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การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ กรณีที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ 

ร่วมกับกลุ่ม บริษัท อาลีบาบา 

 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็น

จากฝ่ายต่างๆ กรณีที่รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับ ร่วมกับกลุ่ม บริษัท อาลีบาบา ประจําวันเสาร์ที่ 

21 เมษายน 2561 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ประเด็นที่กังวลว่าความร่วมมือกับอาลีบาบาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าออนไลน์ 

ทําให้ต้องขายกิจการให้ต่างชาติ เนื่องจากอาลีบาบาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีงบประมาณด้านการตลาดมาก 

รวมทั้งรัฐบาลจีนให้การอุดหนุนด้านการขนส่งทําให้มีต้นทุนถูกกว่าไทย ซึ่งรัฐบาลไทยควรมีแนวทางสนับสนุนเรื่องการ

ลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาด การค้าออนไลน์ เพื่อให้แข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่าง

เหมาะสมนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า  

    1.1 ความร่วมมือที่กระทรวงพาณิชย์ทําร่วมกับอาลีบาบานั้น ล้วนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้า

ออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทําการค้าออนไลน์และส่งออกไปขายโดยตรงให้กับ

ผู้บริโภคในตลาดจีน เป็นการเปิดโอกาสทางการค้าโดยใช้ช่องทางออนไลน์ที่มีศักยภาพ มูลค่า และความรวดเร็วในการ

กระจายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนที่มีผู้บริโภคและกําลังการบริโภคสูงที่สุดในโลกแล้ว ณ ขณะนี้ ดังจะเห็นได้จากโครงการที่

ดําเนินการร่วมกัน ได้แก่  

   * Smart Online SMEs Plus (SOS+) ที่กระทรวงพาณิชย์คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่จําหน่าย

สินค้า ประเภททั่วไป มาพัฒนาศักยภาพและร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจให้สามารถเจาะตลาดออนไลน์ในต่างประเทศ 

ซึ่งเราได้ร่วมมือไม่เฉพาะอาลีบาบา TMall.com (ตลาดจีน) แต่เราร่วมมือกับ e-Marketplace อ่ืนๆ ทั่วโลก อาทิ 

Amazon.com eBay.com (ตลาดอเมริกาและยุโรป ) ShopJJ.com (ตลาดสิงคโปร์และอาเซียน ) Gosoko (ตลาด

แอฟริกา) เพ่ือทําให้สินค้าศักยภาพของไทยสู่สากลได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   * Thai Flagship Store on TMall เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรไทยไปขายยัง

ตลาดจีนผ่าน TMall.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ B2C ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นบริษัทในเครือของอาลีบาบากรุ๊ปที่เน้น

การขายสินค้าที่มีแบรนด์สินค้าคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com และมี

สินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับการคัดกรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์จะได้รับการ
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คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และกระทรวงพาณิชย์ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับ

หน่วยงานนําเข้าสินค้าของ TMall เอง หรือผู้ซื้อที่ทาง TMall คัดสรรมาเป็นการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าเกษตรของไทย 

รวมทั้งการจัด Promotion Campaign ที่ได้นําร่องทําร่วมกัน ได้แก่ การโปรโมทสินค้าข้าวไทย และทุเรียนไทยได้รับ

กระแสตอบรับที่ดีมากๆ จากผู้บริโภคจีน วางจําหน่ายและพรีออร์เดอล่วงหน้าเพียงไม่กี่วันสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 100 

ล้านบาท สามารถช่วยเกษตรกรไทยให้จําหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่ดี และมีแผนที่จะร่วมกับ TMall ที่จะเพ่ิมจํานวน

รายการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอ่ืนๆ เข้าร่วมโครงการอีกมาก และอาลีบาบาจะส่งข้อมูลการซื้อขาย สถิติ 

ความชอบของผู้ซื้อจีน และข้อมูลที่จําเป็นอ่ืนๆ กลับมาให้กระทรวงพาณิชย์เพ่ือสามารถไปทําการวิเคราะห์ และหา

แนวโน้มที่จะพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการเพ่ิมมูลค่าเป็น Demand Driven อย่างแท้จริงใน

อนาคต ไม่ทําให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและราคาที่ตกต่ําอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว

มีคณะทํางานกํากับดูแล และมีการพิจารณา การคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้าอย่างรอบคอบเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่า

ผลประโยชน์จะถึงมือเกษตรกรไทยอย่างจริงจัง 

   * หากกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ สนใจอยากพัฒนาตัวเองเป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ของ Thai Flagship Store กระทรวงพาณิชย์ก็มีความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

 ** กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

- สามารถสมัครเป็นสมาชิก Thaitrade.com ได้ 

                  - นําสินค้าขึ้นวางจําหน่ายบน  Thaitrade.com และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และ

กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  

- กระทรวงพาณิชย์จะคัดเลือกสินค้าท่ีมีศักยภาพ เพ่ือนําไปเสนอวางขายใน Thai Flagship Store 

                  - กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ขายไทยและทีมผู้นําเข้าจาก TMall 

เพ่ือให้เกิดธุรกรรมการซื้อขายและจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าพร้อมส่งในประเทศจีน 

                  - กระทรวงพาณิชย์จะนําข้อมูลการสั่งซื้อผ่าน Thai Flagship Store ที่ได้จาก TMall มาทําการ

วิเคราะห์ศักยภาพสินค้าในตลาดจีน และจะให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเกษตรกร /สหกรณ์

เพ่ือพัฒนาสินค้าต่อไป  

            ** กลุ่มท่ียังไม่มีความพร้อม และยังไม่เป็นนิติบุคคล 
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                - สามารถมาขึ้นทะเบียน DBD Registered กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือ

เตรียมความพร้อม และสร้างความน่าเชื่อถือในการค้าออนไลน์ในประเทศ 

                         - เข้าร่วมกิจกรรมอบรม บ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์จัด 

                           - กระทรวงพาณิชย์จะให้คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้เข้าตลาดออนไลน์ 

ที่เหมาะสมทั้งของภาคเอกชนไทยที่เป็นพันธมิตร และของภาครัฐที่มีอยู่ 

                - เมื่อมีความพร้อมกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสนับสนุนให้จดทะเบียนนิติบุคคล และสมัครเป็น

สมาชิกผู้ขาย Thaitrade.com และเข้ากระบวนการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ ผลักดันเข้า Thai Flagship Store 

ต่อไป 

 1.2 ในประเด็นการเตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย กระทรวงพาณิชย์ 

ได้จัดการประชุมหารือกับผู ้ประกอบการที ่ให้บริการด้านโลจิสติกส์หลายครั ้งตั ้งแต่ต้นปี 2561 เพื ่อรองรับการ

ให้บริการ e-Commerce และช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถทําการค้าออนไลน์ได้ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์อย่างกว้างขวาง ผลการประชุมดังกล่าว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเห็นตรงกัน

ว่าธุรกิจต้องปรับการให้บริการให้ตอบสนองกับ ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล ที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์และให้

ความสําคัญกับความรวดเร็วในการขนส่งเป็นสําคัญ โดยมีสรุปแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

       - เพ่ือให้การค้าและการขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนเสนอให้มีระบบบริหารจัดการ การ

ขนส่งที่สามารถระบุจุดหมายปลายทางในการรับ-ส่งสินค้าที่แน่นอน เพ่ือสามารถวางแผนเส้นทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง 

       - ภาคเอกชนเสนอให้เร่งดําเนินการบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างผู้ใช้ (Users) และผู้ให้บริการ เพ่ือ

สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ 

       - การมีโครงสร้างราคาและต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

        - การจัดทํา Platform กลางที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือเชื่อมโยงองค์ประกอบการสําคัญในการทําการค้า

ออนไลน์ ทั้ง 3 ด้านคือ e-Marketplace, e-Payment และ e-Logistics โดยเสนอให้สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

       - กระทรวงพาณิชย์ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ เอ้ือประโยชน์กับ

ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ ใน 4 ด้านคือ 1) การเผยแพร่มาตรฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 2) การสร้างความ
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ตระหนักรู้ในหมู่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ (Users) 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Capacity Building) 

4) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

       - กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ภาคเอกชนที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และสมาคมที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพ่ือ

กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม SMEs ไทยให้สามารถดําเนินธุรกิจ e-Commerce ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมหารือและติดตาม

ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด  

 1.3 นอกจากนี้ ในภาพรวมการพัฒนา e-Commerce ของประเทศไทยนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยังทําหน้าที่

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ มีความคืบหน้า ดังนี้ 

       - รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช . (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) มอบหมายให้กระทรวง

พาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

มีภารกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ือจัดทําแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยโดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม และ 12 ตุลาคม 2560 เพ่ือจัดทําร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2560-2564) โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเท่าตัวภายใน 5 ปี ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 กลยุทธ์ 

ได้แก่ 

  * ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ 

              ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการ

ใหม่ให้สามารถส่งออกได้โดยใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ (2) พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมการใช้ (3) 

ส่งเสริมการตลาด e-Commerce ในประเทศและต่างประเทศ 

           * ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํา e-Commerce และอํานวยความสะดวก

ทางการค้าสู่สากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) ยกระดับระบบการชําระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (2) ใช้

ประโยชน์และส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์สําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ ครบวงจร (3) 

เชื่อมโยงระบบภาครัฐเพื่อลดขั้นตอน 

* ยุทธศาสตร์ที่ 3: เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
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                  (1) พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ (2) พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อต่อ

ยอด e-Commerce เพ่ือประโยชน์ในเชิงธุรกิจ (3) เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการจูงใจ (4) ลดอุปสรรคและปรับปรุง

กฎหมาย และกฎระเบียบ 

           * ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ (1) พัฒนากลไกการ

กํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (2) สร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 

ที่เข้มแข็ง 

           - ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2560-2564) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่าง

เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

           - อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วในหลาย

ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและทันท่วงที ซึ่งความร่วมมือกับอาลีบาบาในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าไทยสู่สากลผ่านช่องทาง e-Commerce 

           - นอกจากนี้  กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ e-Commerce ใน

ประเทศอีกหลายมาตรการ อาทิ มาตรการระยะสั้น การจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์หรือ Thailand 

Online Mega Sale ซึ่งได้มีการเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

(Fulfillment) ต่างๆ ให้แคมเปญลดราคาพิเศษ สําหรับ SMEs เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการขายของ SMEs มาตรการระยะยาว 

มีการร่วมมือกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัดและภาคเอกชนโดยเฉพาะสมาคมผู้ให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์ส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่ม เพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการ e-Commerce รวมถึง

สนับสนุนธุรกิจให้มีผู้ประกอบธุรกิจ Fulfillment มากขึ้นและจัดตั้งศูนย์การให้ความรู้ และกระจายสินค้าโดยภาคเอกชนไทย 

โดยสองกิจกรรมสําคัญที่จะจัดขึ้นในอีก 2  เดือนที่จะถึงนี้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ e-Commerce ใน

ประเทศ ได้แก่ 

                    1.) วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม จัดประชุม Local e-Marketplace เพ่ือหารือแนวทางเชื่อมโยงต่อ

ยอดกับ Thaitrade.com และสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการในประเทศ เพ่ือปรับตัวและแข่งขันกับต่างชาติได้ และ

อาจมีการลงนาม MOU ร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน 
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               2.) วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน จัดงาน e-Commerce Big Bang เปิดตัวเว็บไซต์ Thaitrade.com 

โฉมใหม่ ครบวงจร B2B+B2C ทั้งในและต่างประเทศ โปรโมทของดีทั่วไทย และกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ต่างๆ 

 

 2. ประเด็นที่มีความกังวลว่าอาลีบาบา จะได้ฐานข้อมูล (ดาต้าเบส) ของไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ 

บริโภค ซึ่งประเด็นนี้ภาครัฐต้องพิจารณาให้เกิดความรัดกุม กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า  

       ความร่วมมือที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับอาลีบาบาเป็นความร่วมมือด้านการทําการตลาด ซึ่งข้อมูลสินค้า 

และบริการเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเผยแพร่เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภครับรู้ รับทราบ เพ่ือก่อให้เกิดความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าไทย 

หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ก็จะไม่เกิดความต้องการซื้อและไม่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังผู้บริโภคจีน  ได้

อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าและบริการต่ างๆ ที่แลกเปลี่ยนกันได้กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ 

เบื้องต้นว่าต้องอยู่ที่เว็บไซต์ Thaitrade.com ด้วยเท่านั้น ซึ่ง Thaitrade.com เป็นเว็บไซต์ทางการของไทย ดําเนินการ

โดยกระทรวงพาณิชย์มากว่า 6 ปีแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลฝั่งไทยจะไม่สูญหายไป หรือตกไปอยู่กับทางอาลีบาบาฝ่ายเดียว

แน่นอน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลด้านความต้องการซื้อฝั่งจีน (Demand and Consumer behaviors) เป็นข้อมูลที่เราไม่

เคยมีมาก่อนนั้น ทางอาลีบาบาตกลงที่จะนําส่งข้อมูลที่จําเป็น ในการวิเคราะห์คืนกลับให้กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือเป็นองค์

ความรู้สําคัญท่ีจะพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการไทยต่อไป 

 

3. ประเด็นที่กล่าวว่า การเข้ามาของนายแจ็ค หม่า ทําให้อาลีบาบาได้เปรียบสูง เพราะรัฐบาลต้องการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงสามารถต่อรองกับรัฐบาลไทยเป็นอย่างได้ดี ส่งผลให้สินค้าจีนอาจเข้ามารุกราน สินค้าไทย อัตรา

การจ้างงานแรงงานในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวกลางจะหายไป และโรงงานผู้ผลิตสินค้า ในเมืองไทยจะไม่สามารถ

แข่งขันได้ เนื่องจากจีนมีต้นทุนถูกกว่า นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ระบบธนาคาร และอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจค้า

ปลีกจะเข้าสู่ตลาดออนไลน์และตกอยู่ในมือชาวต่างชาติ นั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า  

- เทคโนโลยีและยุคดิจิทัลทําให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ตลอดเวลา การค้าออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้า

รูปแบบใหม่เท่านั้น ปัจจัยความอยู่รอดของผู้ประกอบการและประเทศไทย อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว และการ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้เท่าทันและก้าวหน้าไปกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศก็ตาม 

ดังนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการคือการบูรณาการองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปรับตัวของ

ผู้ประกอบการไทย การแสวงหาพันธมิตรที่จะมาช่วยให้ความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสร้างโอกาสจาก
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เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้าง Platform ที่จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้แบบครบวงจร 

และยั่งยืนให้ได้ 

               - กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวและตระหนักถึงความจําเป็นในการที่จะต้องส่งเสริม

สนับสนุน ผู้ประกอบการในประเทศให้ปรับตัวและแข่งขันได้ด้วย จึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 

มาเพ่ือบรูณาการองค์ความรู้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรภายนอก ซึ่งหลักสูตรสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าออนไลน์นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ร่วมมือกัน ดําเนิ นการให้ความรู้

ผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ หลักสูตรที่เพ่ิมทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดดิจิทัล 

หรือการสร้างร้านค้าออนไลน์ ผ่านโครงการ Offline 2 Online รวมถึงการอบรม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สินค้าชุมชนให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ทําให้ผู้ค้าจากออฟไลน์เข้ามาสู่  ช่องทางออนไลน์มากขึ้น หลักสูตรการคิดแบบ 

Startup สร้างโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมบริการแบบใหม่

ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัล เป็นต้น 

 

*********************************************** 


