือข่ั้ายสามารถตรวจสอบุการ
ทํางานขั้อง DAO และมีส่วน
ร่วมในการบุริหารผ่่านการถือ 
Governance Token 

TRENDING 
WORDS

TREND TO WATCH

วลาด่ม่ีร์ ป็้ติ่น ป็ระธุานาธุ่บดีรัสิ่เซีียี ได้เรียีกร้อง
ให้มี่การหาร่อระหว่างรัฐบาลกับธุนาค้ารกลาง 
หลังจึากธุนาค้ารกลางได้เรียีกร้องให้สัิ่�งแบน 
ค้ร่ป็โติภายีในป็ระเทศแบบเด็ดข้าด กระทรวง
การค้ลังข้องป็ระเทศรัสิ่เซีียีก็ได้ออกม่าค้ัดค้้าน
ข้้อเรียีกร้อง พร้อม่ให้ค้วาม่เห็นว่ารัสิ่เซีียีจึำาเป็็น
จึะติ้องม่ีม่าติรการค้วบคุ้ม่และแนวทางที�ชัดเจึน
เพ่�อป็กป็้องนักลงทุน 

ทั�งนี� วลาด่ม่ีร์ ป้็ต่ิน ให้ค้วาม่เห็นว่า ธุนาค้าร
กลางม่จีึดุยีน่ข้องติวัเอง ซี้�งเกี�ยีวข้้องกบัค้วาม่จึรง่
ที� ว่าการข้ยีายีติัวข้องค้ร่ป็โติม่ีค้วาม่เสีิ่�ยีง 

เน่�องจึากม่ีค้วาม่ผันผวนและองค้์ป็ระกอบอ่�น ๆ 
ข้องค้วาม่เสีิ่�ยีง ซ้ี�งส่ิ่�งนี�ค้วรชดเชยีกับค้วาม่ 
ได้เป็รียีบทางการแข้่งข้ันที�รัสิ่เซีียีม่ีอยี้่

จึ้งเป็็นที�น่าจึับติาม่องว่าม่ติ่ในที�ป็ระชุม่ระหว่าง
รัฐบาลกับธุนาค้ารกลางจึะม่ีแนวทางอยี่างไร
ที่่�มา: www.siamblockchain.com

ว่ลาดิม่ร์ ปูติน 
ม่แนว่โน้มส่นับส่นุนค้ริปโต 
เนื�อำงจากรัส่เซี่ย์ม่ค้ว่าม 
ได้เปร่ย์บทางการแขั้่งขั้ัน

WEB 3.0 REVOLUTION
Web 3.0 หร่อ Web3 ค้่อร้ป็แบบข้องอ่นเติอร์เน็ติในยีุค้ที�สิ่าม่ ที�จึะกำาลังเข้้าม่าแทนที� Web 2.0 หรอ่
อน่เติอร์เนต็ิในยีคุ้ปั็จึจึบุนั Web 3.0 ม่คี้ณุลกัษณะเด่นค้อ่ การกระจึายีศน้ย์ี (Decentralized) ไม่่ม่ี 
Server (ระบบแม่่ข้่ายี) ที�ติายีติัว  และม่ีการกระจึายีอำานาจึโดยีผ้้ใช้งานไม่่จึำาเป็็นติ้องข้ออนุญาติ
จึากสิ่ว่นกลางในการโพสิ่ติข้์้อม่ล้ติา่ง ๆ  บนเวบ็ไซีต์ิ ผ้ใ้ชง้านสิ่าม่ารถึเข้้าถึง้ข้้อม่ล้ข่้าวสิ่ารหรอ่บรก่าร
ติา่ง ๆ  ได้อยีา่งอส่ิ่ระป็ราศจึากติวักลางเข้้าม่าค้อยีค้วบค้มุ่หรอ่เซ็ีนเซีอรไ์ด้ อกีทั�งผ้้ใช้สิ่าม่ารถึค้วบค้มุ่
ข้้อม่ล้อตัิลกัษณต์ิวัตินทางโลกด่จึท่ลัไดโ้ดยีม่เีทค้โนโลยีพ่ี�นฐานม่าจึากบลอ็กเชน  สิ่ง่ผลใหร้ะบบการ
เก็บรักษาข้้อม่้ลนั�นม่ีค้วาม่ป็ลอดภัยี สิ่าม่ารถึติรวจึสิ่อบได้ จึ้งทำาให้ผ้้ใช้งานม่ีสิ่่ทธุ่ค้วาม่เป็็นเจึ้าข้อง
ข้้อม่ล้ตินเองอย่ีางเติม็่ที� ติวัอย่ีางธุรุก่จึที�เก่ดจึาก Web 3.0 ไดแ้ก่ เง่นค้รป่็โติสิ่กุลติา่ง ๆ , Defi, Smart 
contract, NFT, เป็็นต้ิน ม่กีารค้าดการณ์ว่า ธุรุก่จึในอนาค้ติม่แีนวโน้ม่ที�จึะพฒันาจึากพ่�นฐานข้อง  
Web 3.0 ม่ากข้้�นและจึะม่าแทนที�เศรษฐก่จึอ่นเติอร์เน็ติแบบ Web 2.0 ในที�สิุ่ด

ที่่�มา: www.finnomena.com
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SUCCESS CASE

฿ITCOIN  
ECONOMY 
อนาคตของโลกการเงิน คริปโตเคอร์เรนซีอาจกลายเป็นทางเลือกในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน  
ลองมาทำาความรู้จักกับ Bitcoin คริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลกกับ อำาจารย์์ ตั๊ม - พิริย์ะ ส่ัมพันธิารักษ ์
นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคริปโตคนสำาคัญของเมืองไทย
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อาจึารยี์ ติั�ม่ - พ่ร่ยีะ สิ่ัม่พันธุารักษ์ กรรม่การสิ่ม่าค้ม่
ส่ิ่นทรัพยี์ด่จึ่ทัลไทยี สิ่ม่าค้ม่การค้้าที�อยี้่ในการค้วบคุ้ม่
ด้แลข้องสิ่ำานักงานทะเบียีนสิ่ม่าค้ม่การค้้าป็ระจึำา
กรุงเทพม่หานค้ร และผ้้จึัดรายีการ CDC Bitcoin Talk 
อันโด่งดังในโลกออนไลน์ ผ้้เชี�ยีวชาญเร่�องบ่ติค้อยีน์  
(Bitcoin) ค้นสิ่ำาค้ัญข้องเม่่องไทยี ที�ม่องว่าเง่นค้ร่ป็โติค้่อ
อนาค้ติข้องระบบเศรษฐก่จึและการค้้าโลก

แม่้ว่าจึะรำ�าเรียีนม่าด้านสิ่ถึาปั็ติยีกรรรม่ แต่ิอาจึารย์ีติั�ม่  
เรียีนร้้เศรษฐก่จึและการลงทุนจึากป็ระสิ่บการณ์จึร่งจึน
กลายีเป็็นก้ร้ที�ยีอม่รับกันกว้างข้วางในวงการ เข้าเช่�อใน 
แนวค้่ดทางเศรษฐศาสิ่ติร์สิ่ายี Austrian School of 
economics สิ่ำานักค้่ดทางเศรษฐศาสิ่ติร์ที�กำาเน่ดข้้�นใน
ช่วงป็ลายีศติวรรษที� 19 จึากป็ระเทศออสิ่เติรียี ซี้�งหาก
จึะเข้้าใจึค้วาม่สิ่ำาค้ัญข้องบ่ติค้อยีน์ จึำาเป็็นต้ิองเข้้าใจึว่า
เง่นเฟียีติ หร่อ เง่นกระดาษ ค้่ออะไร

เง่นค้ร่ป็โติ ค้่อส่ิ่�อกลางในการแลกเป็ลี�ยีนในร้ป็แบบ
ด่จึ่ทัล ใช้เทค้โนโลยีีบล็อกเชนในการบันท้กข้้อม่้ลและ
เข้้ารหัสิ่ แติ่ส่ิ่�งที�หลายีค้นสิ่งสัิ่ยีค้่อ ม่ันแติกติ่างจึากเง่น
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ทั�วไป็ที�เราใช้อยี้่ทุกวันนี�อยี่างไร อาจึารยี์ติั�ม่ ให้ค้ำาติอบ
ว่า “เง่นค้ร่ป็โติ เป็็นระบบการเง่นไร้พรม่แดน เปิ็ดเสิ่รี  
ใค้รก็สิ่าม่ารถึเข้้าถึ้งได้ ผ้้ค้นสิ่าม่ารถึที�จึะใช้ เป็็นเจึ้าข้อง  
สิ่ง่ใหก้นั รบัแลกเป็ลี�ยีน และใชใ้นการแลกเป็ลี�ยีนส่ิ่นค้า้ได้  
โดยีไม่่จึำาเป็็นติ้องม่ีติัวกลาง ทำาให้ไม่่สิ่าม่ารถึม่ีใค้ร
สิ่าม่ารถึเข้้าม่าแทรกแซีง ม่าค้วบคุ้ม่ ม่าสิ่อดแนม่  
หร่อว่าม่ากำาหนดกฎเกณฑ์์ในการใช้งานได้” อาจึารยี์ติั�ม่ 
บอกวา่แม่ค้้ำาติอบที�ได้ฟงัด้ดี แติเ่ข้ากย็ีอม่รบัว่าระบบเง่น 
ค้รป่็โติไม่ไ่ด้สิ่วยีงาม่เสิ่ม่อไป็ และหากจึะเข้้าใจึเง่นค้รป่็โติ 
ให้ถ่ึองแท้ จึำาเป็็นติ้องเข้้าใจึกลไกข้องระบบเง่นเฟียีติ 
(Fiat) หร่อเง่นติราที�เราใช้อยี้่ในระบบเศรษฐก่จึป็ัจึจึุบัน
และค้วาม่แติกติ่างกัน สิ่กุลเง่นค้ร่ป็โติที�สิ่ำาค้ัญที�สุิ่ดก็ค้่อ  
บ่ติค้อยีน์

“ค้ำาว่า “fiat” แป็ลว่าการใช้กฎหม่ายีกล่าวว่า บอกว่าสิ่่�งนี�
ชำาระหนี�ได้ติาม่กฎหม่ายี ทำาให้ค้นติ้องยีอม่รับว่าเป็็นเง่น  
เพราะว่าติัวเง่นเฟียีติเองม่ันไม่่ม่ีค้่า เป็็นเพียีงแค้่ติัวเลข้  
(บนกระดาษ หรอ่ด่จึท่ลั) การเก่ดข้้�นข้องเง่นเฟียีติเร่�ม่ติน้
จึากเม่่�อกอ่นเราม่ทีองค้ำาอยี้ใ่นค้ลงั แลว้ค้ลงัสิ่าม่ารถึผลต่ิ
ติั�วแลกเง่นข้้�นม่าเพ่�อแลกทองค้ำา ติั�วแลกเง่นติ่างๆ เหล่า
นี�เร่�ม่ม่ี ‘ม่าติรฐาน’ (standard) กลายีเป็็นธุนบัติร แติ่เม่่�อ
เวลาผา่นไป็แม่ก้ระทั�งทองค้ำากถ้็ึกยีกออกไป็จึากการเป็็น 
‘เง่นติราที�ใช้เป็็นทุนสิ่ำารอง’ 

“ป็ัจึจึุบันในธุนาค้ารกลางสิ่หรัฐใช้ติราสิ่ารหนี�ต่ิางๆ เช่น  
พันธุบัติรรัฐบาล เป็็นส่ิ่นทรัพยี์ในการผล่ติเง่น สิ่าม่ารถึ
สิ่ร้างเง่นข้้�นม่าเพ่�อซี่�อหนี�ต่ิางๆ เหล่านั�นให้เป็็นส่ิ่นทรัพยี์
ข้องธุนาค้ารกลาง เง่นเฟียีติค้่อยีๆ แทรกเข้้าม่าในระบบ
ทองค้ำา จึนเม่่�อป็ระชาชนทั�วไป็ใช้เง่นที�เป็็นเง่นเฟียีติกัน

หากท่านผ้้อ่านได้ติ่ดติาม่ข้่าวสิ่ารทางเศรษฐก่จึ การค้้า 
การลงทุน ในช่วง 2-3 ป็ีที�ผ่าน เช่�อว่าค้งได้ยี่นข้่าวเกี�ยีว
กับเง่นด่จึ่ทัลสิ่กุลใหม่่ข้องโลกอยี่าง บ่ติค้อยีน์ หร่อ เง่น
ค้ร่ป็โติ (Cryptocurrency) ผ่านติาม่าบ้างไม่่ม่ากก็น้อยี  
บางค้นกล่าวว่าส่ิ่�งนี�ค้่ออนาค้ติ แต่ิบางค้นก็บอกว่าเป็็น
ม่ันค้่อสิ่่�งที�ไม่่ม่ีม่้ลค้่าในติัวม่ันเองค้วาม่เสิ่ี�ยีงสิ่้ง ม่ีทั�งฝ�ายี
ที�เห็นด้วยีและไม่่เห็นด้วยี อาจึเพราะยีังเป็็นเทค้โนโลยีีที�
เก่ดข้้�นใหม่ ่จ้ึงยีงัค้งเติม็่ไป็ด้วยีค้วาม่ไม่แ่น่นอน ทั�งค้วาม่
ผนัผวนข้องราค้าและค้วาม่ชดัเจึนจึากภาค้รฐัที�จึะกำาหนด
นโยีบายีเข้้าม่ากำากับด้แล 

อยี่างไรก็ดี ป็ฏ่เสิ่ธุไม่่ได้ว่าในอนาค้ติ เง่นด่จึ่ทัลหร่อเง่น
ค้ร่ป็โติ ม่ีค้วาม่เป็็นไป็ได้ที�จึะเข้้าม่าม่ีบทบาทในโลกการ
ค้้าในอนาค้ติ จึากการที�ธุนาค้ารและบร่ษัทระดับโลก
หลายีแห่งป็ระกาศรับเง่นค้ร่ป็โติ เราจึ้งค้วรทำาการศ้กษา
ถึ้งข้้อม่้ลจึากหลากหลายีมุ่ม่ม่อง 

เงินค้ริปโต เป็นระบบการเงินไร้พรมแดน เปิดเส่ร ่ 
ใค้รก็ส่ามารถีเขั้้าถีึงได้  ผู้คนสามารถุที่่�จะใช้  

เปี็นเจ้าของ ส่งให้กัน รับัแลกเปีล่�ยน และใช้ในการแลก
เปีล่�ยนสินค้าได้ โดย์ไม่จำาเป็นต้อำงม่ตัว่กลาง

Disclaimer: เนื้อหาในสั่วนของกุารสััมภาษณ์์ความคิดืเห็นสั่วนบุคคล บที่ความน่้เป็นกุารนำาเสันอข้อมูลข่าวสัาร ไม่ใช่คำาแนะนำา
ในกุารลงทีุ่น หรือกุารประกุอบธ์ุรกุิจแต่อย่างใดื ควรปรึกุษาผู้เช่�ยวชาญและศึกุษาข้อมูลดื้วยตัวเองกุ่อนกุารลงทีุ่น
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SUCCESS CASE

ด้ว่ย์คุ้ณิส่มบัติท่�ไม่ม่ตัว่กลาง และทุกค้นส่ามารถี 
ตรว่จส่อำบกันได้ บิตค้อำย์น์จึงกลาย์เป็น  
นว่ัตกรรมการเงินเปล่�ย์นโลกท่�ม่อำิส่ระเส่ร่โดย์แท้จริง
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หม่ดแล้ว ในปี็ 1971 ทองค้ำาถ้ึกยีกออกไป็จึากระบบ
เง่นเฟียีติ ทำาคุ้ณไม่่สิ่าม่ารถึเอาดอลลาร์คุ้ณไป็แลกเป็็น
ทองค้ำาได้อีกติ่อไป็” เข้ากล่าวถึ้งป็ระวัติ่ศาสิ่ติร์ข้องและ
ป็ัญหาข้องระบบการเง่นแบบเด่ม่ที�ทำาให้เก่ดบ่ติค้อยีน์ 

บ่ติค้อยีน์ ถ่ึอกำาเน่ดข้้�นม่าค้รั�งแรกในปี็ 2008 โดยี 
ผ้้สิ่ร้างน่รนาม่ที�ช่�อว่า Satoshi Nakamoto แนวค้่ด
สิ่ำาค้ัญข้องบ่ติค้อยีน์ ค้่อเป็็นระบบเง่นด่จึ่ทัลไร้ศ้นยี์กลาง  
ใช้เทค้โนโลยีีบล็อกเชนในการบันท้กข้้อม่้ล และการ 
เข้้ารหัสิ่ (Cryptography) การติรวจึสิ่อบและบันท้กการ
ทำาธุุรกรรม่กระทำาโดยีฉันทาม่ติ่จึากชุม่ชน บ่ติค้อยีน์จึ้ง
เป็็นเง่นที�ไม่มี่่เจ้ึาข้อง ไม่มี่่ติวักลาง แติกติา่งจึากระบบการ
เง่นในอดีติที�รัฐ หร่อธุนาค้ารกลางเป็็นผ้้ติรวจึสิ่อบด้แล

ดว้ยีค้ณุสิ่ม่บัติดั่งกลา่ว บ่ติค้อยีน์ จึง้กลายีเป็็น นวัติกรรม่
การเง่นเป็ลี�ยีนโลกที�ม่ีอ่สิ่ระเสิ่รีโดยีแท้จึร่ง “เพราะทุก 
ขั้�นติอนการอนุม่ัติ่ธุุรกรรม่ เราทำาด้วยีติัวเอง ด้วยีระบบ
ที�ทุกค้นติรวจึสิ่อบซี้�งกันและกัน เพ่�อให้ไม่่ม่ีใค้รทำาอะไร
ที�ผ่ดกฎเกณฑ์์ ทุกค้นเป็็นผ้้รักษากฎเกณฑ์์ข้องระบบ
ไป็พร้อม่กัน ทำาให้ไม่่จึำาเป็็นต้ิองม่ีธุนาค้ารหร่อสิ่ถึาบัน 
การเง่น ทำาใหเ้ราสิ่าม่ารถึข้นยีา้ยีม่ล้ค้า่ม่หาศาลข้้าม่ผา่น
ระยีะทางไกลๆ ได้ในเวลาเพียีงแค้่ไม่่กี�นาที” 

หลังจึากที�บ่ติค้อยีน์ถ่ึอกำาเน่ด แนวค้่ดข้องเทค้โนโลยีีที�
อยี้่เบ่�องหลังบ่ติค้อยีน์ ได้ถ้ึกนำาม่าติ่อยีอด จึนเก่ดเป็็น
สิ่กุลเง่นค้ร่ป็โติอ่�นๆ ม่ากม่ายี เรียีกว่า “Altcoin” หร่อ  
“Alternative coin” เชน่ อเีธุอเรยีีม่ (Ethereum) ที�นำาเง่น

ค้ร่ป็โติม่าผนวกกับสิ่ัญญาอัจึฉร่ยีะ (Smart contract) 
นอกจึากนี� ยีงัม่ ีAltcoin อ่�นๆ อกีม่ากม่ายี ค้าดวา่ป็จัึจึบุนั
ม่ีเง่นค้ร่ป็โติที�ซี่�อข้ายีอยี้่ในระบบกว่า 12,000 สิ่กุลเง่น

แน่นอนว่าอรรถึป็ระโยีชน์ที�เก่ดข้้�นยี่อม่ติ้องแลกม่ากับ
ข้้อเสิ่ียี เช่น ธุุรกรรม่ที�เก่ดข้้�นในระบบการเง่นค้ร่ป็โติ 
ไม่่สิ่าม่ารถึยี้อนกลับได้ หร่อหากม่ีม่่จึฉาชีพม่าแฮั็ค้ 
รหัสิ่ผ่าน ข้โม่ยีเง่น ผ้้ทำาธุุรกรรม่ไม่่สิ่าม่ารถึเรียีกร้องค้่า
เสีิ่ยีหายีไดเ้น่�องจึากระบบไม่ม่่ตัีิวกลาง หรอ่แม่แ้ติเ่จึา้ข้อง
ล่ม่รหัสิ่ผ่าน ก็ไม่่สิ่าม่ารถึไป็ร้องเรียีนหร่อข้อค้วาม่ช่วยี
เหล่อกับใค้รได้ อาจึารยี์ติั�ม่ม่องว่า ข้้อด้อยีเหล่านี�เป็็น 
ข้้อแลกเป็ลี�ยีนกับการที�เราได้อ่สิ่รภาพข้องระบบการเง่น

แม่้ว่าเง่นค้ร่ป็โติจึะเป็็นกระแสิ่ร้อนแรง แติ่เม่่�อม่องภาพ
รวม่ข้องการค้้าโลก ระบบเง่นเฟียีติ หร่อเง่นดอลลาร์ยีัง
เป็็นเง่นสิ่กุลหลักที�ใช้ค้้าข้ายีระหว่างป็ระเทศ เม่่�อเทียีบ
สิ่ัดส่ิ่วนแล้วม่ีค้นจึำานวนน้อยีม่ากที�ใช้เง่นค้ร่ป็โติในการ
ทำาการค้า้ อาจึารยีต์ิั�ม่ม่องวา่ การค้า้ในโลกการค้า้ค้รป่็โติ 
กับเฟียีติในระดับพ่�นผ่วไม่่ติ่างกันเลยี เพราะว่าเง่น 
ค้่อเง่น แติ่ว่าส่ิ่�งที�แติกติ่างกันค้่อระบบเศรษฐก่จึที�ใช้เง่น
บ่ติค้อยีน์จึะมี่ค้วาม่ม่ั�นค้งและยีั�งยี่นกว่าระบบเศรษฐก่จึ
ที�ใช้เง่นเฟียีติ 

อีกเหติุผลสิ่ำาค้ัญที�การค้้าข้ายีด้วยีเง่นค้ร่ป็โติเช่น 
บ่ติค้อยีน์ค้่อค้วาม่เสีิ่�ยีงจึากค้วาม่ผันผวนที�ค่้อนข้้างส้ิ่ง  
เน่�องจึากเป็็นสิ่กลุเง่นใหม่ท่ี�เพ่�งเก่ด “หากด้ติวัอยีา่งติอนที� 
เก่ดระบบม่าติรฐานทองค้ำาข้้�นม่าใหม่่ช่วงยีุค้เรเนสิ่ซีองสิ่์  
กว่าสิ่กุลเง่นฟลอร่น ที�จึะกลายีม่าเป็็นสิ่กุลหลักข้องยีุค้
เรเนสิ่ซีองสิ่์ได้ ใช้พ่ส้ิ่จึน์ติัวเองอยี้่ 300 ป็ี บ่ติค้อยีน์ม่ีอายีุ 
13 ป็ี ผม่ม่องว่าค้วาม่ผันผวนม่ันลดลงเยีอะม่าก ในข้ณะ
ที�ค้วาม่ผันผวนข้องดอลลาร์ม่ันจึะเพ่�ม่ข้้�น”

เม่่�อม่องยีอ้นกลบัไป็ด้ป็ระวัต่ิศาสิ่ติร ์การที�เง่นสิ่กุลหน้�งจึะ
เป็็นที�ยีอม่รบัอย่ีางกว้างข้วางในสัิ่งค้ม่ จึำาเป็็นต้ิองใช้เวลา
ยีาวนาน อาจึารยีต์ิั�ม่เช่�อวา่ บ่ติค้อยีนจ์ึะเป็็นที�ยีอม่รบัม่าก
ข้้�นเร่�อยีๆ เม่่�อค้นเร่�ม่เข้้าใจึระบบการทำางานข้องบ่ติค้อยีน์  
ค้ณุสิ่ม่บัต่ิที�เหนอ่กว่าติวักลางในการแลกเป็ลี�ยีนป็ระเภท
อ่�นๆ โดยีเฉพาะเร่�องอุป็ทาน (Supply) ข้องบ่ติค้อยีน์ที�
ม่ีจึำานวนจึำากัดแค้่ 21 ล้านเหรียีญ ซี้�งแติกติ่างจึากเง่น 
โดยีเฉพาะเง่นเฟยีีติที�สิ่าม่ารถึสิ่ร้างเพ่�ม่ข้้�นม่าไดไ้ม่จ่ึำากดั

ในที�สิุ่ดเม่่�อถึ้งจุึดเป็ลี�ยีน เศรษฐก่จึโลกอาจึเป็ลี�ยีนม่า 
ใช้ม่าติรฐานบ่ติค้อยีน์ “ผม่ไม่่ร้้ว่าจึะเก่ดข้้�นเม่่�อไหร่  
ถึ้าบ่ติค้อยีน์ยีังรักษาค้วาม่ไร้ศ้นยี์กลางและค้วาม่
แข้็งแกร่งไว้ได้ อาจึจึะ 10-20 ป็ี ติ่อจึากนี�เราน่าจึะเห็น
บ่ติค้อยีน์ ทำางานในเป็็นหนว่ยีวดัม่ล้ค่้า (unit of account) 
แทนเง่นดอลลาร์สิ่หรัฐในอนาค้ติ”
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ถี้าบิตค้อำย์น์ย์ังรักษา ความไร้ศูนย์กลาง 
และความแข็งแกร่ง ไว่้ได้  
อำาจจะ 10-20 ปี ต่อำจากน่�เราน่าจะเห็นบิตค้อำย์น์  
ทำางานในเป็นหน่ว่ย์ว่ัดมูลค้่า (unit of account)  
แทนเงินดอำลลาร์ส่หรัฐในอำนาค้ต
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เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่คงไม่มีช่วงเวลาไหนของมนุษยชาติที่ความเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านี้อีกแล้ว Peter Diamandis นักอนาคตศาสตร์  

คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในสิบปีข้างหน้านี้ จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  
เทียบเท่ากับระยะเวลาร้อยปีของการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

AND THE

OF

COMMERCE
FUTURE

TECHNOLOGY

McKinsey บรษ่ทัที�ป็รก้ษาดา้นการจึดัการระดบัโลก ทำาการศก้ษาเทรนดเ์ทค้โนโลยีแีละนวตัิกรรม่ สิ่รปุ็รวบยีอด
ถึง้การเป็ลี�ยีนแป็ลงที�กำาลงัจึะเก่ดข้้�นวา่ “ทกุอยีา่งกำาลงัจึะกลายีเป็็นด่จึท่ลั” กลา่วค้อ่ภาค้ธุรุก่จึและอตุิสิ่าหกรรม่
ในทกุระดบักำาลงัจึะถ้ึกทำาใหเ้ช่�อม่ติอ่กบัอน่เติอรเ์นต็ิ เทค้โนโลยีด่ีจึท่ลัจึะเข้้าไป็อยี้ใ่นทกุม่ต่ิข่้องชว่ีติ ทั�งสิ่ขุ้ภาพ  
การศ้กษา พลังงาน การข้นส่ิ่ง รวม่ถึ้งการผล่ติในทุกอุติสิ่าหกรรม่ สิ่่งผลกระทบติ่อห่วงโซี่ข้องการสิ่ร้างม่้ลค้่า  
ติั�งแติ่ติ้นนำ�าไป็จึนถึ้งป็ลายีนำ�า ลองจึ่นตินาการถึ้งเจึ้าข้องร้านค้้าที�นำาระบบเซี็นเซีอร์ม่าผนวกกับ Augmented 
Reality เพ่�อสิ่ร้างป็ระสิ่บการณ์ใหม่่ๆ ให้กับล้กค้้า หร่อธุุรก่จึข้นาดเล็กที�นำาระบบออโติเม่ชั�นและ AI เข้้าม่าใช้
ในการค้วบคุ้ม่สิ่ติ็อกสิ่่นค้้า สิ่่�งเหล่านี�ไม่่ใช่ฝันในอนาค้ติแติ่เป็็นเร่�องจึร่งที�เก่ดข้้�นแล้ว

ป็ัจึจึัยีที�จึะส่ิ่งผลต่ิอเทค้โนโลยีีและนวัติกรรม่ในอนาค้ตินั�นมี่หลากหลายี ติั�งแต่ิค้วาม่ผันผวนข้องโลกาภ่วัติน์  
สิ่งค้ราม่ ป็ัญหาส่ิ่�งแวดล้อม่และการเป็ลี�ยีนแป็ลงสิ่ภาพภ้ม่่อากาศ รวม่ถึ้งสิ่ถึานการณ์โรค้ระบาดที�โลกกำาลัง
เผช่ญอยี้่ และนี�ค้่อเทค้โนโลยีีสิ่ำาค้ัญที�ค้าดว่าจึะเข้้าม่าม่ีบทบาทในการค้้าและการทำาธุุรก่จึในอนาค้ติอันใกล้

Digital Currency
เทค้โนโลยีีบล็อกเชนและเง่นค้ร่ป็โติเป็็นเทค้โนโลยีีใหม่่ที�ร้อนแรงม่าติั�งแติ่ก่อนการเก่ดเหติุการณ์โรค้ระบาด 
ค้รั�งใหญ่ และยีังค้งเป็็นกระแสิ่เร่�อยีๆ ไม่่ม่ีทีท่าว่าอ่อนแรงลงเลยี การบ้ม่ข้องติลาดค้ร่ป็โติในหม่้่กลุ่ม่ค้นรุ่นใหม่่ 
ทำาใหห้ลายีธุรุก่จึกระโดดเข้้าม่ารว่ม่ในวงการค้รป่็โติ รเีทลและหา้งรา้นติา่งๆ ไม่ว่่าจึะเป็็นบรษ่ทัอสิ่งัหารม่่ทรพัยี์
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เจึ้าใหญ่ ไป็จึนถ้ึงห้างสิ่รรพส่ิ่นค้้าชั�นนำาเป็ิดรับการรับชำาระ
เง่นด้วยีเง่นค้ร่ป็โติ ม่ีผ้้ให้บร่การซ่ี�อข้ายีเง่นค้ร่ป็โติหน้าใหม่่
เก่ดข้้�นหลายีรายี ติลาดค้ร่ป็โติโติสิุ่ดข้ีดช่วงป็ลายีป็ี 2564 
เม่่�อบร่ษัทในเค้ร่อธุนาค้ารไทยีพาณ่ชยี์ เข้้าซี่�อก่จึการ Bitkub 
แพลติฟอร์ม่ซี่�อข้ายีส่ิ่นทรัพยี์ด่จึ่ทัลไป็ในม่้ลค่้าหลักหม่่�นล้าน
บาท แต่ิหลงัจึากนั�นไม่น่านธุนาค้ารแห่งป็ระเทศไทยีกอ็อกม่า
เบรค้กระแสิ่ที�กำาลังร้อนแรงวา่ไม่่สิ่นับสิ่นุนการรับชำาระสิ่น่ค้้า
ดว้ยีเง่นค้รป่็โติ และเติรยีีม่ออกกฎหม่ายีค้วบค้มุ่ หา้ม่ไม่ใ่หใ้ช้
เป็็นส่ิ่�อกลางในการชำาระค้่าส่ิ่นค้้าและบร่การ ด้วยีเหติุผลว่า 
สิ่่งผลกระทบติ่อเสิ่ถึียีรภาพทางการเง่นและระบบเศรษฐก่จึ
ข้องป็ระเทศ และเติรยีีม่ออกม่าติรการค้วบค้มุ่เง่นค้รป่็โติม่าก
ยี่�งข้้�นในอนาค้ติ อยี่างไรก็ดี แม่้ว่าภาค้รัฐในหลายีป็ระเทศจึะ
เข้้าม่าค้วบคุ้ม่เข้้ม่งวด หร่อแม้่กระทั�งออกกฎหม่ายีห้าม่ แติ่
เทค้โนโลยีีค้ร่ป็โติยีังค้งเป็็นที�สิ่นใจึข้องค้นทั�วโลก และค้าดว่า 
ม่ีแนวโน้ม่ที�จึะถ้ึกใช้เป็็นสิ่่�อกลางการแลกเป็ลี�ยีนม่ากข้้�น  
หลังจึากป็ระเทศเอลซีัลวาดอร์ ออกกฎหม่ายีให้บ่ติค้อยีน์
สิ่าม่ารถึใชเ้ป็็นเง่นติราที�ชำาระหนี�ได้ติาม่กฎหม่ายี นกัการเม่อ่ง 
หลายีป็ระเทศก็เร่�ม่นำาเสิ่นอร่างกฎหม่ายีให้เง่นค้ร่ป็โติ เช่น  
เม่็กซี่โก, อาร์เจึนติ่นา

เง่นค้ร่ป็โติเป็น็เทค้โนโลยีีใหม่่ที�ม่ีทั�งผ้้เห็นดว้ยีและไม่่เหน็ดว้ยี 
ค้ลา้ยีค้ลง้กบัอน่เติอรเ์นต็ิเม่่�อเร่�ม่เป็็นที�แพรห่ลายีชว่งแรกๆ ก็
ม่ข้ี้อถึกเถึยีีงกนัในสิ่งัค้ม่เชน่กนั อาจึต้ิองใช้เวลาสิ่กัพกักว่ารฐัจึะ
เข้้าใจึและกำากบัด้แลได้

Robots/Cobots
ป็ัจึจึุบัน หุ่นยีนติ์ (Robot) และหุ่นยีนติ์ร่วม่ (Collaborative 
robot) ไม่่ใช่เทค้โนโลยีีลำ�าสิ่ม่ัยีไกลเก่นเอ่�อม่อีกติ่อไป็ Robot 
ถ้ึกนำาม่าใช้ในหลายีระดับ ทั�งธุุรก่จึในค้รัวเร่อน ร้านอาหาร  

การด้แลผ้้ป็�วยีและผ้้ส้ิ่งอายีุ กลุ่ม่ธุุรก่จึว่ชาชีพเฉพาะ เช่น  
การแพทย์ี ก่อสิ่ร้าง และอุติสิ่าหกรรม่ข้นาดใหญ่ ติั�งแติ ่
ป็ี 2015 ม่ีการใช้หุ่นยีนต์ิในภาค้ธุุรก่จึเพ่�ม่ข้้�นถ้ึงสิ่องเท่าติัว 
ติ่อป็ี และค้าดว่าจึะเพ่�ม่เป็็นสิ่าม่เท่าติัวภายีในป็ี 2025  
และค้าดการณ์ว่าจึะถึ้กนำาม่าใช้กับธุุรก่จึเฉพาะทาง (Niche) 
ม่ากข้้�น โดยีเฉพาะภาค้การเกษติรที�ป็ระเทศไทยีมี่ศักยีภาพ 

อยี้แ่ลว้ เช่�อวา่เทค้โนโลยีหุ่ีนยีนติส์ิ่าม่ารถึชว่ยีเพ่�ม่ป็ระส่ิ่ทธุภ่าพ
และสิ่ร้างม่้ลค้่าให้กับสิ่่นค้้าเกษติรได้หลายีเท่าติัว

The Internet of Things
เม่่�อก่อนระบบการเช่�อม่โยีงข้องอุป็กรณ์อัจึร่ยีะ หร่อ The  
Internet of Things เป็็นเทค้โนโลยีีที�ด้ลำ�าสิ่ม่ัยี ม่ีราค้าแพง  
แติ่ป็ัจึจึุบันอุป็กรณ์ติ่างๆ ในชีว่ติป็ระจึำาวันเก่อบทั�งหม่ดถ้ึก
ติ่ดติั�งเซี็นเซีอร์และเช่�อม่ติ่อกับอ่นเติอร์เน็ติ สิ่าม่ารถึเช่�อม่
โยีงข้้อม่้ลและนำาม่าป็ระม่วลผลได้ไม่่ยีาก และมี่ราค้าไม่่แพง  
ค้นทั�วไป็สิ่าม่ารถึใช้สิ่ม่าร์ทโฟนที�เช่�อม่ติ่อกับระบบไฟฟ้า
อัจึฉร่ยีะในบ้าน สิ่าม่ารถึสัิ่�งการอุป็กรณ์ติ่างๆ ได้จึากระยีะ
ไกลได้ และสิ่าม่ารถึเช่�อม่ติ่อกับระบบผ้้ช่วยีเสิ่ม่่อน (Virtual 
Assistant) อยี่าง Alexa หร่อ Google Home ได้ง่ายีๆ ธุุรก่จึ
ข้นาดกลางและข้นาดเลก็ สิ่าม่ารถึนำา IoT ม่าใชง้านเพ่�อสิ่รา้ง
ม่้ลค้่าให้กับธุุรก่จึ

Digital Twin 
ฝาแฝดด่จึ่ทัล (Digital Twin)  เป็็นแนวค้่ดในการสิ่ร้างภาพ
แทนข้องวัติถึุที�เป็็นกายีภาพในโลกจึร่ง (Physical world)  
ข้้�นม่าค้้ข่้นานในโลกด่จึท่ลั ใชข้้้อม่ล้จึำานวนม่ากในการจึำาลอง
รายีละเอียีดและคุ้ณสิ่ม่บัต่ิข้้�นม่าเพ่�อศ้กษาและว่เค้ราะห์  
การเป็ลี�ยีนแป็ลงข้องวตัิถึใุนโลกจึำาลองแทน Digital Twin ถ้ึก
นำาไป็ใช้ในอตุิสิ่าหกรรม่การผลต่ิหลากหลายี เช่นการทดสิ่อบ
คุ้ณภาพสิ่่นค้้า การจึำาลองกระบวนการพัฒนาผล่ติภัณฑ์์ใหม่่ 

อีกทั�งยีังม่ีป็ระโยีชน์เทค้โนโลยีีเกี�ยีวกับสิุ่ข้ภาพ เช่น จึำาลอง
ระบบร่างกายีม่นุษยี์ เพ่�อใช้ทดสิ่อบป็ระส่ิ่ทธุ่ภาพข้องยีาและ
การรักษาโรค้ต่ิางๆ นอกจึากนี� Digital Twin ยีังนำาไป็ใช้ 
ในการจึำาลองระบบโค้รงสิ่ร้างพ่�นฐาน นำาข้้อม่้ลที�เกี�ยีวข้้อง
ม่าว่เค้ราะห์ เพ่�อใช้ในการออกแบบเม่่องอัจึฉร่ยีะ (Smart 
city) แนวค้่ดเร่�อง Digital Twin นั�นไม่่ใช่เร่�องใหม่่ แติ่ได้รับ
ค้วาม่สิ่นใจึม่ากข้้�นเร่�อยีๆ เม่่�อเทค้โนโลยีี Blockchain เติ่บโติ  
แนวค้่ดนี�สิ่าม่ารถึนำาไป็ต่ิอยีอดการบร่หารจัึดการส่ิ่นทรัพยี์
ด่จึ่ทัลได้ไม่่ร้้จึบ

What can I h
elp you?
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Virtual Reality & Metaverse
กลายีเป็็นกระแสิ่ไป็ทั�วโลกหลังจึากที�บร่ษัทเทค้โนโลยีียัีกษ์
ใหญอ่ยีา่ง Facebook เป็ลี�ยีนช่�อเป็็น Meta พรอ้ม่กบัป็ระกาศ
ว่าอนาค้ติข้องโซีเชียีลเน็ติเว่ร์กค้่อโลกเสิ่ม่่อน Metaverse 
บล้ม่เบ่ร์กค้าดการณ์ว่าเศรษฐก่จึด่จึ่ทัลจึะเก่ดในโลกเสิ่ม่่อน  
ใน Metaverse จึะม่ีม่้ลค่้าส้ิ่งถ้ึง 8 แสิ่นล้านเหรียีญสิ่หรัฐ 
โดยีหลักๆ จึะม่าจึากเกม่ในร้ป็แบบ VR และโซีเชียีลเน็ติเว่ร์ก  
นอกจึากนี� จึะม่เีง่นหม่นุเวยีีนจึาก ก่จึกรรม่ติา่งๆ ในโลกเสิ่ม่อ่น 
เช่นอีเวนต์ิ ค้อนเส่ิ่ร์ติ รวม่ไป็ถึง้การซี่�อข้ายีส่ิ่นทรัพยีด่์จึทั่ลติา่งๆ  
ในร้ป็แบบ NFT 

ธุุรก่จึติ่างๆ พากันกระโดดเข้้าร่วม่วงติาม่กระแสิ่ Metaverse 
ติัวอย่ีางเช่น ไม่โค้รซีอฟท์ ให้เหติุผลในการเข้้าเทค้โอเวอร์
ผ้้ผล่ติเกม่รายีใหญ่ Activision Blizzard ด้วยีเง่นกว่า 69 

ล้านเหรียีญสิ่หรัฐ ว่าเพราะติ้องการเข้้าไป็เป็็นสิ่่วนหน้�งข้อง
 Metaverse 

อยี่างไรก็ดี หลังจึากที�กลายีเป็็นกระแสิ่ฮ่ัอฮัา แติ่ก็ยีังไม่่ม่ี
ติัวอยี่างการใช้งานที�ป็ระสิ่บค้วาม่สิ่ำาเร็จึในติลาดจึร่งๆ ทำาให้
หลายีค้นม่องว่าหร่อนี�อาจึะเพียีงแค่้กระแสิ่ชั�วค้ราว ม่ีนัก
ว่เค้ราะห์ออกม่าให้ค้วาม่เห็นว่าจึร่งๆ แล้ว Metaverse หร่อ  
“จึักรวาลนฤม่่ติ” นั�นเป็็นแค่้การรีแบรนด่�งข้องเทค้โนโลยีี  
Virtual Reality ที�ม่ีม่านานแล้ว ไม่่ใช่เร่�องใหม่่แติ่อยี่างใด  
อุป็กรณ์ที�ใช้ใน Metaverse อยี่างแว่นติาสิ่าม่ม่่ติ่ Hololens 
หร่อ Oculus ก็ยีังใช้จึำากัดในวงแค้บๆ แม่้ว่า Metaverse ยีัง
ไม่เ่ก่ดในเรว็วันนี� แติป่็รม่่าณเง่นจึำานวนม่หาศาลที�บรษั่ทยีกัษ์
ใหญ่ทุ่ม่เทให้กับการพัฒนาเทค้โนโลยีี เช่�อว่าจึะสิ่ร้างค้วาม่
เป็ลี�ยีนแป็ลงให้กับการค้้าการลงทุนในอนาค้ติอยี่างแน่นอน

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในทุกระดับ กำาลังจะถูกทำาให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  
เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลจะเข้าไปีอยู่ในทีุ่กมิติของช่วิต ทั้งสุขภาพ การศึกษา พลังงาน การขนส่ง 

รวมถึงการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

เครดืิตภาพั: Facebook
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ค้ว่ามเค้ลื�อำนไหว่โค้รงการเศรษฐกิจแพลตฟอำร์ม ขั้ับเค้ลื�อำนประเทศไทย์
สู่่ผู้นำา BCG ย์ุค้ใหม่ โดย์กรมส่่งเส่ริมการค้้าระหว่่างประเทศ

โค้รงการจับคู้่เจรจาธิุรกิจส่ินค้้า BCG กลุ่มอำาหารแห่ง
อำนาค้ต (Future Food) ในรูปแบบอำอำนไลน์
โค้รงการจึบัค้้่เจึรจึาธุุรกจ่ึสิ่น่ค้้า BCG กลุม่่อาหารแหง่อนาค้ติ (Future Food) 
ในรป้็แบบออนไลน ์(Online Business Matching : OBM) ระหว่างวันที� 16-18  
กมุ่ภาพนัธุ ์2565 ได้ผลติอบรบัเป็็นที�นา่พอใจึเป็็นอยีา่งม่าก ม่ผี้ป้็ระกอบการไทยี 
สิ่่นค้้า BCG กลุ่ม่อาหารแห่งอนาค้ติ (Future Food) เข้้าร่วม่ก่จึกรรม่จึำานวน  
37 รายี ไดจ้ึบัค้้เ่จึรจึาธุรุก่จึกับผ้ซ้ี่�อ/ผ้น้ำาเข้้า จึำานวน 100 บรษ่ทั จึาก 32 ป็ระเทศ  
ทั�วโลก ม่ีการจึับค้้่เจึรจึาฯ รวม่ทั�งส่ิ่�น 359 ค้้่ โดยีป็ระเทศที�ข้อจึับค้้่เจึรจึา
ม่ากที�สิุ่ด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. อ่นเดียี 2. เม่ียีนม่า 3. ญี�ป็ุ�น 4. เวียีดนาม่  
5. ฟิล่ป็ป็ินสิ่์ ติาม่ลำาดับ และสิ่่นค้้าที�ได้รับค้วาม่สิ่นใจึม่ากที�สิุ่ด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1. เน่�อจึากพ่ช 2. เสิ่้นก๋วยีจึั�บ 3. หนังป็ลาทอดกรอบ เป็็นติ้น

ทั�งนี� การจึับค้้่เจึรจึาสิ่่งผลให้เก่ดม่้ลค้่าการสิ่ั�งซี่�อสิ่่นค้้า BCG กลุ่ม่อาหารแห่ง
อนาค้ติ (Future Food) รวม่ทั�งสิ่่�นกว่า 3.45 พันล้านบาท นอกจึากนี� จึากการ
ป็ระเม่่นผลการจึัดก่จึกรรม่ ผ้้นำาเข้้าติ่างป็ระเทศให้ค้วาม่สิ่นใจึส่ิ่นค้้า BCG  
กลุ่ม่อาหารแห่งอนาค้ติ (Future Food) ข้องไทยีเป็็นอยี่างม่าก เพราะม่ีค้วาม่
เช่�อม่ั�นในผล่ติภัณฑ์์อาหารจึากป็ระเทศไทยี ม่ีค้วาม่ติ้องการนำาเข้้าสิ่่นค้้าใหม่่
เพ่�อติอบสิ่นองพฤติ่กรรม่ข้องผ้้บร่โภค้เพ่�ม่ทางเล่อกให้กับผ้้บร่โภค้กลุ่ม่ติ่างๆ  
เช่น วแีกน และโป็รตินีจึากพ่ช รวม่ถึง้ค้วาม่ติอ้งการส่ิ่นค้า้ติาม่ฤด้กาล และการ
ใช้เป็็นวัติถึุด่บข้องเม่น้อาหารไทยี

BCG
IN ACTION BY DITP

BCG NOW

ผู้ซื้ื้อ/ผู้นำาเข้า  
100 บัริษัที่ / 32 ปีระเที่ศ

ผู้ส่งออก 37 บัริษัที่
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ขั้่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับุ BCG Economy

โค้รงการเปิดตวั่ส่นิค้้าอำาหารแห่งอำนาค้ต  
และส่ินค้้าในกลุ่ม BCG ไทย์ในฮ่่อำงกง 
กรม่ส่ิ่งเสิ่ร่ม่การค้้าระหว่างป็ระเทศ ดำาเน่นการโค้รงการเป็ิดติัวส่ิ่นค้้าอาหาร
แห่งอนาค้ติ และส่ิ่นค้้าในกลุ่ม่ BCG ไทยีในฮ่ัองกง ผ่านการป็ระชาสิ่ัม่พันธุ์
สิ่รา้งการรับร้ใ้นวงกว้าง อาท ่สิ่่�อโทรทัศน ์TVB ที�ไดร้บัค้วาม่นย่ีม่ส้ิ่งสุิ่ดในฮ่ัองกง  
ผ้มี้่อท่ธุพ่ลทางค้วาม่ค้ด่ (KOL) อาท ่Mr.Bob Lam นกัแสิ่ดงซุีป็เป็อรส์ิ่ติารแ์ละ
พ่ธุกีรโทรทัศน ์TVB ที�โลดแล่นในวงการบันเทง่ข้องฮัอ่งกงม่าอยีา่งยีาวนาน และ  
Ms. Fion Yung พ่ธุีกรช่�อดังข้องสิ่่�อโทรทัศน์ TVB รวม่ทั�งเซีเลบร่ติี�เชฟที�ม่ีช่�อ
เสิ่ียีง Mr. Justin Chan โดยีแนะนำาสิ่่นค้้าจึากผ้้ป็ระกอบการไทยี 30 แบรนด์  
กว่า 100 SKUs ทั�งส่ิ่นค้้าที�เปิ็ดติัวเป็็นค้รั�งแรกในฮั่องกง และส่ิ่นค้้าที�เร่�ม่ 
ทำาติลาดในฮ่ัองกงแล้ว เช่น เน่�อจึากพ่ชในร้ป็แบบหลากหลายีทั�ง Ready to 
Eat และ Ready to Cook ติอบโจึทยีผ์้บ้รโ่ภค้ยีคุ้ใหม่ ่และโป็รตินีทางเลอ่กจึาก
แม่ลง ในร้ป็แบบสิ่วยีงาม่ที�พร้อม่ทำาติลาดในฮั่องกง โป็รติีนในร้ป็แบบเสิ่้นจึาก
ไข้่ข้าว อาหารในกลุ่ม่ค้ีโติ (Ketogenic Diet) รวม่ทั�งส่ิ่นค้้าไลฟสิ่ไติล์ที�ผล่ติ
สิ่่นค้้าภายีใติ้แนวค้่ด BCG เช่น เค้ร่�องป็ระดับ กระเป็๋าผ้าไทยี นอกจึากนั�นได้
ม่ีการสิ่่งส่ิ่นค้้าติัวอยี่างให้แก่ผ้้นำาเข้้าและห้างสิ่รรพส่ิ่นค้้ารายีสิ่ำาค้ัญในฮั่องกง  
เพ่�อสิ่รา้งป็ระสิ่บการณก์ารทดลองส่ิ่นค้า้ กอ่นที�จึะป็ระสิ่านจึดัการเจึรจึาการค้า้ 
ผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching)

สิ่นใจึต่ิดติาม่และสิ่มั่ค้รเข้้าร่วม่โค้รงการผลักดนัส่ิ่นค้า้และบรก่ารภายีใต้ิ BCG 
Economy Model ในร้ป็แบบติ่างๆ ได้ อาท่ Showcase แสิ่ดงสิ่่นค้้าและการ
เจึรจึาธุุรก่จึออนไลน์ หร่องานแสิ่ดงสิ่่นค้้า THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 
“The Hybrid Edition” ระหว่างวันที� 24-28 พฤษภาค้ม่ 2565

DEWA & DEWI 2021
โค้รงการพฒันาผลผลต่ิเหลอ่ใชท้างการเกษติรและอตุิสิ่าหกรรม่เพ่�อแป็รรป้็เป็็น
ผล่ติภัณฑ์์เช่งสิ่ร้างสิ่รรค้์สิ่้่ติลาดสิ่ากล (DEsign from Waste of Agriculture 
and Industry 2021) หร่อ DEWA & DEWI 2021 โค้รงการนี�เก่ดข้้�นค้รั�งแรก
เม่่�อปี็ พ.ศ. 2557 จึากการนำาเศษวสัิ่ดเุหลอ่ใชจ้ึากภาค้เกษติรกรรม่ม่าผลต่ิเป็็น
สิ่่นค้้าติ่างๆ โดยีนำาการออกแบบและค้วาม่ค้่ดสิ่ร้างสิ่รรค้์เข้้าม่าช่วยีเพ่�ม่ม่้ลค้่า
ให้กับเศษวัสิ่ดุเหล่อใช้ที�ไร้ค้่าและอาจึก่อให้เก่ดม่ลพ่ษติ่อส่ิ่�งแวดล้อม่ จึนเก่ด
เป็น็ผลงานออกแบบที�ม่ีค้วาม่โดดเดน่ ม่ีค้วาม่ค้่ดสิ่ร้างสิ่รรค้์ ใชง้านไดจ้ึร่งกวา่  
170 ช่�นงานติอบรับนโยีบายีโม่เดลเศรษฐก่จึใหม่่ (BCG Economy Model) 
ที�ติ้องการสิ่ร้างวงจึรการผล่ติแบบแนวค้่ดข้ยีะเหล่อศ้นยี์ (Zero Waste) และ
เพ่�ม่ม่้ลค้่าให้กับวัสิ่ดุเหล่อใช้ใหม่่ 

โดยีในป็ีนี�แบ่งเป็็นกลุ่ม่สิ่่นค้้าที�ใช้เศษเหล่อใช้ทางการเกษติร (DEWA) 7 รายี  
และกลุ่ม่สิ่่นค้้าที�ใช้เศษจึากภาค้อุติสิ่าหกรรม่ (DEWI) อีก 8 รายี ม่ีเป็้าหม่ายี
สิ่ำาค้ัญในการสิ่นับสิ่นุนแนวทางเศรษฐก่จึหมุ่นเวียีน (Circular Economy) ซี้�ง
ผลงานจึากโค้รงการ DEWA & DEWI 2021 ได้นำาไป็จึัดแสิ่ดงในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ 2565 (BKKDW2022) เพ่�อข้ยีายีโอกาสิ่ทางการค้้าในเช่ง
พาณ่ชยี์ติ่อไป็
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