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เทคโนโลยีีกัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่ในโลกการค้้า
โลกการค้้าและเทคโนโลยีีเป็็นสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันอย่่างแยกไม่่ออก เมื่่�อมีีเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�น
ส่่งผลให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงตามไปด้้วย เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการไทยทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง Think Trade Think DITP ฉบัับนี้้� จึึงขอว่่าด้้วยเรื่่�องของดิิจิิทััลเทคโนโลยีีที่่�คาดว่่า
จะมาเปลี่่�ยนโลกการค้้าในอนาคตโดยเฉพาะเรื่่�องสกุุลเงิินดิิจิิทััล หรืือ คริิปโตเคอร์์เรนซีี
ในส่่วนของโมเดลเศรษฐกิิจ BCG ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจไทยให้้เติิบโต
ไปข้้างหน้้า กรมฯ ได้้เดิินหน้้าบููรณาการร่่วมกัับทุุกหน่่วยงานในกระทรวงพาณิิชย์์ ผลัักดััน
ผู้้�ประกอบการไทยยกระดัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวความคิิด BCG ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ
มากมาย อาทิิ การส่่งเสริิมการค้้ายุุคใหม่่ผ่่านเศรษฐกิิจแพลตฟอร์์ม นำำ�สิินค้้าไทยที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
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กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
กระทรวงพาณิิชย์์
563 ถนนนนทบุุรีี ตํําาบลบางกระสอ
อํําเภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center : 1169

www.thinktradethinkditp.com

สิ่่�งแวดล้้อมไปจััดแสดงในงานแสดงสิินค้้าระดัับนานาชาติิ จััดกิิจกรรมเจรจาการค้้าผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ รวมถึึงกิิจกรรมสำำ�คััญระดัับนานาชาติิ ซึ่่�งประเทศไทยได้้รัับเกีียรติิเป็็นเจ้้าภาพใน
การจััดประชุุมเอเปค (APEC) โดยกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศร่่วมกัับกรมเจรจาการค้้า
ระหว่่างประเทศ จััดงานเสวนานานาชาติิ BCG Symposium พร้้อมนิิทรรศการ Showcase สิินค้้า
และบริิการ BCG ในช่่วงการประชุุมรััฐมนตรีีการค้้าเอเปค ระหว่่างวัันที่่� 20-22 พฤษภาคม 2565
นัับเป็็นโอกาสอัันดีีในการนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการของผู้้�ประกอบการไทยหััวใจ BCG สู่่�สายตา
ประชาคมโลก และผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ของการสร้้างมููลค่่าเศรษฐกิิจด้้วยแนวคิิด
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์�
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ

บรรณาธิิการบริิหาร นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์�
บรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา นายเอกฉััตร ศีีตวรรััตน์์
บรรณาธิิการอำำ�นวยการ นางสาวประจงพร ตัันมณีี
บรรณาธิิการบทความ นางศรีีตลา สุุตภาคย์์
บรรณาธิิการฝ่่ายศิิลป์์ นายอาจพงษ์์ ฉัันทภิิญญา
กองบรรณาธิิการ สํํานัักประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ

THINK TRADE THINK

3

DI TP S O CI ETY

กระทรวงพาณิชย์ชูนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19
กระทรวงพาณิชย์เปิดนโยบายกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยเน้นการ
ส่งเสริมการส่งออกและการสนับสนุนการบริโภคสินค้าและใช้จ่ายภายในประเทศ
เพื่ อ เร่ ง การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ หลั ง เกิ ด วิ ก ฤตการระบาดครั้ ง ใหญ่ ข อง
โรคโควิด 19
4
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ธนาคารโลกคาดการณ์์ว่า่ อััตราการเติบ
ิ โตของเศรษฐกิิจไทยจะขยายตััว
ถึึง 3.9 % ในปีีนี้้� หลัังจากปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา มีีอััตราการเติิบโตเพีียง
เล็็กน้้อยที่่� 1% ถึึงแม้้ว่่าประเทศไทยจะประสบปััญหาและต้้องพบกัับ
ความท้้าทายครั้้�งใหญ่่จากโรคระบาดโควิิด 19 แต่่ขณะนี้้�การบริิโภคและ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่างๆในประเทศไทย เริ่่�มฟื้้�นตััวกลัับมาสู่่�ในระดัับปกติิ
ขณะเดีียวกัันในปีี 2563 การเติิบโตของเศรษฐกิิจเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
มีีการหดตััวถึึง 6.1% ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ในวงกว้้าง
แต่่รััฐบาลไทยยัังคงเดิินหน้้าสนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจด้้วยการ
กระตุ้้�นการบริิโภคและการจัับจ่่ายภายในประเทศ สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
ในท้้ อ งถิ่่� น พร้้ อ มกัั บ การส่่ ง เสริิมการส่่ ง ออก ซึ่่� ง ถืือได้้ ว่่ า นโยบาย
ข้้างต้้นเป็็นกลยุุทธ์์ที่่แ� ข็็งแกร่่งในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจทำำ�ให้้การบริิโภค
ภายในประเทศและการส่่งออกมีีอััตราการเติิบโตที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น โดยทาง
ด้้ า นของกระทรวงพาณิิชย์์ ค าดการณ์์ ว่่ า การส่่ ง ออกในปีี นี้้� จ ะมีี อัั ต รา
เพิ่่มขึ้
� น
้� อย่่างน้้อย 5% ขณะที่่�การลงทุุนของภาคเอกชนมีีแนวโน้้มเพิ่่มขึ้
� น
้�
ระหว่่าง 4% ถึึง 6% ‘
นายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพาณิิชย์์ กล่่าวว่่า โครงการต่่างๆของประเทศไทยในตอนนี้้�
ว่่าจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�โครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จด้้านการสร้้างการเติิบโต
ภายในประเทศ “เราจะเน้้นการส่่งเสริิมการบริิโภคสิินค้้าไทย เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจและส่่งเสริิมการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การนำำ�วััตถุุดิบ
ิ มาสร้้างให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�ม” นอกจากนี้้�รัฐั บาลยัังสนัับสนุุน
โมเดลเศรษฐกิิจใหม่่ ด้้วยการวางกลยุุทธ์์ส่ง่ เสริิมและพััฒนาแพลตฟอร์์ม
การตลาดออนไลน์์ อีี ก ด้้ ว ย “เรากำำ�ลัั งทำำ� โครงการพััฒนาศัักยภาพ
ผู้้� ป ระกอบการไทย เพื่่� อ ให้้ทุุกคนได้้ใช้้ประโยชน์์ จ ากเศรษฐกิิ จ
แพลตฟอร์์มและทำำ�การค้้าออนไลน์์ได้้เต็็มประสิิทธิิภาพในยุุคนี้้�”
กระทรวงพาณิิชย์์ มุ่่� งเน้้ น การใช้้ น วัั ต กรรมและผลัั ก ดัั น ให้้ ค นรุ่่�นใหม่่
ได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการพััฒนาเศรษฐกิิจมากขึ้้น
� “เราจะสานต่่อความ
คิิดริิเริ่่�มในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์สำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสร้้าง
ผู้้� ป ระกอบการมากขึ้้� น  หนึ่่� ง ในโครงการของเรามีี ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มตั้้� ง แต่่ 
คนรุ่่น
� ใหม่่ในกลุ่่�ม Gen Z ถึึงระดัับ CEO โดยมุ่่ง� เน้้นไปช่่วยให้้เยาวชนได้้
พััฒนาความสามารถก้้าวขึ้้�นสู่่�การเป็็นผู้้ป
� ระกอบการรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้น
�
ที่่�มา : บทสััมภาษณ์์ในนิิตยสาร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยในปีี 2564 เรามีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการถึึง 20,000 คน และในปีีนี้้�
เราตั้้�งเป้้าว่่าจะมีีผู้้�สนใจอีีกอย่่างน้้อย 20,000 คน” รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพาณิิชย์์ กล่่าว
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อการเติิบโตของเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน รััฐบาลได้้ทำำ�การส่่งเสริิม
การพััฒนาเศรษฐกิิจผ่่านโมเดลเศรษฐกิิจ “BCG Model” หรืือ Bio Circular - Green Economy ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและช่่วยสร้้าง
ความยั่่�งยืืนได้้อย่่างแท้้จริิง โดยใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสิินค้้าและบริิการ โดย “BCG Model” จะมุ่่�งเน้้น
ด้้านสำำ�คััญ ได้้แก่่ การเกษตรและอาหาร สาธารณสุุขและการแพทย์์
พลัังงาน วััสดุุและชีีวเคมีี การท่่องเที่่�ยวและเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
ประเทศไทยมีีแผนที่่�จะร่่วมมืือกัับสมาชิิกของสมาคมประชาชาติิแห่่ง
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีียแปซิิฟิิกให้้
มากขึ้้�น เพื่่�อกระตุ้้�นการส่่งออกให้้เป็็นไปตามเป้้าที่่�ตั้้�งไว้้ รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงพาณิิชย์์ ก ล่่ า วเพิ่่� ม เติิมว่่ า “เนื่่� อ งจากประเทศไทยได้้เป็็ น
เจ้้าภาพเอเปคในปีีนี้้� เราจึึงต้้องพยายามมากขึ้้�นเป็็นเท่่าตััว ที่่�จะสร้้าง
ความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดกัับประเทศในกลุ่่�มสมาชิิกเอเปคในการเร่่ง
ขยายการค้้าระหว่่างประเทศไทยและตลาดในประเทศอื่่�น เช่่น จีีน
สหรััฐอเมริิกา สหภาพยุุโรป ประเทศในตะวัันออกกลางและรััสเซีีย”
อย่่างไรก็็ตาม นอกจากข้้อตกลงการค้้าทวิิภาคีีแล้้ว กระทรวงพาณิิชย์์
จะดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับความตกลงทางการค้้าฉบัับเล็็ก หรืือ “Mini-FTA”
เพิ่่�มเติิมด้้วย โดยในปีีที่่�ผ่่านมาประเทศไทยได้้ทำำ�ข้้อตกลงทางการค้้า

ไปยัั ง ตลาดในพื้้� น ที่่� แ ต่่ ล ะรัั ฐ จัั ง หวัั ด หรืือภููมิิภาค ในต่่ า งประเทศ
ซึ่่�งประเทศไทยได้้ลงนาม Mini-FTA กัับมณทลไห่่หนาน ประเทศจีีน และ
จัังหวััดโคฟุุ ประเทศญี่่�ปุ่่น
� เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว สำำ�หรัับในปีีนี้้ตั้้
� ง� เป้้าที่่�จะทำำ�
ข้้อตกลงกัับส่่วนท้้องถิ่่�นในประเทศอิินเดีียและจีีนเพิ่่�มเติิม

Asia ฉบัับเดืือน กุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม 2565
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1. GERMANY
จัับตาวิิกฤตปุ๋๋�ยแพงในเยอรมนีี ปีี 65
กระทบผลผลิิ ต ลดน้้ อ ยลง และราคา
สิินค้้าสููงขึ้้�น
เกษตรกรชาวเยอรมัันได้้ออกมาแสดงความกัังวลใจ
เนื่่�องด้้วยปััจจุุบัันปุ๋๋�ยในท้้องตลาดเริ่่�มขาดตลาด และ
ราคาปุ๋๋�ยที่่�ปรัับตัวั เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างก้้าวกระโดด โดยบริิษัทั
เคมีีภััณฑ์์ยัักษ์์ใหญ่่หลายแห่่งได้้ชะลอการผลิิตปุ๋๋�ยลง
เพราะไม่่คุ้้�มกัับต้้นทุุนและการลงทุุน ซึ่่�งปััจจััยหลัักมา
จากการที่่�ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ถือื เป็็นวััตถุุดิบสำำ�คั
ิ
ญ
ั สำำ�หรัับ
การผลิิตแอมโมเนีียซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�คััญในการผลิิต
ปุ๋๋�ยนั้้�นปรัับตััวสููงขึ้้�น
สำำ�หรัับเกษตรกรชาวเยอรมัันในเวลานี้้� ไม่่ได้้ประสบ
เฉพาะปััญหาราคาปุ๋๋�ยที่่�แพงขึ้้น� เพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
หากแต่่เจอทั้้�งปััญหาราคาเครื่่�องจัักร วััตถุุดิิบ น้ำำ��มััน

และค่่าแรง ที่่�พากัันปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ทางสมาพัันธ์์
เกษตรกรของเยอรมัันได้้ออกมาแจ้้งว่่า ราคาก๊๊าซ
ธรรมชาติิ ที่่� ปรัั บตัั ว สูู ง ขึ้้� น จนทำำ�ให้้ เ กิิ ด ภาวะการ
ขาดแคลนปุ๋๋�ย ได้้ส่่งผลทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตพืืช
ต่่อไร่่สููงขึ้้�นถึึง 30% โดยเฉลี่่�ย แต่่ปััญหาปุ๋๋�ยแพงยััง
ไม่่จบแต่่เพีียงเท่่านี้้� เพราะผู้้�ผลิิตสารเคมีีกำำ�จััดศััตรูู
พืืชและเมล็็ดพัันธ์์ อย่่างบริิษััท Bayer หรืือ BASF ก็็
มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�น คาดว่่าวิิกฤตการณ์์
ในวงการปุ๋๋�ยของเยอรมนีีครั้้�งนี้้�จะมีีผลต่่อการผลิิต
อาหารของโลกในไม่่ช้้า เพราะการขาดแคลนปุ๋๋�ยส่่ง
ผลให้้ ค วามสามารถในการผลิิ ต และคุุ ณ ภาพสิิ น ค้้ า
เกษตรลดลงด้้วย
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ
กรุุงเบอร์์ลิิน / ประเทศเยอรมนีี

2. ISRAEL
ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีีขั้น้� สููง ความสำำ�เร็็จ
ทางเศรษฐกิิจอีีกขั้น้� ของอิิสราเอล ในปีี 64
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา รััฐบาลอิิสราเอลมีีนโยบาย
พััฒนาเศรษฐกิิจประเทศ เน้้นธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี
ขั้้�นสููงหลายด้้าน ส่่งผลให้้ปริิมาณจำำ�นวนและมููลค่่า
การลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างรายได้้เข้้า
ประเทศจากธุุรกิิจภาคบริิการที่่�สามารถต่่อยอดเพิ่่�ม
มููลค่่าได้้อย่่างรวดเร็็วมาก โดยพบว่่าการระดมทุุน
ของบริิษััทไฮเทคของอิิสราเอลเพิ่่�มขึ้้�น 136% มููลค่่า
รวม 25.4 พัั น ล้้ า นดอลลาร์์ มากกว่่ า ปีี 63 ถึึง
14.6 พัันล้้านดอลลาร์์ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า มีีบริิษััท
เทคโนโลยีียููนิิคอร์์นถึึง 53 แห่่งที่่�ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�
ในอิิสราเอล ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 100% คิิดเป็็นเงิินทุุน
มากกว่่า 11 พัันล้้านดอลลาร์์ โดยมีีนัักลงทุุนส่่วน
ใหญ่่เป็็นชาวต่่างชาติิ เป็็นนัักระดมทุุน หรืือ VCs
ในต่่างประเทศที่่�เป็็นกลุ่่�มนัักลงทุุนด้้านเทคโนโลยีี
รายใหญ่่ที่่�สุุดของโลก
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ กรุุงเทลอาวีีฟ / ประเทศอิิสราเอล

3. KENYA
โอกาสสำำ�หรัับสิินค้้าเครื่่�องสำำ�อางไทย
ในตลาดเคนยาและแอฟริิกาตะวัันออก
ในปีี 2020 ตลาดสิินค้้าเครื่่�องสำำ�อางในประเทศเคนยา
มีีขนาดตลาดมููลค่่าประมาณ 3,000-4,000 ล้้านบาท/
ปีี ในจำำ�นวนนี้้� หากพิิจารณาว่่าเป็็นผู้้�หญิิงวััยทำำ�งานที่่�มีี
กำำ�ลัังซื้้�อที่่�สามารถซื้้�อสิินค้้าที่่�นำำ�เข้้ามาได้้ ประมาณร้้อย
ละ 20 นั้้�น จะหมายถึึงตลาดที่่�มีีมูลู ค่่ากว่่า 1,000-1,200
ล้้านบาท โดยมีีอััตราขยายตััวประมาณร้้อยละ 8-10%
ในช่่วง 5-6 ปีีที่่�ผ่่านมา
จากข้้อมููลของ Euromonitor พบว่่า สิินค้้าเครื่่�อง
สำำ�อางในเคนยามีี สิิ น ค้้ า ทั้้� ง จากที่่�ผลิิ ต ในเคนยา
และนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศมาเป็็นจำำ�นวนมาก โดย
แนวโน้้ มตลาดต่่ างมุ่่�งเน้้ น สิิ น ค้้ าที่่�ผลิิ ต จากวัั ต ถุุ ดิิบ
จากธรรมชาติิ ที่่� เป็็ น ที่่�รู้้�จัั ก และคุ้้�นเคย เช่่ น น้ำำ��ผึ้้� ง
น้ำำ��นมข้้าว ว่่านหางจระเข้้ Shea butter มะละกอ tree tea
oil ขมิ้้�น สารสกััดจากผลเบอร์์รี่่� น้ำำ��มันั มะพร้้าว เป็็นต้้น
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ประกอบกัับการที่่�ผู้้�มีีกำำ�ลัังซื้้�อมีีความเชื่่�อมั่่�นที่่�จะใช้้
สิินค้้านำำ�เข้้าจากต่่างประเทศมากกว่่าที่่�ผลิิตในประเทศ
เนื่่�องจากสิินค้้าในประเทศยัังมีีการใช้้วััตถุุดิิบที่่�มีีสาร
เคมีีและมีีคุุณภาพสู้้�ของที่่�นำำ�เข้้ามาไม่่ได้้ โดยสััดส่่วน
ระหว่่างสิินค้้าในประเทศและสิินค้้าจากต่่างประเทศ
จะอยู่่�ที่่�ประมาณในประเทศร้้อยละ 70 และสิินค้้านำำ�
เข้้าร้้อยละ 30
จากข้้อมููลดัังกล่่าวแสดงถึึงโอกาสสิินค้้าเครื่่�องสำำ�อาง
ของไทยในตลาดเคนยาและภููมิภิ าคแอฟริิกาตะวัันออก
ในอนาคตที่่�มีีขนาดใหญ่่มากขึ้้�น โดยสิินค้้าที่่�กำำ�ลัังเป็็น
ที่่�ต้้องการของตลาดคืือเครื่่�องสำำ�อางราคาไม่่แพงที่่�
ทำำ�จากวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิและสมุุนไพร ซึ่่�งกำำ�ลััง
เป็็นแนวโน้้มที่่�ตลาดมีีความต้้องการในปััจจุุบัันและ
ในอนาคต
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ
กรุุงไนโรบีี / ประเทศเคนยา

อััพเดทข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวจากสำำ�นัักงานพาณิิชย์์ในต่่างประเทศ
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5. CHINA
เช็็ก 10 ไอเท็็มน่่าจัับตามอง ปีี 65 บน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ “เถาเป่่า” ของจีีน

4. INDIA
พฤติิกรรมการปรุุงและการทานอาหาร
ที่่�เปลี่่�ยนไปของชาวอิินเดีีย ในปีี 65
จากสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด 19 ได้้
เปลี่่�ยนพฤติิ ก รรมและวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของชาวอิิ น เดีี ย ใน
หลายๆ ด้้าน โดยเฉพาะเรื่่�องอาหารการกิิน ชาว
อิินเดีียเลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีีประโยชน์์มากขึ้้�น
จำำ�กััดขนาดคำำ�นึึงถึึงสารอาหาร สุุขอนามััยและการ
กิินอย่่างระมััดระวัังมากขึ้้�นกว่่าเมื่่�อก่่อน
ทางด้้านธุุรกิิจร้้านอาหาร ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่
ได้้ ล ดขนาดการดำำ�เนิิ น งาน มีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การ
ซััพพลายเชนให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น� เน้้นที่่�คุุณภาพ
และความแปลกใหม่่ และขจััดความหรููหราออกไป
มีีการสร้้างสรรค์์เมนููใหม่่ๆ เสนอลููกค้้า หลายร้้านใช้้
ห้้องครััวแบบคลาวด์์ (Cloud Kitchen) เนื่่�องจาก
ไม่่ ต้้ อ งมีี พ นัั ก งานบริิ ก าร ทำำ�ให้้ ล ดต้้ น ทุุ น ด้้ า น
อสัังหาริิมทรััพย์์ และการส่่งอาหารแบบเดลิิเวอรี่่�
จะกลายเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�งของร้้ า นอาหารทุุ ก แห่่ ง ใน
อนาคต ไม่่เว้้นแม้้แต่่ร้้านอาหารในโรงแรมห้้าดาว
แนวโน้้มพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนไปแสดงให้้เห็็นว่่าชาว
อิินเดีียรุ่่�นมิิลเลนเนีียลและหลัังยุุคมิิลเลนเนีียลเป็็น
รุ่่�นที่่�ต้้ อ งการอาหารที่่�ปลอดภัั ย มีี ค วามภูู มิิ ใ จใน
รากเหง้้าของตััวเอง คาดว่่าอาหารประจำำ�ภููมิิภาค
จะกลัับมาแข็็งแกร่่งอีีกครั้้ง� ในปีี 2565 ผู้้�ประกอบการ
ไทยควรติิดตามสถานการณ์์และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
อิินเดีียเพื่่�อปรัับตััวและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงกัับ
ความต้้องการของตลาด รวมทั้้�งนำำ�นวััตกรรมมาใช้้
ในอุุตสาหกรรมอาหาร
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ เมืืองเจนไน / ประเทศอิินเดีีย

แพลตฟอร์์มเถาเป่่า (Taobao) ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์ม
จำำ�หน่่ายสิินค้้าออนไลน์์ยอดนิิยมของจีีน ได้้เปิิดเผย
รายการสิินค้้ายอดนิิยม 10 อัันดัับแรกที่่�ถููกผู้้�บริิโภค
เลืือกหยิิบใส่่ตะกร้้ามากที่่�สุุดในปีี ค.ศ. 2021 โดย
ครอบคลุุมสิินค้้าที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันของประชาชน
ไปจนถึึงสิิ น ค้้ า ที่่�มีี ค วามทัั น สมัั ย และสอดคล้้ อ งกัั บ
สถานการณ์์เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของ
จีีน ซึ่่�งสิินค้้าทั้้�ง 10 อัันดัับดัังกล่่าว ได้้แก่่ 1. กระโถน
บ้้วนน้ำำ��ลายคลาสสิิกในยุุค 60 2. เสื้้�อเปิิดไหล่่สำำ�หรัับ
การฉีีดวััคซีีน 3. อาหารใกล้้หมดอายุุ 4. ผลิิตภััณฑ์์
เกี่่�ยวกัับการบิินและอวกาศ 5. สิินค้้าตามละครชุุด
Awakening Age 6. กิ๊๊�บติิดผมรููปเป็็ด 7. สิินค้้าลาย
ตารางหมากรุุก 8. ชุุดกีีฬาโอลิิมปิิก 9. เมาส์์ E-Sports
10. ชุุดอุุปกรณ์์ตั้้�งแคมป์์
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น สิิ น ค้้ า ตามกระแสนิิ ย มซึ่่� ง
เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตประจำำ�วััน และทััศนคติิที่่�มีีต่่อความ
รัักชาติิของชาวจีีน โดยเฉพาะผู้้�บริิโภคกลุ่่�ม Gen Z ที่่�
ถืือเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบริิโภคอย่่าง
รวดเร็็ว ได้้หัันมาสนัับสนุุนสิินค้้าและวััฒนธรรมของ
จีีนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้อุุปสงค์์ต่่อการบริิโภคสิินค้้าของจีีน
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และเกิิดความนิิยมอย่่างแพร่่
หลายในเวลาอัันรวดเร็็ว
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ
เมืืองชิิงต่่าว / ประเทศจีีน

6. SOUTH KOREA
ส่่องเกาหลีีใต้้ บัังคัับลดขยะพลาสติิก
หวัังผลัักดัันสู่่�เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
กระทรวงสิ่่�งแวดล้้อม (Ministry of Environment :
ME) ได้้ประกาศเมื่่�อวัันที่่� 6 มกราคม 2565 ว่่า ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 เมษายน 2565 เป็็นต้้นไป จะห้้ามใช้้บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิ ก สำำ�หรัั บรัั บ ประทานในร้้ า น และตั้้� ง แต่่ 24
พฤศจิิกายน 2565 เป็็นต้้นไป จะห้้ามใช้้ถ้้วยกระดาษ
และถ้้วยกระดาษ หลอดพลาสติิก และช้้อนพลาสติิก
สำำ�หรัับคนเครื่่�องดื่่�ม สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�รัับประทานในร้้าน
มีีเป้้าหมายเพื่่�อลดขยะพลาสติิก ลดการใช้้ผลิิตภััณฑ์์
ใช้้แล้้วทิ้้�งในธุุรกิิจบริิการอาหาร และผลัักดัันประเทศ
สู่่�รููปแบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน มีีการผลัักดัันการผลิิต
และการใช้้ ย านยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ออกมาตรการแยกขยะ
มาตรการลดการใช้้พลาสติิกและเพิ่่�มรีีไซเคิิล รวมไป
ถึึงการเริ่่�มใช้้บรรจุุภััณฑ์์ใช้้ซ้ำำ��ในธุุรกิิจอาหารมากขึ้้�น
นโยบายด้้ า นสิ่่�งแวดล้้ อ มของเกาหลีี จ ะส่่ ง ผลให้้
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคและความต้้องการในตลาด
เปลี่่�ยนแปลงไป การพัั ฒ นาบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่�ทำำ� จาก
กระดาษ และเน้้นการพััฒนาสิินค้้า BCG ในทุุกกลุ่่�ม
สิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้รองรัับกัับความต้้องการ
ของตลาดเกาหลีีใต้้ และเป็็นการสร้้างจุุดขายให้้กัับ
สิินค้้าไทยให้้มีีความแตกต่่างและรัับกัับความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคเกาหลีีใต้้
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ
กรุุงโซล / ประเทศเกาหลีีใต้้
THINK TRADE THINK
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สัมภาษณ์พิเศษ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เส้นทาง Soft Power ของไทย
ผงาดในตลาดโลก
ภารกิจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพรวมเศรษฐกิิจด้้านส่่งออกเป็็นอย่่างไร

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าภาคการส่่งออกมีีความสำำ�คััญมากต่่อเศรษฐกิิจไทย
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ภาคการส่่งออกสามารถนำำ�รายได้้เข้้าประเทศกว่่า
8.5 ล้้านล้้านบาท ถืือเป็็นมููลค่่าที่่�สููงที่่�สุุดเป็็นประวััติิการณ์์นัับตั้้�งแต่่
เริ่่�มบัันทึึกสถิิติิในปีี 2534 โดยถ้้ามองในภาพใหญ่่ การส่่งออกสิินค้้า
คิิดเป็็นสััดส่่วนสููงถึึง 53% ของ GDP และยิ่่�งถ้้ารวมการส่่งออกบริิการ
ด้้วยแล้้วจะสููงถึึง 58% ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นขาสำำ�คััญของประเทศ และนอกจาก
สร้้างรายได้้ให้้ประเทศแล้้ว ยัังช่่วยก่่อให้้เกิิดการจ้้างงานและสร้้างรายได้้
แก่่ภาคครััวเรืือนภายในประเทศอีีกด้้วย
การแข่่งขัันทางการค้้าระหว่่างประเทศที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น ผนวกกัับความ
เปลี่่�ยนแปลง ไม่่ว่่าจะพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ ความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีี และเมกะเทรนด์์ต่่าง ๆ ตลอดจนปััจจััยความท้้าทายภายนอก
ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้อย่่างโควิิด 19 หรืือกรณีีรััสเซีีย-ยููเครน ทำำ�ให้้กระทรวง
พาณิิชย์์หยุุดนิ่่�งไม่่ได้้ ต้้องปรัับปรุุงพััฒนากลยุุทธ์์และแผนการทำำ�งาน
อยู่่�ตลอดเพื่่�อให้้ทัันโลกทัันเหตุุการณ์์ และเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันระยะยาวในภาคการค้้าระหว่่างประเทศของไทยในเวทีี
สากล คืือ ไม่่ใช่่แค่่ทัน
ั คู่่�แข่่ง แต่่เราต้้องนำำ�คู่่�แข่่ง โดยหนึ่่�งในกลยุุทธ์์สำำ�คัญ
ั
ที่่�ท่่านรััฐมนตรีีจุุริินทร์์มุ่่�งเน้้นในปีี 2565 นี้้�คืือ Soft Power เพื่่�อที่่�ไทยจะ
ไปผงาดอยู่่�ในเวทีีโลกโดยอาศััยใช้้จุด
ุ แข็็งของประเทศ อาทิิ ความโดดเด่่น
ทางศิิลปวััฒนธรรม เอกลัักษณ์์ของวิิถีีชีีวิิตและความเป็็นไทยด้้านต่่างๆ

“Soft Power” คืืออะไร

“Soft Power” เป็็นกลยุุทธ์์การใช้้อำำ�นาจด้้วยการชัักจููงโน้้มน้้าวผู้้�อื่่�นให้้
คล้้อยตามหรืือชื่่น
� ชอบโดยใช้้จุด
ุ เด่่น ใช้้เสน่่ห์์ ใช้้ภาพลัักษณ์์ที่่ดี
� ี ทำำ�ให้้เกิิด
ความชื่่�นชมและความสมััครใจพร้้อมที่่�จะร่่วมมืือกััน ไม่่มีีการบัังคัับ ข่่มขู่่�

ยกตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ง่่าย ๆ รููปแบบของสื่่อ� บัันเทิิง เช่่น ลิิซ่่า BLACKPINK
สวมชุุ ด ไทยและชฎาในเอ็็ มวีี เ พลง LALISA ทำำ� ให้้ ด าราทั้้� ง ในและ
ต่่างประเทศต่่างพููดถึึงและแต่่งตััวตาม อีีกตััวอย่่างคืือ ภาพยนตร์์จีน
ี เรื่่อ� ง
“Lost in Thailand” ที่่�มีีตััวละครสะพายเป้้เที่่�ยวทั่่�วเชีียงใหม่่ ก็็ได้้ดึึงดููด
ให้้คนจีีนเลืือกที่่�จะท่่องเที่่�ยวในเชีียงใหม่่มากขึ้้�น และทำำ�ให้้คนจีีนและ
ทั่่�วโลกรู้้�จัักการนวดแบบสปาไทย อาหารการกิิน มวยไทย ตุ๊๊�กตุ๊๊�ก รวมถึึง
ประเพณีีสงกรานต์์ที่่จั� งั หวััดเชีียงใหม่่อีกี ด้้วย เหล่่านี้้�คืือผลลััพธ์์ที่่เ� กิิดจาก
“Soft Power” ทั้้�งนั้้�น

“Soft Power” มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศอย่่างไร

ประโยชน์์ของ Soft Power มีีได้้หลายมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นในการการเสริิม
สร้้างมููลค่่า GDP ของประเทศ ยกตััวอย่่างเช่่น จากภาพยนต์์จีีนที่่�พููด
ถึึงก่่อนหน้้าทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวจีีนที่่�เข้้ามาที่่�เมืืองไทย เมื่่�อมีีจำำ�นวนนััก
ท่่องเที่่�ยวมากขึ้้�น ในทุุก ๆ จุุด ก็็จะมีีการใช้้จ่่ายเกิิดขึ้้�น จึึงสร้้างกระแส
เงิินหมุุนเข้้าระบบเศรษฐกิิจไทยตามไปด้้วย
จะพููดให้้เห็็นภาพมากยิ่่�งขึ้้�นคงต้้องยกตััวอย่่างประเทศที่่�ประสบความ
สำำ�เร็็จอย่่างมากในปััจจุุบััน คืือ เกาหลีีใต้้ การขัับเคลื่่�อน Soft Power
ของเกาหลีีใต้้เกิิดขึ้้น
� ในสมััยของประธานาธิิบดีี คิิมแดจุุง ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระหว่่างปีี 2541-2546 ได้้ผลัักดัันใช้้วััฒนธรรมเกาหลีี ความเป็็นเกาหลีี
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างภาพลัักษณ์์ประเทศ สิินค้้าและบริิการ ผ่่านกระแส
Korean Wave และได้้กลายเป็็นปรากฏการณ์์ทางวััฒนธรรมที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับจนผ่่านสื่่�อและความบัันเทิิง ได้้แก่่ K-Drama (ละคร) เช่่น
แดจัังกึึม K-Movie (ภาพยนตร์์) ดึึงดููดให้้ Netflix มาลงทุุนผลิิตคอนเทนต์์
ในเกาหลีีกว่่า 1.5 แสนล้้านบาท
THINK TRADE THINK
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ในส่่วนของ K-Pop (ดนตรีี) เช่่น วง BTS ก็็สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้ GDP
เกาหลีีถึึง 0.3% คิิดเป็็น 1.5 แสนล้้านบาท ดารานัักร้้องนัักแสดงเข้้ามา
มีีบทบาทในการขัับเคลื่่�อนอุุตสาหกรรมความงามของเกาหลีีผ่่านการ
ใช้้ สิิ นค้้ า หรืือการเป็็ น พรีี เ ซนเตอร์์ ส่่ ง ผลให้้ เ พิ่่� มมูู ลค่่ า ส่่ ง ออกด้้ า น
ความงามถึึง +870% ภายใน 10 ปีี ก้้าวขึ้้น
� สู่่�การเป็็นผู้้�ส่ง่ ออกเครื่่อ� งสำำ�อาง
อัันดัับ 3 ของโลก รองจากสหรััฐฯ และฝรั่่�งเศส
สำำ� หรัั บ อาหาร (K-Food) ก็็ เ ข้้ า มาตีี ต ลาดในต่่ า งประเทศเป็็ น อย่่ า ง
มากเพราะถููกสอดแทรกผ่่าน K-Drama และ K-Movie และ K-Pop
พููดถึึงผ่่านโซเชีียล ทำำ�ให้้ปีี 63 มููลค่่าส่่งออกอาหารของเกาหลีีสููงถึึง 1.42
แสนล้้านบาท
จากกรณีีศึึกษาข้้างต้้นทำำ�ให้้เห็็นได้้ชัด
ั เจนว่่า Soft Power มีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่ออััดฉีีดเงิินเข้้าเศรษฐกิิจได้้อย่่างไร นี่่�จึงึ เป็็นหนึ่่�งในเหตุุผลสำำ�คัญ
ั ที่่�ท่า่ น
รองนายกฯ จุุริินทร์์ ได้้สั่่�งการให้้กระทรวงพาณิิชย์์เป็็นผู้้�ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้
Soft Power ของไทยไปผงาดในตลาดโลกต่่อไป

นอกจากนี้้�นโยบายดัังกล่่าวยัังสอดคล้้องกัับที่่�นายกรััฐมนตรีี (พลเอก
ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา) ได้้กำำ�หนดนโยบายการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ BCG
(Bio-Circular-Green Economy) เป็็นวาระแห่่งชาติิ และมอบหมายให้้
หน่่วยงานต่่างๆ ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายดััง
กล่่าว โดยการนำำ�วิิจิิตรศิิลป์์และวััฒนธรรมไทยมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจาก
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative Economy)

ที่่�มาของการสนัับสนุุน “Soft Power” ของกระทรวง
พาณิิชย์์มาจากไหน

กระทรวงพาณิิชย์์ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการ “Soft Power”
อะไรไปแล้้ว และผลเป็็นอย่่างไรบ้้าง

เมื่่� อ ปีี 2562 ที่่� ท่่ า นรองนายกฯ จุุ ริิ นทร์์ เ ข้้ า ร่่ ว มงานภาพยนตร์์ ที่่�
ลอสแองเจลิิสและดููการผลิิตงาน digital content ภาพยนตร์์ Walt
Disney Nickelodeon ซึ่่�งมีีคนไทยทำำ�งานอยู่่� จึึงได้้มอบหมายให้้กรม
ส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ ส่่งต่่อองค์์ความรู้้�
จากศัักยภาพของคนไทยเหล่่านี้้� ผ่่านการเชิิญเป็็นวิิทยากรถ่่ายทอด
ความรู้้� ใ ห้้ กัั บ คนรุ่่�นใหม่่ ซึ่่� ง ได้้ ดำำ� เนิินการมาตลอด 2 ปีี ที่่� ผ่่ า น และ
ท่่ า นรองนายกฯ ก็็ เ ล็็ ง เห็็ น ว่่ า ประเทศไทยมีี จุุ ด แข็็ ง ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น เรื่่� อ ง

10

ศิิลปวััฒนธรรมวิิถีีชีีวิิต โดยเฉพาะอาหารไทยเป็็นที่่�เลื่่�องลืือและยอมรัับ
ไปทั่่�วโลก และสิ่่�งที่่�มีีความคุุณค่่ามากที่่�สุุดคืือ ‘ความเป็็นไทย’ ทั้้�งใน
ด้้ า นการผลิิตที่่� ล ะเอีี ย ดลออ งดงามและมีี ค วามรัั บ ผิิดชอบ ในภาค
บริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�ไม่่มีีใครสู้้�เราได้้ในโลก ซึ่่�งที่่�ผ่่านมากลไกภาค
รััฐยัังไม่่ได้้ตั้้�งใครเป็็นศููนย์์กลางในการขัับเคลื่่�อนนโยบายยุุทธศาสตร์์
Soft Power อย่่างเป็็นทางการ แต่่ท่่านรองนายกฯ ก็็ได้้มอบหมายให้้
กระทรวงพาณิิชย์์ผู้้�ประสานงานกลาง รวมถึึงรัับผิิดชอบธุุรกิิจบริิการ
ดิิจิิทััลคอนเทนต์์ ภาพยนตร์์ เพื่่�อสร้้างไทยให้้เป็็นฮัับอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
คอนเทนต์์อีีกด้้วย
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ตั้้� ง แต่่ เ ดืือนกรกฎาคม 2562 ที่่� ท่่ า นรองนายกฯ จุุ ริิ นทร์์ เ ริ่่� ม เข้้ า มา
ขัับเคลื่่�อนกระทรวงพาณิิชย์์ ก็็ได้้สั่่�งการให้้ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมเจรจา
การค้้าเพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ ซึ่่�งจะเป็็นช่่องทางหลััก
ในการส่่งต่่อ Soft Power ของไทยไปยัังต่่างประเทศ ซึ่่�งกิิจกรรมส่่งเสริิมฯ
ต่่างๆ สามารถสร้้างมููลค่่าการค้้ารวมกว่่า 9,039 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น
ภาพยนตร์์ 5,657 ล้้านบาท แอนิิเมชั่่�นและคาแรคเตอร์์ 2,714 ล้้านบาท
เกม 602 ล้้านบาท และ E-Learning 66 ล้้านบาท

นโยบาย Soft Power
ของไทย จะเป็นแรงขับเคลื่อน GDP
ของประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็ง
การขับเคลื่อน

และภาพลักษณ์ที่ดี สอดแทรกความเป็นไทย
ให้ผงาดในเวทีโลก

แผนงานด้้าน Soft Power ในปีี 65 มีีอะไรบ้้าง

กรมส่่ ง เสริิมการค้้ า ระหว่่ า งประเทศ มีี ก ารวางแผนปฏิิบัั ติิ ก ารด้้ า น
การส่่งเสริิม Soft Power ตามนโยบายยุุทธศาสตร์์ Soft Power ของ
รองนายกฯ จุุริินทร์์ ใน 6 ด้้าน ได้้แก่่ 1. อาหาร 2. ธุุรกิิจดิิจิิทััลคอนเทนต์์
(Digital Content) 3. ธุุรกิิจสุุขภาพความงาม (Wellness Medical
Services) 4. สิินค้้าสร้้างสรรค์์อััตลัักษณ์์ไทย 5. การสร้้างภาพลัักษณ์์
และแบรนด์์ประเทศไทย และ 6. การพััฒนาผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่

ถ้้าดููในรายละเอีียด ปีีงบประมาณ 2564 กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่าง
ประเทศได้้ ดำำ� เนิินการผลัั ก ดัั น อุุ ตส าหกรรมฯ ผ่่ า น 8 โครงการ
สร้้างมููลค่่าการค้้าจากการจััดกิิจกรรมได้้กว่่า 3,299.28 ล้้านบาท โดยมีี
โครงการฯ เช่่น Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) 2021
สร้้างมููลค่่ากว่่า 1,585.88 ล้้านบาท โครงการส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
คอนเทนต์์วายสู่่�ตลาดต่่างประเทศผ่่านช่่องทางออนไลน์์ สร้้างมููลค่่า
364.21 ล้้านบาท เป็็นต้้น
ซึ่่�งล่่าสุุดงาน Content: Pitching ธุุรกิิจภาพยนตร์์และอุุตสาหกรรม
เกี่่�ยวเนื่่�อง สามารถสร้้างมููลค่่าการค้้า 815 ล้้านบาท ทะลุุจากเดิิมที่่�ตั้้�ง
เป้้าไว้้ที่่� 300 ล้้านบาท ถืือว่่าเป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีการดึึงผู้้�ให้้บริิการสตรีีมมิ่่�ง
ความบัันเทิิงชื่่�อดัังอย่่าง Netflix, WeTV, iQiyi และ VIU เข้้าร่่วมเจรจา
การค้้ า กัั บ ผู้้�ป ระกอบการไทย 15 บริิษัั ท เรื่่� อ งนี้้� แ สดงให้้ เ ห็็ นว่่ า
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ไทยภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ Soft Power
แบบไทยมีีศัักยภาพมาก ดัังนั้้�นฝ่่ายส่่งเสริิมอย่่างกระทรวงพาณิิชย์์โดย
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศมีีหน้้าที่่�จััดเวทีีพบปะ จึึงเป็็นโอกาส
ของผู้้�ประกอบการโดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ และผู้้�ให้้บริิการ
สตรีีมมิ่ง่� ความบัันเทิิงเหล่่านี้้�ก็มี
็ ค
ี วามต้้องการผลงานของผู้้�ประกอบการไทย

สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์จะดำำ�เนิินการผ่่าน 32 กิิจกรรม ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการบ่่มเพาะผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่ให้้มีี Mindset ด้้าน Soft Power
การพััฒนาและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่สิินค้้าและบริิการสร้้างสรรค์์โดยสอดแทรกความเป็็นไทย การผลัักดัันการส่่งออกสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็น Soft
Power ของไทย และการสร้้างสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้กับ
ั แบรนด์์ประเทศไทย
ผ่่านการรัับรองสิินค้้าและบริิการเป็็นเอกลัักษณ์์และได้้มาตรฐาน
นอกจากนี้้� กระทรวงพาณิิชย์์ ก็็ จ ะขัั บ เคลื่่� อ น Soft Power ในคณะ
กรรมการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์แห่่งชาติิตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์์และ
วิิดีีทััศน์์ พ.ศ. 2551 ซึ่่�งมีีปลััดกระทรวงพาณิิชย์์เป็็นหนึ่่�งในอนุุกรรมการ
ที่่� มีี ห น้้ า ที่่� ศึึ กษาและเสนอนโยบายแผนและยุุ ท ธศาสตร์์ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
การสร้้างภาพลัักษณ์์ประเทศไทยให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ โดยใช้้ Soft Power
ผ่่ า นสื่่� อ บัั น เทิิง ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่ า การขัั บ เคลื่่� อ นนโยบาย Soft Power
ของไทยจะเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน GDP ของประเทศให้้ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น
เพราะปััจจุุบัันภาพยนตร์์ ซีีรีีส์์ แอนิิเมชััน และดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทย
ได้้รับ
ั ความนิิยมในต่่างประเทศเพิ่่มม
� ากขึ้้น
� สามารถที่่�จะสอดแทรกความ
เป็็นไทยเข้้าไป ทั้้�งอาหารไทย ศิิลปวััฒนธรรมไทย เช่่น นาฏศิิลป์์ไทย
มวยไทย การนวดแผนไทย สถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว เทศกาลต่่างๆ เช่่น สงกรานต์์
เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� และเพิ่่�มโอกาสให้้สิินค้้าไทย บริิการไทย และการท่่อง
เที่่�ยวไทยได้้เพิ่่�มขึ้้�น
THINK TRADE THINK
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Experience

Innovation

Davos Agenda:

What can we expect in 2022?

การประชุุมเศรษฐกิิจโลก Davos Agenda 2022
ด้้วยสภาพของโลกในปีี 2565 ที่่�ถููกรุุมเร้้าด้้วย

ที่่� ล ดลง ซึ่่� ง เน้้ น ย้ำำ�� ถึึ ง ความจำำ� เป็็ น ในการให้้

ระหว่่ า งรัั ฐ บาลและเอกชนทุุ ก ภาคส่่ ว นเพื่่� อ

ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 และปััญหาด้้าน

แข็็ ง แกร่่ ง โดยการประชุุ ม ในครั้้� ง นี้้� ไ ด้้ มีี ก าร

ภููมิิอากาศที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต

ปัั ญ หาทั้้� ง ในด้้ า นเศรษฐกิิจ ปัั ญ หาการแพร่่
สภาพแวดล้้ อ ม ส่่ ง ผลให้้ เ กิิดความร่่ ว มมืือ

ระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชนที่่� พ ยายามอย่่ า ง
ต่่อเนื่่อ� งที่่�จะมุ่่�งมั่่�นแก้้ไข ฟื้้น
� ฟูู และร่่วมกัันเพื่่อ�
สร้้างโลกที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีีวาระสำำ�คััญดัังนี้้�

กล่่ า วถึึ ง การต่่ อ สัั ญ ญาทางสัั ง คมระหว่่ า ง
ประเทศที่่�จำำ�เป็็นต้้องครอบคลุุมถึึงการเป็็นมิิตร

ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการปฏิิรููประบบการเงิิน
โลกในลัักษณะที่่�จะสามารถทำำ�งานได้้กัับทุุก

• Pandemic Response ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญและ

ระบบของทุุ ก ประเทศโดยเท่่ า เทีี ยม และไม่่

คิิดค้้นวััคซีีนเพื่่�อต่่อสู้้�กัับไวรััสโควิิด 19 โดย

• Climate Action

บริิษัั ท ผลิิตวัั ค ซีี น ชั้้� น นำำ�ทั่่� ว โลกจะไม่่ ยุุ ติิ ก าร
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ยัังผลัักดัันให้้มีี

การแจกจ่่ า ยวัั ค ซีี น ให้้ ทั่่� ว ถึึ ง โดยเฉพาะแถบ
ประเทศด้้อยโอกาส เช่่น ชาวแอฟริิกาที่่�มีเี พีียง

ร้้อยละ 10 ที่่�สามารถเข้้าถึึงวััคซีีน ซึ่่�งสุุดท้้าย
แล้้วเชื้้�อดัังกล่่าวอาจกลายเป็็นเพีียงโรคประจำำ�

ถิ่่น
� ที่่�ไม่่สร้า้ งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตหรืือ
เศรษฐกิิจให้้หยุุดชะงัักอีีกต่่อไป

Economic Recovery จากวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ

ทั่่�วโลกถดถอย โดยเห็็นได้้ชัด
ั จากตััวเลข GDP
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ความสำำ�คัั ญ กัั บ การฟื้้� น ตัั ว ทางเศรษฐกิิจที่่�
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ลำำ�เอีียง

จากแรงผลัักดัันจาก

COP26 : UN Climate Change Conference
of the Parties (การประชุุมภาคีีอนุุสััญญา

สหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศครั้้�งที่่� 26 ได้้มีีการเสนอให้้เร่่งและ
ขยายนวััตกรรมด้้านสภาพอากาศ และการ

เปลี่่� ย นแปลงพลัั ง งานจากร้้ อ ยละ 80 ของ
พลัังงานที่่�มาจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ให้้เป็็นศููนย์์
ภายในปีี 2050 รวมถึึ ง การเปลี่่� ย นสภาพ
ภููมิิอากาศจากปััจจััยด้้านต้้นทุุนให้้ไปสู่่�ความ

ได้้ เ ปรีี ย บในการแข่่ ง ขัั น และการร่่ ว มมืือ

แก้้ ไ ขกัั บ ปัั ญ หาการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
และสภาพเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน

• Technological Innovation

การ

ระบาดใหญ่่ของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ได้้เร่่งการ

เปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััลรวมไปถึึงทำำ�ให้้เกิิดการ
ปฏิิวััติิในอุุตสาหกรรมหลายอย่่าง การระบาด
ใหญ่่ ไ ด้้ เ พิ่่� ม การใช้้ เ ทคโนโลยีี แ ละเศรษฐกิิจ

ดิิจิิทััลในทุุกประเทศอย่่างก้้าวกระโดด เช่่น
ยุุ โ รปจะมีี ค วามต้้ อ งการหน่่ ว ยความจำำ� เก็็ บ

ข้้อมููลในไมโครคอมพิิวเตอร์์ (Chips) เพิ่่�มเป็็น
สองเท่่าในทศวรรษหน้้า โดยในการหารืือครั้้�ง
นี้้� ไ ด้้ เ น้้ นย้ำำ�� ถึึ ง บทบาทสำำ�คัั ญ ของศัั ก ยภาพ
เทคโนโลยีีจะช่่วยแก้้ไขปััญหาระดัับโลก โดยมีี

การกล่่ า วว่่ า ดิิจิิทัั ล เป็็ น จะเป็็ น ตัั ว แปรการ

เปลี่่�ยนแปลงที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ด
ุ เพีียงตััวเดีียวที่่�จะช่่วย
แก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ได้้

ที่่�มา: www.weforum.org
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Material

Trending Words

TRENDING
WORDS

DAO (Decentralized
Autonomous
Organization)

WEB 3.0 REVOLUTION
Web 3.0 หรืือ Web3 คืือรููปแบบของอิินเตอร์์เน็็ตในยุุคที่่�สาม ที่่�จะกำำ�ลัังเข้้ามาแทนที่่� Web 2.0 หรืือ
อิินเตอร์์เน็็ตในยุุคปัจจุ
ั บั
ุ น
ั Web 3.0 มีีคุณ
ุ ลัักษณะเด่่นคืือ การกระจายศููนย์์ (Decentralized) ไม่่มีี
Server (ระบบแม่่ข่่าย) ที่่�ตายตััว และมีีการกระจายอำำ�นาจโดยผู้้�ใช้้งานไม่่จำำ�เป็็นต้้องขออนุุญาต
จากส่่วนกลางในการโพสต์์ข้อ้ มููลต่่าง ๆ บนเว็็บไซต์์ ผู้้ใ� ช้้งานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารหรืือบริิการ
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างอิิสระปราศจากตััวกลางเข้้ามาคอยควบคุุมหรืือเซ็็นเซอร์์ได้้ อีีกทั้้�งผู้้ใ� ช้้สามารถควบคุุม
ข้้อมููลอััตลักั ษณ์์ตัวั ตนทางโลกดิิจิิทััลได้้โดยมีีเทคโนโลยีีพื้้น
� ฐานมาจากบล็็อกเชน ส่่งผลให้้ระบบการ
เก็็บรัักษาข้้อมููลนั้้�นมีีความปลอดภััย สามารถตรวจสอบได้้ จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานมีีสิิทธิิความเป็็นเจ้้าของ
ข้้อมููลตนเองอย่่างเต็็มที่่� ตััวอย่่างธุุรกิิจที่่�เกิิดจาก Web 3.0 ได้้แก่่ เงิินคริิปโตสกุุลต่่าง ๆ, Defi, Smart
contract, NFT, เป็็นต้้น มีีการคาดการณ์์ว่า่ ธุุรกิิจในอนาคตมีีแนวโน้้มที่่จ� ะพััฒนาจากพื้้�นฐานของ
Web 3.0 มากขึ้้�นและจะมาแทนที่่�เศรษฐกิิจอิินเตอร์์เน็็ตแบบ Web 2.0 ในที่่�สุุด

คื อ การบริ ห ารองค์ ก รรู ป แบบ
หนึ่ ง ที่ ถู ก เขี ย นขึ้นมาให้ อ ยู่ ใ นรู ป
แบบคำ�สั่ ง ทางคอมพิ ว เตอร์ บ น
Smart contract ของเครือข่าย
Blockchain จึ ง ทำ�ให้ ทุ ก คนใน
เครือข่ายสามารถตรวจสอบการ
ทำ�งานของ DAO และมี ส่ ว น
ร่ ว มในการบริ ห ารผ่ า นการถื อ
Governance Token

Fiat

เงิ น เฟี ย ต เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ถู ก
กำ�หนดขึ้นให้เป็นเงินที่สามารถ
ใช้ได้ตามข้อกำ�หนดของรัฐบาล
หรื อ ตามกฎหมาย โดยทั่ ว ไป
สกุ ล เงิ น ทั่ ว ไปนี้ ถื อ ว่ า เป็ น สกุ ล
เงิ น ใด ๆ ที่ อ อกโดยรั ฐ บาล
ตามระเบี ย บหรื อ กฎหมายของ
ประเทศนัน้ ๆ เช่น ไทยบาท (THB)

ที่่�มา: www.finnomena.com

วลาดิิมีีร์์ ปููติิน
มีีแนวโน้้มสนัับสนุุนคริิปโต
เนื่่�องจากรััสเซีียมีีความ
ได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน

DeFi
(Decentralized Finance)

ระบบการเงินแบบ “ไม่มศี นู ย์กลาง”
หรือ ในการทำ�ธุรกรรมทางการ
เงิ น ต่ า งๆ ผ่ า นระบบบล็ อ กเชน
ไม่ตอ้ งผ่านตัวกลางทีเ่ ป็นธนาคาร

วลาดิิมีีร์์ ปููติิน ประธานาธิิบดีีรััสเซีีย ได้้เรีียกร้้อง
ให้้มีีการหารืือระหว่่างรััฐบาลกัับธนาคารกลาง
หลัั ง จากธนาคารกลางได้้ เ รีี ย กร้้ อ งให้้ สั่่� ง แบน
คริิปโตภายในประเทศแบบเด็็ดขาด กระทรวง
การคลัังของประเทศรััสเซีียก็็ได้้ออกมาคััดค้้าน
ข้้อเรีียกร้้อง พร้้อมให้้ความเห็็นว่่ารััสเซีียจำำ�เป็็น
จะต้้องมีีมาตรการควบคุุมและแนวทางที่่�ชััดเจน
เพื่่�อปกป้้องนัักลงทุุน

เนื่่�องจากมีีความผัันผวนและองค์์ประกอบอื่่�น ๆ
ของความเสี่่� ย ง ซึ่่� ง สิ่่� ง นี้้� ค วรชดเชยกัั บ ความ
ได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันที่่�รััสเซีียมีีอยู่่�

ทั้้�งนี้้� วลาดิิมีีร์์ ปููติิน ให้้ความเห็็นว่่า ธนาคาร
กลางมีีจุด
ุ ยืืนของตััวเอง ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับความจริิง
ที่่� ว่่ า การขยายตัั ว ของคริิปโตมีี ค วามเสี่่� ย ง

จึึงเป็็นที่่�น่่าจัับตามองว่่ามติิในที่่�ประชุุมระหว่่าง
รัั ฐ บาลกัั บ ธนาคารกลางจะมีี แ นวทางอย่่ า งไร
ที่่�มา: www.siamblockchain.com

BIN attack

ภัยทางไซเบอร์อย่างหนึ่ง ที่เป็น
ลั ก ษณะการ “หลอกขอข้ อ มู ล ”
สุ่มเลขบัตร หรือใช้ข้อมูลรั่วไหล
จากแพลตฟอร์ ม เสี่ ย ง เพื่ อ ตั ด
เงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตโดยที่
เจ้าของบัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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฿ITCOIN
ECONOMY

อนาคตของโลกการเงิน คริปโตเคอร์เรนซีอาจกลายเป็นทางเลือกในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน
ลองมาทำ�ความรู้จักกับ Bitcoin คริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลกกับ อาจารย์ ตั๊ม - พิริยะ สัมพันธารักษ์
นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคริปโตคนสำ�คัญของเมืองไทย
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หากท่่านผู้้�อ่่านได้้ติิดตามข่่าวสารทางเศรษฐกิิจ การค้้า
การลงทุุน ในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่าน เชื่่�อว่่าคงได้้ยิินข่่าวเกี่่�ยว
กัับเงิินดิิจิิทััลสกุุลใหม่่ของโลกอย่่าง บิิตคอยน์์ หรืือ เงิิน
คริิปโต (Cryptocurrency) ผ่่านตามาบ้้างไม่่มากก็็น้้อย
บางคนกล่่าวว่่าสิ่่�งนี้้�คืืออนาคต แต่่บางคนก็็บอกว่่าเป็็น
มัันคืือสิ่่�งที่่�ไม่่มีีมููลค่่าในตััวมัันเองความเสี่่�ยงสููง มีีทั้้�งฝ่่าย
ที่่�เห็็นด้้วยและไม่่เห็็นด้้วย อาจเพราะยัังเป็็นเทคโนโลยีีที่่�
เกิิดขึ้้น
� ใหม่่ จึงึ ยัังคงเต็็มไปด้้วยความไม่่แน่่นอน ทั้้�งความ
ผัันผวนของราคาและความชััดเจนจากภาครััฐที่่�จะกำำ�หนด
นโยบายเข้้ามากำำ�กัับดููแล
อย่่างไรก็็ดีี ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าในอนาคต เงิินดิิจิิทััลหรืือเงิิน
คริิปโต มีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะเข้้ามามีีบทบาทในโลกการ

ค้้ า ในอนาคต จากการที่่�ธ นาคารและบริิษัั ท ระดัั บ โลก
หลายแห่่งประกาศรัับเงิินคริิปโต เราจึึงควรทำำ�การศึึกษา
ถึึงข้้อมููลจากหลากหลายมุุมมอง
อาจารย์์ ตั๊๊�ม - พิิริิยะ สััมพัันธารัักษ์์ กรรมการสมาคม
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลไทย สมาคมการค้้าที่่�อยู่่�ในการควบคุุม
ดููแลของสำำ�นัั ก งานทะเบีี ย นสมาคมการค้้ า ประจำำ�
กรุุงเทพมหานคร และผู้้�จััดรายการ CDC Bitcoin Talk
อัั น โด่่ ง ดัั ง ในโลกออนไลน์์ ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญเรื่่� อ งบิิตคอยน์์
(Bitcoin) คนสำำ�คััญของเมืืองไทย ที่่�มองว่่าเงิินคริิปโตคืือ
อนาคตของระบบเศรษฐกิิจและการค้้าโลก
แม้้ว่่าจะร่ำำ��เรีียนมาด้้านสถาปััตยกรรรม แต่่อาจารย์์ตั๊๊�ม
เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจและการลงทุุนจากประสบการณ์์จริิงจน
กลายเป็็นกููรููที่่�ยอมรัับกัันกว้้างขวางในวงการ เขาเชื่่�อใน
แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์สาย Austrian School of
economics สำำ�นัักคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�กำำ�เนิิดขึ้้�นใน
ช่่วงปลายศตวรรษที่่� 19 จากประเทศออสเตรีีย ซึ่่�งหาก
จะเข้้าใจความสำำ�คััญของบิิตคอยน์์ จำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจว่่า
เงิินเฟีียต หรืือ เงิินกระดาษ คืืออะไร
เงิินคริิปโต คืือสื่่� อ กลางในการแลกเปลี่่� ย นในรููปแบบ
ดิิจิิทััล ใช้้เทคโนโลยีีบล็็อกเชนในการบัันทึึกข้้อมููลและ
เข้้ารหััส แต่่สิ่่�งที่่�หลายคนสงสััยคืือ มัันแตกต่่างจากเงิิน

เงินคริปโต เป็นระบบการเงินไร้พรมแดน เปิดเสรี
ใครก็สามารถเข้าถึงได้ ผู้คนสามารถที่จะใช้
เป็นเจ้าของ ส่งให้กัน รับแลกเปลี่ยน และใช้ในการแลก
เปลี่ยนสินค้าได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องมีตัวกลาง

ทั่่�วไปที่่�เราใช้้อยู่่�ทุุกวัันนี้้�อย่่างไร อาจารย์์ตั๊๊�ม ให้้คำำ�ตอบ
ว่่า “เงิินคริิปโต เป็็นระบบการเงิินไร้้พรมแดน เปิิดเสรีี
ใครก็็สามารถเข้้าถึึงได้้ ผู้้�คนสามารถที่่�จะใช้้ เป็็นเจ้้าของ
ส่่งให้้กัน
ั รัับแลกเปลี่่�ยน และใช้้ในการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าได้้
โดยไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี ตัั ว กลาง ทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถมีี ใ คร
สามารถเข้้ า มาแทรกแซง มาควบคุุ ม มาสอดแนม
หรืือว่่ามากำำ�หนดกฎเกณฑ์์ในการใช้้งานได้้” อาจารย์์ตั๊๊�ม
บอกว่่าแม้้คำำ�ตอบที่่�ได้้ฟังั ดููดีี แต่่เขาก็็ยอมรัับว่่าระบบเงิิน
คริิปโตไม่่ได้้สวยงามเสมอไป และหากจะเข้้าใจเงิินคริิปโต
ให้้ถ่่องแท้้ จำำ� เป็็นต้้องเข้้าใจกลไกของระบบเงิินเฟีียต
(Fiat) หรืือเงิินตราที่่�เราใช้้อยู่่�ในระบบเศรษฐกิิจปััจจุุบััน
และความแตกต่่างกััน สกุุลเงิินคริิปโตที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือ
บิิตคอยน์์
“คำำ�ว่่า “fiat” แปลว่่าการใช้้กฎหมายกล่่าวว่่า บอกว่่าสิ่่�งนี้้�
ชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย ทำำ�ให้้คนต้้องยอมรัับว่่าเป็็นเงิิน
เพราะว่่าตััวเงิินเฟีียตเองมัันไม่่มีีค่่า เป็็นเพีียงแค่่ตััวเลข
(บนกระดาษ หรืือดิิจิิทััล) การเกิิดขึ้้น
� ของเงิินเฟีียตเริ่่มต้
� น
้
จากเมื่่อ� ก่่อนเรามีีทองคำำ�อยู่่�ในคลััง แล้้วคลัังสามารถผลิิต
ตั๋๋�วแลกเงิินขึ้้�นมาเพื่่�อแลกทองคำำ� ตั๋๋�วแลกเงิินต่่างๆ เหล่่า
นี้้�เริ่่�มมีี ‘มาตรฐาน’ (standard) กลายเป็็นธนบััตร แต่่เมื่่�อ
เวลาผ่่านไปแม้้กระทั่่�งทองคำำ�ก็ถูู
็ กยกออกไปจากการเป็็น
‘เงิินตราที่่�ใช้้เป็็นทุุนสำำ�รอง’
“ปััจจุุบัันในธนาคารกลางสหรััฐใช้้ตราสารหนี้้�ต่่างๆ เช่่น
พัันธบััตรรััฐบาล เป็็นสิินทรััพย์์ในการผลิิตเงิิน สามารถ
สร้้างเงิินขึ้้�นมาเพื่่�อซื้้�อหนี้้�ต่่างๆ เหล่่านั้้�นให้้เป็็นสิินทรััพย์์
ของธนาคารกลาง เงิินเฟีียตค่่อยๆ แทรกเข้้ามาในระบบ
ทองคำำ� จนเมื่่�อประชาชนทั่่�วไปใช้้เงิินที่่�เป็็นเงิินเฟีียตกััน

Disclaimer: เนื้อหาในส่วนของการสัมภาษณ์ความคิดเห็นส่วนบุคคล บทความนี้เป็นการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่คำ�แนะนำ�
ในการลงทุน หรือการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนการลงทุน
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หมดแล้้ ว ในปีี 1971 ทองคำำ�ถูู กยกออกไปจากระบบ
เงิินเฟีียต ทำำ�คุุณไม่่สามารถเอาดอลลาร์์คุุณไปแลกเป็็น
ทองคำำ�ได้้อีีกต่่อไป” เขากล่่าวถึึงประวััติิศาสตร์์ของและ
ปััญหาของระบบการเงิินแบบเดิิมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดบิิตคอยน์์
บิิตคอยน์์ ถืือกำำ� เนิิดขึ้้� นมาครั้้� ง แรกในปีี 2008 โดย
ผู้้�สร้้ า งนิิรนามที่่� ชื่่� อ ว่่ า Satoshi Nakamoto แนวคิิด
สำำ�คััญของบิิตคอยน์์ คืือเป็็นระบบเงิินดิิจิิทััลไร้้ศููนย์์กลาง
ใช้้ เ ทคโนโลยีี บ ล็็ อ กเชนในการบัั น ทึึกข้้ อ มููล และการ
เข้้ารหััส (Cryptography) การตรวจสอบและบัันทึึกการ
ทำำ�ธุุรกรรมกระทำำ�โดยฉัันทามติิจากชุุมชน บิิตคอยน์์จึึง
เป็็นเงิินที่่�ไม่่มีเี จ้้าของ ไม่่มีตั
ี วั กลาง แตกต่่างจากระบบการ
เงิินในอดีีตที่่�รััฐ หรืือธนาคารกลางเป็็นผู้้�ตรวจสอบดููแล
ด้้วยคุุณสมบััติิดัังกล่่าว บิิตคอยน์์ จึงึ กลายเป็็น นวััตกรรม
การเงิินเปลี่่�ยนโลกที่่�มีีอิิสระเสรีีโดยแท้้จริิง “เพราะทุุก
ขั้้�นตอนการอนุุมััติิธุุรกรรม เราทำำ�ด้้วยตััวเอง ด้้วยระบบ
ที่่�ทุุกคนตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อให้้ไม่่มีีใครทำำ�อะไร
ที่่� ผิิ ดกฎเกณฑ์์ ทุุ ก คนเป็็ น ผู้้�รัั ก ษากฎเกณฑ์์ ข องระบบ
ไปพร้้อมกััน ทำำ�ให้้ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีธนาคารหรืือสถาบััน
การเงิิน ทำำ�ให้้เราสามารถขนย้้ายมููลค่่ามหาศาลข้้ามผ่่าน
ระยะทางไกลๆ ได้้ในเวลาเพีียงแค่่ไม่่กี่่�นาทีี”
หลัังจากที่่�บิิตคอยน์์ถืือกำำ�เนิิด แนวคิิดของเทคโนโลยีีที่่�
อยู่่�เบื้้�องหลัังบิิตคอยน์์ ได้้ถููกนำำ�มาต่่อยอด จนเกิิดเป็็น
สกุุลเงิินคริิปโตอื่่�นๆ มากมาย เรีียกว่่า “Altcoin” หรืือ
“Alternative coin” เช่่น อีีเธอเรีียม (Ethereum) ที่่�นำำ�เงิิน
คริิปโตมาผนวกกัับสััญญาอััจฉริิยะ (Smart contract)
นอกจากนี้้� ยัังมีี Altcoin อื่่น
� ๆ อีีกมากมาย คาดว่่าปััจจุบั
ุ น
ั
มีีเงิินคริิปโตที่่�ซื้้�อขายอยู่่�ในระบบกว่่า 12,000 สกุุลเงิิน

ด้วยคุณสมบัติที่ไม่มีตัวกลาง และทุกคนสามารถ
ตรวจสอบกันได้ บิตคอยน์จึงกลายเป็น
นวัตกรรมการเงินเปลี่ยนโลกที่มีอิสระเสรีโดยแท้จริง
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แน่่นอนว่่าอรรถประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นย่่อมต้้องแลกมากัับ
ข้้อเสีีย เช่่น ธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในระบบการเงิินคริิปโต
ไม่่ ส ามารถย้้ อ นกลัั บ ได้้ หรืือหากมีี มิิจ ฉาชีี พ มาแฮ็็ ค
รหััสผ่่าน ขโมยเงิิน ผู้้�ทำำ�ธุุรกรรมไม่่สามารถเรีียกร้้องค่่า
เสีียหายได้้เนื่่อ� งจากระบบไม่่มีตั
ี วั กลาง หรืือแม้้แต่่เจ้้าของ
ลืืมรหััสผ่่าน ก็็ไม่่สามารถไปร้้องเรีียนหรืือขอความช่่วย
เหลืือกัับใครได้้ อาจารย์์ตั๊๊�มมองว่่า ข้้อด้้อยเหล่่านี้้�เป็็น
ข้้อแลกเปลี่่�ยนกัับการที่่�เราได้้อิิสรภาพของระบบการเงิิน
แม้้ว่่าเงิินคริิปโตจะเป็็นกระแสร้้อนแรง แต่่เมื่่�อมองภาพ
รวมของการค้้าโลก ระบบเงิินเฟีียต หรืือเงิินดอลลาร์์ยััง
เป็็นเงิินสกุุลหลัักที่่�ใช้้ค้้าขายระหว่่างประเทศ เมื่่�อเทีียบ
สััดส่่วนแล้้วมีีคนจำำ�นวนน้้อยมากที่่�ใช้้เงิินคริิปโตในการ
ทำำ�การค้้า อาจารย์์ตั๊๊มม
� องว่่า การค้้าในโลกการค้้าคริิปโต
กัั บ เฟีี ยต ในระดัั บ พื้้� น ผิิวไม่่ ต่่ า งกัั น เลย เพราะว่่ า เงิิน
คืือเงิิน แต่่ว่่าสิ่่�งที่่�แตกต่่างกัันคืือระบบเศรษฐกิิจที่่�ใช้้เงิิน
บิิตคอยน์์จะมีีความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนกว่่าระบบเศรษฐกิิจ
ที่่�ใช้้เงิินเฟีียต
อีี ก เหตุุ ผ ลสำำ�คัั ญ ที่่� ก ารค้้ า ขายด้้ ว ยเงิินคริิปโตเช่่ น
บิิตคอยน์์คืือความเสี่่�ยงจากความผัันผวนที่่�ค่่อนข้้างสููง
เนื่่อ� งจากเป็็นสกุุลเงิินใหม่่ที่่เ� พิ่่ง� เกิิด “หากดููตััวอย่่างตอนที่่�
เกิิดระบบมาตรฐานทองคำำ�ขึ้้�นมาใหม่่ช่่วงยุุคเรเนสซองส์์
กว่่าสกุุลเงิินฟลอริิน ที่่�จะกลายมาเป็็นสกุุลหลัักของยุุค
เรเนสซองส์์ได้้ ใช้้พิิสููจน์์ตััวเองอยู่่� 300 ปีี บิิตคอยน์์มีีอายุุ
13 ปีี ผมมองว่่าความผัันผวนมัันลดลงเยอะมาก ในขณะ
ที่่�ความผัันผวนของดอลลาร์์มัันจะเพิ่่�มขึ้้�น”
เมื่่อ� มองย้้อนกลัับไปดููประวััติศ
ิ าสตร์์ การที่่�เงิินสกุุลหนึ่่�งจะ
เป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในสัังคม จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลา
ยาวนาน อาจารย์์ตั๊๊ม
� เชื่่อ� ว่่า บิิตคอยน์์จะเป็็นที่่�ยอมรัับมาก
ขึ้้น
� เรื่่อ� ยๆ เมื่่อ� คนเริ่่ม
� เข้้าใจระบบการทำำ�งานของบิิตคอยน์์
คุุณสมบััติิที่่�เหนืือกว่่าตััวกลางในการแลกเปลี่่�ยนประเภท
อื่่�นๆ โดยเฉพาะเรื่่�องอุุปทาน (Supply) ของบิิตคอยน์์ที่่�
มีีจำำ�นวนจำำ�กััดแค่่ 21 ล้้านเหรีียญ ซึ่่�งแตกต่่างจากเงิิน
โดยเฉพาะเงิินเฟีียตที่่ส� ามารถสร้้างเพิ่่มขึ้
� น
้� มาได้้ไม่่จำำ�กัด
ั
ในที่่�สุุดเมื่่�อถึึงจุุดเปลี่่�ยน เศรษฐกิิจโลกอาจเปลี่่�ยนมา
ใช้้ ม าตรฐานบิิตคอยน์์ “ผมไม่่ รู้้�ว่่ า จะเกิิดขึ้้� น เมื่่� อ ไหร่่
ถ้้ า บิิตคอยน์์ ยัั ง รัั ก ษาความไร้้ ศูู นย์์ ก ลางและความ
แข็็งแกร่่งไว้้ได้้ อาจจะ 10-20 ปีี ต่่อจากนี้้�เราน่่าจะเห็็น
บิิตคอยน์์ ทำำ�งานในเป็็นหน่่วยวััดมููลค่่า (unit of account)
แทนเงิินดอลลาร์์สหรััฐในอนาคต”

ถ้าบิตคอยน์ยังรักษา ความไร้ศูนย์กลาง
และความแข็งแกร่ง ไว้ได้
อาจจะ 10-20 ปี ต่อจากนี้เราน่าจะเห็นบิตคอยน์
ทำ�งานในเป็นหน่วยวัดมูลค่า (unit of account)
แทนเงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคต
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TECHNOLOGY
AND THE
FUTURE
OF
COMMERCE
เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่คงไม่มีช่วงเวลาไหนของมนุษยชาติที่ความเปลี่ยนแปลงนั้น
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านี้อีกแล้ว Peter Diamandis นักอนาคตศาสตร์
คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในสิบปีข้างหน้านี้ จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
เทียบเท่ากับระยะเวลาร้อยปีของการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

McKinsey บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านการจััดการระดัับโลก ทำำ�การศึึกษาเทรนด์์เทคโนโลยีีและนวััตกรรม สรุุปรวบยอด
ถึงึ การเปลี่่�ยนแปลงที่่�กำำ�ลังั จะเกิิดขึ้้น
� ว่่า “ทุุกอย่่างกำำ�ลังั จะกลายเป็็นดิิจิิทััล” กล่่าวคืือภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
ในทุุกระดัับกำำ�ลังั จะถููกทำำ�ให้้เชื่่อ� มต่่อกัับอิินเตอร์์เน็็ต เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั จะเข้้าไปอยู่่�ในทุุกมิิติิของชีีวิิต ทั้้�งสุุขภาพ
การศึึกษา พลัังงาน การขนส่่ง รวมถึึงการผลิิตในทุุกอุุตสาหกรรม ส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่ของการสร้้างมููลค่่า
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ�� ลองจิินตนาการถึึงเจ้้าของร้้านค้้าที่่�นำำ�ระบบเซ็็นเซอร์์มาผนวกกัับ Augmented
Reality เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ๆ ให้้กัับลููกค้้า หรืือธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่�นำำ�ระบบออโตเมชั่่�นและ AI เข้้ามาใช้้
ในการควบคุุมสต็็อกสิินค้้า สิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ใช่่ฝัันในอนาคตแต่่เป็็นเรื่่�องจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว
ปััจจััยที่่�จะส่่งผลต่่อเทคโนโลยีีและนวััตกรรมในอนาคตนั้้�นมีีหลากหลาย ตั้้�งแต่่ความผัันผวนของโลกาภิิวััตน์์
สงคราม ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงสถานการณ์์โรคระบาดที่่�โลกกำำ�ลััง
เผชิิญอยู่่� และนี่่�คืือเทคโนโลยีีสำำ�คััญที่่�คาดว่่าจะเข้้ามามีีบทบาทในการค้้าและการทำำ�ธุุรกิิจในอนาคตอัันใกล้้

Digital Currency

เทคโนโลยีีบล็็อกเชนและเงิินคริิปโตเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ร้้อนแรงมาตั้้�งแต่่ก่่อนการเกิิดเหตุุการณ์์โรคระบาด
ครั้้�งใหญ่่ และยัังคงเป็็นกระแสเรื่่�อยๆ ไม่่มีีทีีท่่าว่่าอ่่อนแรงลงเลย การบููมของตลาดคริิปโตในหมู่่�กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่
ทำำ�ให้้หลายธุุรกิิจกระโดดเข้้ามาร่่วมในวงการคริิปโต รีีเทลและห้้างร้้านต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์
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เจ้้าใหญ่่ ไปจนถึึงห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำำ�เปิิดรัับการรัับชำำ�ระ
เงิินด้้วยเงิินคริิปโต มีีผู้้�ให้้บริิการซื้้�อขายเงิินคริิปโตหน้้าใหม่่
เกิิดขึ้้�นหลายราย ตลาดคริิปโตโตสุุดขีีดช่่วงปลายปีี 2564
เมื่่�อบริิษััทในเครืือธนาคารไทยพาณิิชย์์ เข้้าซื้้�อกิิจการ Bitkub
แพลตฟอร์์มซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลไปในมููลค่่าหลัักหมื่่�นล้้าน
บาท แต่่หลัังจากนั้้�นไม่่นานธนาคารแห่่งประเทศไทยก็็ออกมา
เบรคกระแสที่่�กำำ�ลัังร้้อนแรงว่่าไม่่สนัับสนุุนการรัับชำำ�ระสิินค้้า
ด้้วยเงิินคริิปโต และเตรีียมออกกฎหมายควบคุุม ห้้ามไม่่ให้้ใช้้
เป็็นสื่่�อกลางในการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ ด้้วยเหตุุผลว่่า
ส่่งผลกระทบต่่อเสถีียรภาพทางการเงิินและระบบเศรษฐกิิจ
ของประเทศ และเตรีียมออกมาตรการควบคุุมเงิินคริิปโตมาก
ยิ่่�งขึ้้�นในอนาคต อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่าภาครััฐในหลายประเทศจะ
เข้้ามาควบคุุมเข้้มงวด หรืือแม้้กระทั่่�งออกกฎหมายห้้าม แต่่
เทคโนโลยีีคริิปโตยัังคงเป็็นที่่�สนใจของคนทั่่�วโลก และคาดว่่า
มีี แ นวโน้้ มที่่� จ ะถููกใช้้ เ ป็็ น สื่่� อ กลางการแลกเปลี่่� ย นมากขึ้้� น
หลัังจากประเทศเอลซััลวาดอร์์ ออกกฎหมายให้้บิิตคอยน์์
สามารถใช้้เป็็นเงิินตราที่่�ชำำ�ระหนี้้�ได้้ตามกฎหมาย นัักการเมืือง
หลายประเทศก็็เริ่่�มนำำ�เสนอร่่างกฎหมายให้้เงิินคริิปโต เช่่น
เม็็กซิิโก, อาร์์เจนติินา
เงิินคริิปโตเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�มีีทั้้�งผู้้�เห็็นด้้วยและไม่่เห็็นด้้วย
คล้้ายคลึึงกัับอิินเตอร์์เน็็ตเมื่่อ� เริ่่ม
� เป็็นที่่�แพร่่หลายช่่วงแรกๆ ก็็
มีีข้อ้ ถกเถีียงกัันในสัังคมเช่่นกััน อาจต้้องใช้้เวลาสัักพัักกว่่ารััฐจะ
เข้้าใจและกำำ�กับ
ั ดููแลได้้

Robots/Cobots

ปััจจุุบััน หุ่่�นยนต์์ (Robot) และหุ่่�นยนต์์ร่่วม (Collaborative
robot) ไม่่ใช่่เทคโนโลยีีล้ำำ��สมััยไกลเกิินเอื้้�อมอีีกต่่อไป Robot
ถููกนำำ�มาใช้้ในหลายระดัับ ทั้้�งธุุรกิิจในครััวเรืือน ร้้านอาหาร
การดููแลผู้้�ป่่วยและผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มธุุรกิิจวิิชาชีีพเฉพาะ เช่่น
การแพทย์์ ก่่ อ สร้้ า ง และอุุ ตส าหกรรมขนาดใหญ่่ ตั้้� ง แต่่
ปีี 2015 มีีการใช้้หุ่่�นยนต์์ในภาคธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�นถึึงสองเท่่าตััว
ต่่ อ ปีี และคาดว่่ า จะเพิ่่� ม เป็็ น สามเท่่ า ตัั ว ภายในปีี 2025
และคาดการณ์์ว่่าจะถููกนำำ�มาใช้้กัับธุุรกิิจเฉพาะทาง (Niche)
มากขึ้้�น โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่่�ประเทศไทยมีีศัักยภาพ
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อยู่่�แล้้ว เชื่่อ� ว่่าเทคโนโลยีีหุ่่�นยนต์์สามารถช่่วยเพิ่่มป
� ระสิิทธิิภาพ
และสร้้างมููลค่่าให้้กัับสิินค้้าเกษตรได้้หลายเท่่าตััว

The Internet of Things

เมื่่�อก่่อนระบบการเชื่่�อมโยงของอุุปกรณ์์อััจริิยะ หรืือ The
Internet of Things เป็็นเทคโนโลยีีที่่�ดููล้ำำ��สมััย มีีราคาแพง
แต่่ปััจจุุบัันอุุปกรณ์์ต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วัันเกืือบทั้้�งหมดถููก
ติิดตั้้�งเซ็็นเซอร์์และเชื่่�อมต่่อกัับอิินเตอร์์เน็็ต สามารถเชื่่�อม
โยงข้้อมููลและนำำ�มาประมวลผลได้้ไม่่ยาก และมีีราคาไม่่แพง
คนทั่่� ว ไปสามารถใช้้ สม าร์์ ท โฟนที่่� เ ชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ระบบไฟฟ้้ า
อััจฉริิยะในบ้้าน สามารถสั่่�งการอุุปกรณ์์ต่่างๆ ได้้จากระยะ
ไกลได้้ และสามารถเชื่่�อมต่่อกัับระบบผู้้�ช่่วยเสมืือน (Virtual
Assistant) อย่่าง Alexa หรืือ Google Home ได้้ง่่ายๆ ธุุรกิิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็็ก สามารถนำำ� IoT มาใช้้งานเพื่่อ� สร้้าง
มููลค่่าให้้กัับธุุรกิิจ

Digital Twin

ฝาแฝดดิิจิิทััล (Digital Twin) เป็็นแนวคิิดในการสร้้างภาพ
แทนของวััตถุุที่่�เป็็นกายภาพในโลกจริิง (Physical world)
ขึ้้น
� มาคู่่�ขนานในโลกดิิจิิทััล ใช้้ข้อ้ มููลจำำ�นวนมากในการจำำ�ลอง
รายละเอีี ย ดและคุุ ณ สมบัั ติิขึ้้� น มาเพื่่� อ ศึึกษาและวิิเคราะห์์
การเปลี่่�ยนแปลงของวััตถุใุ นโลกจำำ�ลองแทน Digital Twin ถููก
นำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิตหลากหลาย เช่่นการทดสอบ
คุุณภาพสิินค้้า การจำำ�ลองกระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
อีีกทั้้�งยัังมีีประโยชน์์เทคโนโลยีีเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ เช่่น จำำ�ลอง
ระบบร่่างกายมนุุษย์์ เพื่่�อใช้้ทดสอบประสิิทธิิภาพของยาและ
การรัักษาโรคต่่างๆ นอกจากนี้้� Digital Twin ยัังนำำ�ไปใช้้
ในการจำำ�ลองระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน นำำ�ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มาวิิเคราะห์์ เพื่่�อใช้้ในการออกแบบเมืืองอััจฉริิยะ (Smart
city) แนวคิิดเรื่่�อง Digital Twin นั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ แต่่ได้้รัับ
ความสนใจมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เมื่่�อเทคโนโลยีี Blockchain เติิบโต
แนวคิิดนี้้�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััลได้้ไม่่รู้้�จบ
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ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในทุกระดับ กำ�ลังจะถูกทำ�ให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปอยู่ในทุกมิติของชีวิต ทั้งสุขภาพ การศึกษา พลังงาน การขนส่ง
รวมถึงการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
Virtual Reality & Metaverse

กลายเป็็นกระแสไปทั่่�วโลกหลัังจากที่่�บริิษััทเทคโนโลยีียัักษ์์
ใหญ่่อย่่าง Facebook เปลี่่�ยนชื่่อ� เป็็น Meta พร้้อมกัับประกาศ
ว่่าอนาคตของโซเชีียลเน็็ตเวิิร์์กคืือโลกเสมืือน Metaverse
บลููมเบิิร์์กคาดการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจดิิจิิทััลจะเกิิดในโลกเสมืือน
ใน Metaverse จะมีีมููลค่่าสููงถึึง 8 แสนล้้านเหรีียญสหรััฐ
โดยหลัักๆ จะมาจากเกมในรููปแบบ VR และโซเชีียลเน็็ตเวิิร์์ก
นอกจากนี้้� จะมีีเงิินหมุุนเวีียนจาก กิิจกรรมต่่างๆ ในโลกเสมืือน
เช่่นอีีเวนต์์ คอนเสิิร์์ต รวมไปถึึงการซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทัลั ต่่างๆ
ในรููปแบบ NFT
ธุุรกิิจต่่างๆ พากัันกระโดดเข้้าร่่วมวงตามกระแส Metaverse
ตััวอย่่างเช่่น ไมโครซอฟท์์ ให้้เหตุุผลในการเข้้าเทคโอเวอร์์
ผู้้�ผลิิตเกมรายใหญ่่ Activision Blizzard ด้้วยเงิินกว่่า 69

ล้้านเหรีียญสหรััฐ ว่่าเพราะต้้องการเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
Metaverse
อย่่างไรก็็ดีี หลัังจากที่่�กลายเป็็นกระแสฮืือฮา แต่่ก็็ยัังไม่่มีี
ตััวอย่่างการใช้้งานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในตลาดจริิงๆ ทำำ�ให้้
หลายคนมองว่่ า หรืือนี่่� อ าจะเพีี ย งแค่่ ก ระแสชั่่� ว คราว มีีนัั ก
วิิเคราะห์์ออกมาให้้ความเห็็นว่่าจริิงๆ แล้้ว Metaverse หรืือ
“จัั กรวาลนฤมิิต” นั้้� นเป็็ นแค่่ การรีี แบรนดิ้้� งของเทคโนโลยีี
Virtual Reality ที่่�มีีมานานแล้้ว ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่แต่่อย่่างใด
อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ใน Metaverse อย่่างแว่่นตาสามมิิติิ Hololens
หรืือ Oculus ก็็ยัังใช้้จำำ�กััดในวงแคบๆ แม้้ว่่า Metaverse ยััง

ไม่่เกิิดในเร็็ววัันนี้้� แต่่ปริิมาณเงิินจำำ�นวนมหาศาลที่่�บริิษััทยัักษ์์
ใหญ่่ทุ่่�มเทให้้กัับการพััฒนาเทคโนโลยีี เชื่่�อว่่าจะสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงให้้กัับการค้้าการลงทุุนในอนาคตอย่่างแน่่นอน

เครดิิตภาพ: Facebook
THINK TRADE THINK
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ความเคลื่อนไหวโครงการเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ผู้นำ� BCG ยุคใหม่ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการจัับคู่่�เจรจาธุุรกิิจสิินค้้า BCG กลุ่่�มอาหารแห่่ง
อนาคต (Future Food) ในรููปแบบออนไลน์์
โครงการจัับคู่่�เจรจาธุุรกิิจสิินค้้า BCG กลุ่่�มอาหารแห่่งอนาคต (Future Food)
ในรููปแบบออนไลน์์ (Online Business Matching : OBM) ระหว่่างวัันที่่� 16-18
กุุมภาพัันธ์์ 2565 ได้้ผลตอบรัับเป็็นที่่�น่า่ พอใจเป็็นอย่่างมาก มีีผู้้�ประกอบการไทย
สิินค้้า BCG กลุ่่�มอาหารแห่่งอนาคต (Future Food) เข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวน
37 ราย ได้้จับ
ั คู่่�เจรจาธุุรกิิจกัับผู้้�ซื้้อ� /ผู้้�นำำ�เข้้า จำำ�นวน 100 บริิษััท จาก 32 ประเทศ
ทั่่�วโลก มีีการจัับคู่่�เจรจาฯ รวมทั้้�งสิ้้�น 359 คู่่� โดยประเทศที่่�ขอจัับคู่่�เจรจา
มากที่่�สุุด 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ 1. อิินเดีีย 2. เมีียนมา 3. ญี่่�ปุ่่�น 4. เวีียดนาม
5. ฟิิลิิปปิินส์์ ตามลำำ�ดัับ และสิินค้้าที่่�ได้้รัับความสนใจมากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก
ได้้แก่่ 1. เนื้้�อจากพืืช 2. เส้้นก๋๋วยจั๊๊�บ 3. หนัังปลาทอดกรอบ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� การจัับคู่่�เจรจาส่่งผลให้้เกิิดมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า BCG กลุ่่�มอาหารแห่่ง
อนาคต (Future Food) รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 3.45 พัันล้้านบาท นอกจากนี้้� จากการ
ประเมิินผลการจััดกิิจกรรม ผู้้�นำำ�เข้้าต่่างประเทศให้้ความสนใจสิินค้้า BCG
กลุ่่�มอาหารแห่่งอนาคต (Future Food) ของไทยเป็็นอย่่างมาก เพราะมีีความ
เชื่่�อมั่่�นในผลิิตภััณฑ์์อาหารจากประเทศไทย มีีความต้้องการนำำ�เข้้าสิินค้้าใหม่่
เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเพิ่่�มทางเลืือกให้้กัับผู้้�บริิโภคกลุ่่�มต่่างๆ
เช่่น วีีแกน และโปรตีีนจากพืืช รวมถึึงความต้้องการสิินค้้าตามฤดููกาล และการ
ใช้้เป็็นวััตถุุดิิบของเมนููอาหารไทย

ผู้้�ซื้้�อ/ผู้้�นำำ�เข้้า
100 บริิษััท / 32 ประเทศ

ผู้้�ส่่งออก 37 บริิษััท
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ข่่าวสาร ความเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับ BCG Economy

โครงการเปิิดตััวสินิ ค้้าอาหารแห่่งอนาคต
และสิินค้้าในกลุ่่�ม BCG ไทยในฮ่่องกง
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ดำำ�เนิินการโครงการเปิิดตััวสิินค้้าอาหาร
แห่่งอนาคต และสิินค้้าในกลุ่่�ม BCG ไทยในฮ่่องกง ผ่่านการประชาสััมพัันธ์์
สร้้างการรัับรู้้ใ� นวงกว้้าง อาทิิ สื่่อ� โทรทััศน์์ TVB ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดในฮ่่องกง
ผู้้�มีอิิี ทธิิพลทางความคิิด (KOL) อาทิิ Mr.Bob Lam นัักแสดงซุุปเปอร์์สตาร์์และ
พิิธีีกรโทรทััศน์์ TVB ที่่�โลดแล่่นในวงการบัันเทิิงของฮ่่องกงมาอย่่างยาวนาน และ
Ms. Fion Yung พิิธีีกรชื่่�อดัังของสื่่�อโทรทััศน์์ TVB รวมทั้้�งเซเลบริิตี้้�เชฟที่่�มีีชื่่�อ
เสีียง Mr. Justin Chan โดยแนะนำำ�สิินค้้าจากผู้้�ประกอบการไทย 30 แบรนด์์
กว่่า 100 SKUs ทั้้�งสิินค้้าที่่�เปิิดตััวเป็็นครั้้�งแรกในฮ่่องกง และสิินค้้าที่่�เริ่่�ม
ทำำ�ตลาดในฮ่่องกงแล้้ว เช่่น เนื้้�อจากพืืชในรููปแบบหลากหลายทั้้�ง Ready to
Eat และ Ready to Cook ตอบโจทย์์ผู้บ
้� ริิโภคยุุคใหม่่ และโปรตีีนทางเลืือกจาก
แมลง ในรููปแบบสวยงามที่่�พร้้อมทำำ�ตลาดในฮ่่องกง โปรตีีนในรููปแบบเส้้นจาก
ไข่่ขาว อาหารในกลุ่่�มคีีโต (Ketogenic Diet) รวมทั้้�งสิินค้้าไลฟสไตล์์ที่่�ผลิิต
สิินค้้าภายใต้้แนวคิิด BCG เช่่น เครื่่�องประดัับ กระเป๋๋าผ้้าไทย นอกจากนั้้�นได้้
มีีการส่่งสิินค้้าตััวอย่่างให้้แก่่ผู้้�นำำ�เข้้าและห้้างสรรพสิินค้้ารายสำำ�คััญในฮ่่องกง
เพื่่อ� สร้้างประสบการณ์์การทดลองสิินค้้า ก่่อนที่่�จะประสานจััดการเจรจาการค้้า
ผ่่านระบบออนไลน์์ (Online Business Matching)
สนใจติด
ิ ตามและสมััครเข้้าร่่วมโครงการผลัักดัันสิินค้้าและบริิการภายใต้้ BCG
Economy Model ในรููปแบบต่่างๆ ได้้ อาทิิ Showcase แสดงสิินค้้าและการ
เจรจาธุุรกิิจออนไลน์์ หรืืองานแสดงสิินค้้า THAIFEX - ANUGA ASIA 2022
“The Hybrid Edition” ระหว่่างวัันที่่� 24-28 พฤษภาคม 2565

DEWA & DEWI 2021
โครงการพััฒนาผลผลิิตเหลืือใช้้ทางการเกษตรและอุุตสาหกรรมเพื่่อ� แปรรููปเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์เชิิงสร้้างสรรค์์สู่่�ตลาดสากล (DEsign from Waste of Agriculture
and Industry 2021) หรืือ DEWA & DEWI 2021 โครงการนี้้�เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรก
เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2557 จากการนำำ�เศษวััสดุเุ หลืือใช้้จากภาคเกษตรกรรมมาผลิิตเป็็น
สิินค้้าต่่างๆ โดยนำำ�การออกแบบและความคิิดสร้้างสรรค์์เข้้ามาช่่วยเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ที่่�ไร้้ค่่าและอาจก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จนเกิิด
เป็็นผลงานออกแบบที่่�มีีความโดดเด่่น มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ ใช้้งานได้้จริิงกว่่า
170 ชิ้้�นงานตอบรัับนโยบายโมเดลเศรษฐกิิจใหม่่ (BCG Economy Model)
ที่่�ต้้องการสร้้างวงจรการผลิิตแบบแนวคิิดขยะเหลืือศููนย์์ (Zero Waste) และ
เพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับวััสดุุเหลืือใช้้ใหม่่
โดยในปีีนี้้�แบ่่งเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าที่่�ใช้้เศษเหลืือใช้้ทางการเกษตร (DEWA) 7 ราย
และกลุ่่�มสิินค้้าที่่�ใช้้เศษจากภาคอุุตสาหกรรม (DEWI) อีีก 8 ราย มีีเป้้าหมาย
สำำ�คััญในการสนัับสนุุนแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ซึ่่�ง
ผลงานจากโครงการ DEWA & DEWI 2021 ได้้นำำ�ไปจััดแสดงในเทศกาลงาน
ออกแบบกรุุงเทพฯ 2565 (BKKDW2022) เพื่่�อขยายโอกาสทางการค้้าในเชิิง
พาณิิชย์์ต่่อไป
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