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กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานหลักของกระทรวง
การต่างประเทศและรัฐบาลในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทางด้าน
เศรษฐกิ จ โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานข้ อ มู ล ติ ด ตามพั ฒ นาการ
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนไทย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
จึงมีภารกิจในการติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน/การคลังของโลก ตลอดจนรวบรวม
เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า การลงทุนในต่างประเทศ
ให้แก่ภาคเอกชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ภาคธุรกิจไทยได้รบั ทราบข้อมูลทีท่ นั สมัยและสามารถปรับตัวให้เท่าทัน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ได้ทาง www.mfa.go.th/business และข้อมูลโอกาสทางธุรกิจ
ในต่างประเทศทางเว็บไซต์ www.globthailand.com

“การทูตเชิงเศรษฐกิจ” เปนคำทีห่ ลายคน
คุนหูมากขึ้น ดวยสภาพความสัมพันธระหวาง
ประเทศในปจจุบนั มีความเกีย่ วของกับเศรษฐกิจ
และการค า โลกมากขึ ้ น อย า งปฏิ เ สธไม ไ ด
บทบาททางการทูตของกระทรวงการตางประเทศ
จึ ง ขยายมิ ต ิ ด  า นความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ
กั บ ต า งประเทศในการขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศขึ้นอยางมาก
กระทรวงการตางประเทศกำหนดยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศและแนวทางการทำงาน
ที่ใหความสำคัญกับการมองภาพใหญทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพือ่ ใหการกาวไปขางหนา
ในบริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงเปนไป
อยางมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยการสรางความเขมแข็ง
จากภายในประเทศทีส่ อดคลองกับการขับเคลือ่ น
ประเทศตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และนโยบาย Thailand 4.0
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สารจากอธบิดี

Inter Econ Newsletter ฉบั บ ที ่ 1
ประจำปงบประมาณ 2562 นี้ กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรบทบาทการดำเนินงาน
ในกรอบ “การทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” และนำเสนอ
ขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจทัง้ การเขารวมประชุม
ในกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจ การเจรจา
ผลักดันผลประโยชนแกการทำธุรกิจในตางประเทศ
อันจะชวยสงเสริมการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเอกชน โดยนอกจากขอมูล
จะเปนประโยชนใหความรูแกสาธารณชนแลว
ยังเปนการประชาสัมพันธและสรางการรับรู
การทำงานแบบ “การทู ต เพื ่ อ ประชาชน”
ที่จับตองไดของกระทรวงการตางประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศหวังเปน
อยางยิ่งวา ผูอาน Inter Econ Newsletter
จะไดรับทราบการดำเนินงานของกระทรวง
การตางประเทศในแงมุมเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ไดรบั ประโยชนจากบทความทีไ่ ดรวบรวมขอมูล
จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ของไทยทั่วโลก
หากทานมีขอเสนอแนะและความเห็นใด
สามารถสงมาไดท่ี info@globthailand.com

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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การประชุมผู้น�ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และภริยา พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 ณ กรุงพอร์ตมอสบีี
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มีการเสวนาระหว่าง
ผู้นำ�เอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจ และกับผู้นำ�กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
จากนั้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นการประชุมของผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค
โดยผูน้ �ำ ได้แลกเปลีย่ นมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก ในหัวข้อ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล”
ที่กำ�หนดโดยปาปัวนิวกินี
ที่ประชุมผู้น�ำเอเปคครั้งนี้ ได้หารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบ
การค้าระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความเจริญทีย่ งั่ ยืนและครอบคลุม วิธกี ารส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีความมั่นคงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้ง
อนาคตของความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถ้อยแถลง ซึ่งมีสาระส�ำคัญว่า 
• ย�้ำว่า  ไทยยึดมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคีภายใต้
องค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ซึ่งไทย
ประสงค์จะเห็นการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟกิ (FTAAP)
• การรองรั บ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล มี
ความส�ำคัญยิ่ง โดยต้องมีการพัฒนาทักษะและการศึกษา
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภาครัฐต้องสร้างศักยภาพ
และบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber
Security)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GLOBTHAILAND.COM

• การเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรมและประมง
ที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าช่วย
รวมทั้งได้ยกตัวอย่างโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular
and Green Economy) ซึง่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องไทยส�ำหรับ
การส่งเสริม “เศรษฐกิจสีเขียว”
• ไทยมุ่งผลักดันเชื่อมโยงในทุกกรอบความร่วมมือ
เช่ น ACMECS อาเซี ย น และเอเปค และเสนอให้ มี
การเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น CPTPP
RCEP และ Belt and Road Initiative เพื่อให้ขับเคลื่อนไป
ในทางเดียวกัน รวมทั้ง ไทยจะใช้โอกาสการเป็นประธาน
อาเซียนในปี 2562 กรอบอาเซียนก็จะให้ความส�ำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนประเด็นที่เอเปคให้ความส�ำคัญด้วย  
• ไทยมุ่งหวังจะเห็นเอเปคพัฒนาไปในทางที่ให้
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และเสนอแนวคิด “Rebalancing
APEC” ทีเ่ น้นส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าควบคูก่ บั การเจริญเติบโต
อย่างครอบคลุม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้ ง นี้ ในวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2561 ได้ มี
การเสวนาระหว่างผูน้ ำ� เขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาทีป่ รึกษาทาง
ธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC)
โดยได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ แนวทางสนั บ สนุ น
ภาคธุรกิจ ในส่วนของไทยนั้น ภาคธุรกิจ ABAC ได้สอบถาม
ถึ ง การด� ำ เนิ น การของไทยในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ซึง่ นายกรัฐมนตรีได้แสดงทัศนะว่า การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานทางดิ จิ ทั ล มี ค วามส� ำ คั ญ เช่ น เดี ย วกั บ การเตรี ย ม
ความพร้อมด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบ การปรับระบบการศึกษา
เพื่ อ รองรั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดยเฉพาะการพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านอาชีพให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ซึง่ ไทย
ได้ด�ำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง เช่น โครงการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงทัว่ ประเทศ การร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตัง้ platform
เพือ่ ส่งเสริม MSMEs ใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในการเข้าสู่ตลาดโลก
ภายหลังการประชุม ปาปัวนิวกินี ในฐานะเจ้าภาพ
ได้ออกแถลงการณ์ประธาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ที่ไทยเห็นพ้องและให้การสนับสนุน เช่น การขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมขีดความสามารถของ SMEs
การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของสตรี ใ นระบบเศรษฐกิ จ
การส่งเสริมการท�ำ “ธุรกิจสีเขียว”และการเสริมสร้างความเชือ่ มโยง
ระหว่างกัน
อนึง่ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายปาปัวนิวกินี
ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 30
ซึ่ ง นายวี ร ะศั ก ดิ์ ฟู ต ระกู ล รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
การต่ า งประเทศ และนางสาวอรุ ณี พู ล แก้ ว รองปลั ด
กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว
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ไทยน�ำเอเปคสู่

“การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
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เมื่อวันที่ 3 - 6 กันยายน 2561 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมมือกับ
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Brainstorming
Workshop Towards an APEC Green Road: Promoting Responsible
and Sustainable Tourism in MSMEs” ทีโ่ รงแรม ราติลา้ นนา อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของ 11 เขตเศรษฐกิจ
เอเปค รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การเอกชนด้านการท่องเทีย่ วเข้าร่วมด้วย
ทางหน่วยงานไทยทีเ่ ป็นเจ้าภาพได้นำ� คณะผูแ้ ทนจากเขตเศรษฐกิจ
เอเปคไปเยี่ยมชมกิจการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น
แบบอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน ได้แก่ สวน POOPOO Paper
Park ที่อ�ำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นสวนเรียนรู้วิธีท�ำกระดาษจากมูลช้าง นอกจากนี้
ได้เยีย่ มชมศูนย์บริบาลช้าง (Elephant Nature Park) ทีอ่ ำ� เภอแม่แตง ซึง่ เป็น
ตัวอย่างของการท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า  และโรงแรม Lisu Lodge
ที่แม่แตง อันเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนเผ่าลีซูมีส่วนร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอด APEC Strategy
for Green, Sustainable and Innovative MSMEs ซึ่งไทยมีบทบาทน�ำใน
การจัดท�ำในฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจที่มี “จุดแข็ง” ทั้งด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และหวังว่า เอเปคจะน�ำแนวคิด APEC Green
Road ไปขยายผลต่อไป

EVENTS

เรียนรู้จากยุโรป :

ดูงานยานยนต์สมัยใหม่และ
ระบบขนส่งอัจฉริยะ
โดย น.ส.รัตนศิริ สุขัคคานนท์
หัวหน้าข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
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(ตอน 1)

ในระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2561 ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Next Generation Automotive) และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ที่ประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม
และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทูตวิทยาศาสตร์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) มี เ ป้ า หมายมุ่ ง สนั บ สนุ น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการวิจยั ของไทยผ่านการเดินทางไปศึกษาดูงาน แสวงหาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีต่ อบโจทย์
การพัฒนาประเทศของไทย ขณะเดียวกัน ก็เพือ่ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั ของต่างประเทศกับหน่วยงาน
ของไทย และที่ สำ � คั ญ คื อ มี ก ารนำ � ตั ว แทนภาคเอกชนของไทยที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ร่ ว มคณะ
ไปศึกษาดูงานด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนวัตกรรมในต่างประเทศ ไปสร้างประโยชน์และต่อยอดให้กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไป
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ต้นแบบขนส่งอัจฉริยะในอียู

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GLOBTHAILAND.COM

สหภาพยุโรป หรือ อียู เป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทน�ำ
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจาก
จะเป็ น ฐานการผลิต ของบริษัทยานยนต์ระดับโลกแล้ ว
ยั ง เป็ น แหล่ ง บ่ ม เพาะบริ ษั ท ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในนวั ต กรรม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งทีท่ นั สมัย
ครอบคลุมไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
จัดการระบบขนส่ง อียูยังเป็นตลาดที่มีการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “ยานยนต์แห่งอนาคต” อย่างแพร่หลาย
มีการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐทีช่ ว่ ยเกือ้ หนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งสมัยใหม่อย่างชัดเจน
เช่น การก�ำหนดกรอบด�ำเนินการเพือ่ ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) โดยประเทศ
สมาชิกจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
40% (เมือ่ เทียบกับระดับของปี 2533) ภายในกรอบเวลาดังกล่าว
ท�ำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งรวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน และการคมนาคมขนส่ง
ต้องเข้ามีส่วนร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่นกัน น�ำไปสู่การคิดค้น วิจัย และพัฒนายานยนต์ที่ใช้
พลังงานทางเลือกและปล่อยไอเสียต�่ำ หรือ ไม่มีการปล่อย
ไอเสียเลย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
ป้ายรูปรถมีปลัก๊ สีฟา้ แสดงจุดจอด-ชาร์จไฟฟ้าส�ำหรับรถ
อีวี มีให้เห็นทั่วไปในย่านใจกลางกรุงปารีส

กระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใน
ยุโรปไม่ได้จ�ำกัดเพียงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจ�ำทางที่วิ่งใน
เส้นทางทัว่ ไป และรถโดยสารบริการตามสัง่
หรือ On-Demand Service ที่เรียกได้ผ่าน
แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ไปจนถึง
ยานยนต์ระบบราง
รถบัสไฟฟ้าของบริษัทอีบุสโค (Ebusco)
ที่วิ่งได้ถึง 300 กม. ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง
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สเตล่า (S.T.E.L.A) เจ้าคุณปู่แห่งรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลไฟฟ้า ถือก�ำเนิดในปี 1942 (พ.ศ.
2485) ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Henri Malartre แห่งเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
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แคลร์ เดอเปร หัวหน้าฝ่ายระบบ
ขนส่ ง อั จ ฉริ ยะและยั่งยืน ของหน่วยงาน
ด้านนโยบายการขนส่งและระบบคมนาคม
(DG Move) ภายใต้คณะกรรมาธิการยุโรป
เปิดเผยว่า ในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือก
ของยานยนต์แห่งอนาคตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนั้น ทางอียูเน้นให้การส่งเสริม
ผ่ า นการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และพั ฒ นา 
การให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ และการพั ฒ นา
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบการศึกษา
เป็ น หลั ก ไม่ ไ ด้ มี นโยบายให้เงินอุด หนุน
อุตสาหกรรมโดยตรงหรือให้สิทธิประโยชน์
จูงใจแก่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อรถ เหมือนอย่าง
ในประเทศจี น หรื อ ญี่ ปุ ่ น อย่ า งไรก็ ต าม
การใช้สทิ ธิประโยชน์จงู ใจผูบ้ ริโภคให้หนั มา
ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น ให้แรงจูงใจทางด้านภาษี
หรือ การให้เงินอุดหนุนการซือ้ ผ่านทางดีลเลอร์
ซึง่ ออกมาในรูปของส่วนลดเงินสด เป็นเรือ่ ง
ของรั ฐ บาลแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก อี ยู
ที่ จ ะด� ำ เนิ น การกั น ไป ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ในประเทศเยอรมนี มี ก ารจู ง ใจด้ ว ย
มาตรการอุ ด หนุ น ส่ ว นลดเมื่ อ ซื้ อ รถยนต์
ไฟฟ้าเช่นกัน แต่เท่าที่ทราบวิธีการนี้ก็เป็น
เหมื อ นการกระตุ ้ น อุ ป สงค์ ชั่ ว ครู ่ ชั่ ว คราว
และมีปัญหาตามมา คือ ผู้ผลิตไม่สามารถ
ผลิตรถได้ทันป้อนความต้องการของผู้ซื้อ
ท�ำให้ต้องรอนาน

บางประเทศใช้วิธีก�ำหนดพื้นที่ห้ามรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
วิ่งเข้าในพื้นที่ ก็เป็นอีกมาตรการที่เชื่อว่า  จะลดการใช้รถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งก�ำลังจะกลายเป็นยานยนต์ของโลก
ยุ ค เก่ า  และเปิ ด โอกาสให้ ย านยนต์ ส มั ย ใหม่ ที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยไอเสี ย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเข้ามาแทนที่หรืออย่างน้อย
ในช่วงเวลานี้ ก็คอื การหันมาใช้รถสาธารณะหรือระบบการขนส่งแบบ
Sharing มากยิ่งขึ้น “ความจริงเป้าหมายของเรา คือ ต้องการให้
คนใช้ ร ถน้ อยลง ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า อาจจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ง แต่ไม่ใ ช่
ทั้งหมด เรามุ่งพัฒนาระบบขนส่งที่ท�ำให้คนใช้รถส่วนตัวน้อยลง
ใช้รถสาธารณะมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ระบบแบ่งปันกันใช้ หรือ
Sharing Vehicles ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการขนส่งทีท่ นั สมัย
และยั่งยืน”

จุดชาร์จไฟฟ้าส�ำหรับ Bluely รถไฟฟ้าเช่าขับในเมืองลียง
ตอนหน้าพบกับการพัฒนาบริการขนส่งอัจฉริยะและยานยนต์ไร้คนขับ
การก�ำจัดแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่แค่การก�ำจัดขยะ แต่เป็นอุตสาหกรรม
มูลค่ามหาศาล เมือ่ แบตเตอรีใ่ ช้แล้วสามารถกลับเข้าสูก่ ระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล ท� ำ ให้ ข ยะกลายเป็ น ทองค� ำ อี ก ครั้ ง และส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  ที่พร้อมเดินหน้า
ไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ส�ำหรับระบบยานยนต์สมัยใหม่และเมืองอัจฉริยะ
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“Thai Festival” หรือ “งานเทศกาลไทย” เป็นงานประจำ�ปีท่จี ัดโดย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งทัว่ โลก ในบางประเทศ
จัดต่อเนือ่ งมากว่าทศวรรษจนกลายเป็นแบรนด์ตดิ ตลาดของชาวต่างชาติ
และชาวไทยในประเทศนัน้ ๆ โดยในปีน้ี มุง่ เน้นการเผยแพร่นโยบาย 4.0

THAI FESTIVAL
งานเทศกาลไทย
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กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดงานเทศกาลไทย 4.0  ณ ห้างสรรพสินค้า 
Emporium Pluit กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที  ่ 6 - 8 เมษายน 2561
โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเกษตรและอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ชาและกาแฟออร์ แ กนิ ก น�้ ำ ทุ เ รี ย นพร้ อ มดื่ ม โลชั่ น บ� ำ รุ ง ผิ ว
สารสกัดดอกกล้วยไม้สกุลหวาย และกิจกรรมจับคูท่ างธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการไทย
และผู้ประกอบการอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150,000 คน

12

เมืองโซ่วกวง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว  จัดงานเทศกาลไทย 4.0 ณ  เมืองโซ่วกวง มณฑลซานตง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในวันที่ 20 - 24 เมษายน 2561 มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมเกษตรและอาหาร
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับงาน  China International Vegetable Sci-Tech Fair เพือ่ ส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาจัดแสดง เช่น  ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (หมอนและชุดชั้นใน) รังนก ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้
แปรรูป  เครื่องส�ำอางที่ท�ำจากข้าว สมุนไพรและเห็ดออร์แกนิก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้จัดงานเทศกาลไทย 4.0  ณ เมืองนาซาเร็ธ และกรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ในวันที่   23 - 27
เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  500 คน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารและสินค้าฮาลาล การแข่งขัน
ประกอบอาหารไทย และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการอิสราเอล โดยมีบริษัทอิสราเอลเข้าร่วม 5
บริษัท และมีความประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการซื้อข้าวไทยทันที โดยระบุปริมาณสินค้าที่แน่ชัด
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เมืองนาซาเร็ธ และกรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้เชิญผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและสินค้า  OTOP ตัวแทนโรงพยาบาลไทยใน
โอมาน และภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจโรงแรม เข้าร่วมงานเทศกาลไทย 4.0  ในวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 ณ Muscat
City Center กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน เพือ่ น�ำเสนอสินค้า/บริการ และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับศักยภาพของไทยในการเป็น
service provider และศูนย์กลางทางการแพทย์ ภายในงานมีกจิ กรรมการจัดแสดงสินค้าอาหารนวัตกรรม เช่น  เครือ่ งส�ำอาง
อาหารแปรรูป ชาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยลดน�้ำตาลในเลือด และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการโอมาน รวมทั้งกิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  5,000 คน
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ไทยเข้าร่วมงาน
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BIO World Congress
1

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพของไทยในสหรั ฐ ฯ
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2018 ระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2561
ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีชีวภาพของไทย ขยายความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ และเชิญชวนเอกชนต่างประเทศลงทุนในเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) โดยร่วมกับหน่วยงานไทย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพไทย เข้าร่วมงาน
BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2018 และ
ได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการทีม่ นี วัตกรรมโดดเด่นด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
ร่ ว มออกบู ธ แสดงสิ น ค้ า ภายในงาน อาทิ เครื่ อ งตรวจวั ด รสชาติ
ความอร่ อ ยของอาหารไทย หรื อ E-SenSS วั ค ซี น จากพื ช สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันโรค ลูกอมป้องกันฟันผุ และอาหารเสริมโปรตีนจากไข่ขาว
ที่ส� ำคั ญผู ้ ป ระกอบการไทยได้ขึ้นเวทีน�ำเสนอผลงานภายในงาน
เพือ่ สร้างการรับรูเ้ ทคโนโลยีชวี ภาพและศักยภาพเศรษฐกิจชีวภาพไทย
สู่สายตานานาชาติ นอกจากนี้ ผู้แทนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) ของไทยก็ได้น�ำเสนอในหัวข้อ Global Food Innovation
as a Gateway to ASEAN แสดงความพร้อมการเป็นศูนย์กลาง

2

3

EVENTS
1. 2. 3. ไทยเปิดบูธแสดงสินค้าในงาน
BIO World Congress on Industrial
Biotechnology
4. คณะผู้แทนไทยพบหารือกับบริษัท
Lux Research
5. Probident ลูกอมป้องกันฟันผุ)
6. Albupro ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
โปรตีนจากไข่ขาว
7. BIG วัคซีนจากพืชสร้างภูมิคุ้ม
กันโลก
4

ท�ำไมต้องไปสหรัฐฯ

สหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกและเป็นตลาดทีม่ กี ำ� ลังซือ้
มากที่สุด ในปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าส�ำคัญล�ำดับที่ 3 ของไทย ซึ่งไทยมุ่ง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างรอบด้านกับสหรัฐฯ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สหรัฐฯ เป็นผู้น�ำในด้านดังกล่าว
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ไทยจะสามารถเรียนรู้
และแสวงหาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อน
ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

5
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อุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคและเชิญชวนเอกชนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ไทยอีกด้วย งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพรวม 535 หน่วยงาน จาก 32 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมงาน
ต่างเป็นผู้แทนบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้แสดง
ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่บูธของประเทศไทยพร้อมแสดง
ความสนใจลงทุนกับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาสินค้าและขยายตลาดใน
สหรัฐฯ อีกด้วย

โอกาสสินค้านวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพของไทยในสหรัฐฯ

งาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology ถือเป็น
งานแสดงสินค้าและเป็นเวทีสร้างเครือข่ายส�ำหรับบริษัทและบุคลากรใน
แวดวงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เป็นงานเฉพาะทางที่เน้นน�ำเสนอความก้าวหน้า
และความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต
ท�ำให้ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานได้เข้าถึงและหาคู่ค้ากับผู้ประกอบการ
ต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและอยู่ในแวดวงเดียวกันได้โดยตรงเพื่อต่อยอด
ธุรกิจ พร้อมกับได้เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากนานาประเทศที่เข้า
ร่วมงาน ความต้องการของตลาดสหรัฐฯ วิธีการน�ำเสนอในสนามระดับโลกของ
จริง และยังเป็นการท�ำวิจัยตลาดไปในตัว ท�ำให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นถึง
โอกาสของไทยว่าผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพของไทยมีศักยภาพเพียงพอ
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยผู้ประกอบการต่างชาติมีความพร้อม
ที่ จ ะร่ ว มลงทุ น กั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยหากสิ น ค้ า ของไทยได้ ม าตรฐาน
ตามที่ก�ำหนด
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คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Plenary Session ภายในงาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology 2018
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ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีชวี ภาพ
ไปสหรัฐฯ ควรศึกษาแนวโน้มและความต้องการของตลาดสหรัฐฯ
ควบคู ่ กั บ การสร้ า งมาตรฐานให้ กั บ สิ น ค้ า ตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
โดยสหรัฐฯ ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความปลอดภัย และสินค้า
ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานภายใน คือ ตราสัญลักษณ์ USDA
ออกโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้า
มีกระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็นสินค้าทีผ่ ลิตจากทรัพยากร
ชีวภาพอย่างแท้จริง

เทรนด์ ใหม่เศรษฐกิจชีวภาพ

นอกเหนื อ จากการแสดงสิ น ค้ า แล้ ว ภายในงานยั ง มี
การสัมมนาเชิงวิชาการเกีย่ วกับเศรษฐกิจชีวภาพ ซึง่ เป็นเทรนด์ทเี่ กิดขึน้
ทัว่ โลก และได้เริม่ ถูกบรรจุอยูใ่ นนโยบายการพัฒนาประเทศในหลาย
ภูมภิ าคของโลกแล้ว เช่น อเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรป และลาตินอเมริกา 
เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จชีวภาพสามารถสร้างระบบเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ง ยื น
ด้วยการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่าให้แก่
พืชเศรษฐกิจ ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้
เป็นอย่างดี

8

9

แนวโน้ ม ของตลาดเทคโนโลยี
ชีวภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริม
การบริโภคสินค้าทีท่ ำ� จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สามารถทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า
และรองเท้าที่ผลิตจากพืช พลาสติกท�ำจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส� ำ ปะหลั ง แทนการใช้
ปิ โ ตรเลี ย ม รวมไปถึ ง ด้ า นเกษตรอาหาร
ที่หันไปส่งเสริมการบริโภคโปรตีนจากพืช
และสาหร่ายเพือ่ ทดแทนโปรตีนจากเนือ้ สัตว์
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารท� ำ วิ จั ย เนื้ อ สั ต ว์
สั ง เคราะห์ ที่ อ าจเป็ น แหล่ ง โปรตี น ใน
อนาคตทดแทนการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมี
กระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้ อ ยกว่ า การเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละมี ต ้ น ทุ น
ที่ถูกกว่าการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

EVENTS
สหรัฐฯ: หุ้นส่วนของไทยในอนาคต
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8. คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมชม the Science Center
9. คณะผู้แทนไทยพบหารือกับ StartupPHL
10. คณะผูแ้ ทนไทยพบหารือกับ the Science Center
11. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรม
		 Company and Technical Presentations
		 ภายในงาน BIO World Congress on
		 Industrial Biotechnology 2018
12. คณะผู้แทนไทยพบหารือสมาคม BIO ของสหรัฐฯ
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ไทยเล็งเห็นถึงจุดแข็งด้านเศรษฐกิจชีวภาพของสหรัฐฯ โดยคณะผูแ้ ทน
ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงาน Biotechnology Innovation Organization (BIO)
ซึง่ เป็นสมาคมด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทีใ่ ห้บริการด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง มีเครือข่าย
สมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพของ
สหรัฐอเมริกา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในสหรัฐฯ และ
นานาประเทศกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก และยังเป็นผูจ้ ดั งาน BIO World Congress
ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีอกี ด้วย และจากการหารือร่วมกัน BIO เห็นพ้องทีจ่ ะพิจารณา
การจัดงานในลักษณะนี้นอกภูมิภาค โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพ
ในการจัดงานดังกล่าวได้  
การยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพของไทยจ�ำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลือ่ น ซึง่ คณะผูแ้ ทนไทยได้มโี อกาสพบหารือกับบริษทั Lux research
ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการการวิจัยและค�ำปรึกษาที่มีความสนใจจะร่วมมือกับไทย
โดยเฉพาะกับเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าเยีย่ มชม
หน่วยงานที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubator/ accelerator) ที่ส�ำคัญของ
เมืองฟิลาเดลเฟีย 3 แห่ง ได้แก่ StartupPHL, Pennovation และ the Science
Center เพื่อเรียนรู้การด�ำเนินงาน โครงสร้าง ตลอดจนโปรแกรมและโครงการ
ต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจและ
ผู ้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง กลุ ่ ม startup โดยไทยตั้ ง เป้ า น� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ปรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจภายใต้การดูแลของหน่วยงานไทย
พร้อมเสนอความร่วมมือระดับหน่วยงานระหว่างกันเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรทั้งด้านการจัดการและการจัดหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ
อาทิ Pennovation ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะภายใต้ University of Pennsylvania
ทีส่ ามารถน�ำรูปแบบมาปรับใช้กบั ไทยได้ โดยมหาวิทยาลัยทีม่ ศี กั ยภาพของไทย
สามารถจัดตัง้ ศูนย์ในลักษณะดังกล่าวเพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ การเกิด startup
ในประเทศ และจัดท�ำโครงการที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาไทย
ให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางขายในตลาดได้
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นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน Science Center เข้าร่วมงานในประเทศไทย อาทิ งาน Innovation Thailand
Week ซึ่งจะเป็นงานนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมแบบรอบด้าน และงาน Startup Thailand ที่รวบรวมสตาร์ท
อัพกว่า 400 ราย มาอยูใ่ นงานเดียวกัน เพือ่ การพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และมุมมองจากผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จในระดับนานาชาติ โดยจะ
เป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญที่จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่าง
ไทยกับสหรัฐฯ ต่อไป
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EVENTS

13. คณะผู้แทนไทยพบหารือกับ StartupPHL
14. บรรยากาศการท�ำงานใน Pennovation

คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมชม Pennovation

บูรณาการความร่วมมือเพื่อ
“การทูตเชิงเศรษฐกิจ”
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การเยื อ นสหรั ฐ ฯ ครั้ ง นี้ นอกจากจะเสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ แล้ว
ยังสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ของไทยเพื่ อ ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น ประเทศไทยให้ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยกระทรวงการต่างประเทศด�ำเนินบทบาท
เป็ น ตั ว เชื่ อ มต่ อ และผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานไทยและต่างประเทศ ผ่านการประสานงาน
ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของไทยทีม่ อี ยูท่ วั่ โลก
ตามเป้าหมาย “การทูตเชิงเศรษฐกิจ” เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ด้ า นต่ า งประเทศ สร้ า งและรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อันจะขับเคลือ่ นการค้าการลงทุน
ของไทยต่อไป
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คณะผู้แทนไทยพบหารือกับ Pennovation
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UPDATE

International Cooperation Expo (EXCO) 2019
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งานแสดงนวัตกรรมระดับโลก
ครั้งแรกของอิตาลี
โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจ�ำประเทศไทย

รัฐบาลอิตาลีมีก�ำหนดจัดงาน International Cooperation Expo (EXCO) 2019 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการ Fiera di Roma กรุงโรม ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติครั้งแรกที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
จากต่างประเทศ โดยได้เชิญให้ผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานเพื่อท�ำข้อตกลงทางธุรกิจและเปิดตลาดด้านธุรกิจ
นวัตกรรมในอิตาลี
ภายในงานมหกรรม International Cooperation Expo (EXCO) 2019 จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 30,000 ตารางเมตร ส�ำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม
2 โปรแกรมการประชุมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการระหว่างประเทศ และ
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นการสร้างงานและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทเอกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.exco2019.com และสามารถ
ติดต่อโดยตรงไปยังผู้จัดงานฯ ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@exco2019.com
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BUSINESS TIPS

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ชี้ช่องจากทีมทูต
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โมซัมบิก
กับโอกาสใหม่
ของสินค้าไทย
ในภูมิภาคแอฟริกา
โมซัมบิกกําลังเป็นตลาดใหม่ท่นี ่าสนใจในภูมิภาคแอฟริกาทั้งในแง่ของการเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกระจายสินค้าทั้งในโมซัมบิกและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ ในแง่ของตลาด
ที่มีความต้องการที่สูงขึ้น รวมทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนา
อย่างมากในอนาคต (อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561
อยู่ที่ร้อยละ 3.2 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 6.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
ในอุตสาหกรรมถ่านหิน อลูมิเนียม อุตสาหกรรมทรัพยากรเหมืองแร่ และ อุตสาหกรรม
ด้านพลังงานและก๊าซธรรมชาติ
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ล่าสุด สถาบันสถิติแห่งชาติของโมซัมบิก (Institute Nacionnal de Estatistica –
National Institute of Statistics of Mozambique) ได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการนําเข้าและ
การส่งออกของโมซัมบิกในปี 2560 ว่าประเทศไทยคือประเทศที่โมซัมบิกน�ำเข้าสินค้ามากที่สุด
เป็นอันดับ 8 (เป็นอันดับ 3 เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ จากภูมภิ าคเอเชีย) โดยมีมลู ค่าการนําเข้า
ทั้งสิ้น 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่นําเข้าจากไทยคือ ข้าว สินค้าการเกษตร
และเสื้อผ้า  จึงนับเป็นโอกาสทองที่ไทยจะสามารถต่อยอดการส่งออกสินค้ามายังทั้งโมซัมบิก
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่มีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ

พบกั บ อั พ เดทความเคลื่ อ นไหวและโอกาสใน
ตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจ
ติ ด ตามมาให้ ภ าคเอกชนไทยได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม สามารถเขียนมาคุยกัน
ได้ที่ info@globthailand.com

ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก
ที่ สู ง ขึ้ น และแอฟริ ก ากําลั ง เป็ น จุ ด หมายสําคั ญ
ที่โลกต่างให้ความสนใจในการมาขยายการค้าและ
การลงทุนมากขึ้น จึงถือว่าเป็นโอกาสทองที่สําคัญ
ที่นักธุรกิจไทยจะเข้ามาทําการค้ากับฝ่ายโมซัมบิก
ให้ ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ ในปั จ จุ บั น โมซั ม บิ ก เป็ น ประเทศ
ทีภ่ าคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในด้านพลังงาน โครงสร้าง
พืน้ ฐาน และโรงแรม โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ
6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่สูงที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา
ทั้งนี้ โมซัมบิกมีแนวโน้มในการทําการค้า
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และเมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศอื่น ๆ จากภูมิภาคเอเชีย ไทยเป็น
อันดับ 3 ทีโ่ มซัมบิกได้นําเข้าสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ข้าว อันจะสามารถน�ำไปสู่การส่งออกสินค้าอาหาร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสูโ่ มซัมบิก และการขยาย
การลงทุ น ของผู ้ ป ระกอบการไทยในอุ ต สาหกรรม
ด้านการเกษตรในโมซัมบิก
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ขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต
ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เห็นว่าเป็นโอกาสส�ำคัญที่จะขยาย
การค้าระหว่างไทยและโมซัมบิกให้เพิ่มมากขึ้นจึงได้ร่วมกัน
จัดโครงการเพื่อน�ำคณะนักธุรกิจไทยมาเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและอุตสาหกรรมแห่งกรุงมาปูโตประจําปี 2561 หรือ
FACIM 2018 ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2561 และได้
จัดกิจกรรมการเจรจาการค้า  (Thailand – Mozambique
Business Matching) เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตด้วย ทั้งนี้ ผลการเจรจา
การค้าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ในภาพรวมถือว่าเป็นที่น่า
พอใจ โดยคาดการณ์การสัง่ ซือ้ ภายใน 1 ปี มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 1.245
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 41.1 ล้านบาท และสินค้าที่
มียอดสั่งซื้อสูง ได้แก่ อุปกรณ์ตัวล็อก เครื่องทําความเย็น ข้าว
และเครื่องปรุงรส ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการสั่งซื้อ
ในอนาคต อาทิ สินค้ารถไถเดินตามเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่
และตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น
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โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

ทันโลก

มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามทะลุ
10,000 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GLOBTHAILAND.COM
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กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและ
เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เวียดนามมีมูลค่าการค้าทวิภาคีสูงกว่า
10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าการส่งออก
ของเวียดนามไปยังไทยอยูท่ ี่ 3,727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี 2560 ซึ่ ง อั ต ราการเติ บ โตของการส่ ง ออกจาก
เวียดนามไปยังไทยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ
สินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังไทย คือ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ ด้วยมูลค่า  996 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปยังไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าหลายชนิดที่มีมูลค่าการส่งออก
100 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ขึ้ น ไป เช่ น น�้ ำ มั น ดิ บ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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ในทางกลับกัน มูลค่าการนําเข้าจากไทยอยู่ที่ 7,543
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.3 เมื่ อ เที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึง่ เวียดนามมีสนิ ค้าหลายชนิดทีน่ ําเข้า
จากไทยด้วยมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุปกรณ์ วัสดุพลาสติก เครื่องจักรและ
ชิ้นส่วน ผลไม้ น�้ำมัน รถยนต์ชนิดประกอบสําเร็จ ชิ้นส่วนและ
อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น
รถยนต์เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีมูลค่านําเข้าเพิ่มขึ้นสูง
โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าการนําเข้ารถยนต์
ชนิดประกอบสําเร็จนําเข้าจากไทยมีมูลค่า 437.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ อุปกรณ์รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ที่ 402.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกรายแรกที่สามารถ
ปฏิบัติตามกฤษฎีกา 116/2017/ ND-CP เกี่ยวกับการจัดการ
รถยนต์นําเข้า ซึง่ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 มีรถยนต์ Honda
ทีผ่ ลิตในไทย 2,000 คัน นําเข้าสูเ่ วียดนาม ไทยจึงยังดํารงตําแหน่ง
เป็นประเทศที่เวียดนามนําเข้ารถยนต์อันดับแรก
ด้วยมูลค่าการส่งออกและนําเข้ารวมที่ 11,270 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 ไทยจึงเป็น
ประเทศแรกในอาเซียนที่มีมูลค่าการค้าทวิภาคีกับเวียดนาม
ทะลุ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสูงกว่าการค้า
ระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่ า งไรก็ ดี ในความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า กั บ ไทย
เวียดนามกําลังขาดดุลการค้าค่อนข้างมาก ด้วยมูลค่า  3,800
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561
การสนั บ สนุ น การส่ ง ออกสิ น ค้ า เวี ย ดนามไปยั ง ไทย
ได้ ช ่ ว ยลดความกดดั น แก่ ข าดดุ ล การค้ า  โดยในอนาคต
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะจัดงานสัปดาห์
สินค้าเวียดนาม ณ ประเทศไทย รวมทั้งจะประสานกับไทย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ไ ทยอนุ ญ าตการนําเข้ า ผั ก และผลไม้
จากเวียดนาม เสนอให้ผปู้ ระกอบการจัดการรายการส่งเสริมการค้า 
การประชาสัมพันธ์สนิ ค้าในประเทศไทย และขอให้ผปู้ ระกอบการ
เวียดนามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้าส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
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ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
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รู้กฎก่อนรุก

กรมนำ�เข้า – ส่งออก ลาว

ลดขั้นตอนดำ�เนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ
นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำ�เข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เผยว่า กรมการนำ�เข้าและส่งออกสินค้า ได้ออกแจ้ง
การเลขที่ 4186/กขอ. ลงวั น ที่ 12 กั น ยายน 2561 เรื่ อ ง การดำ � เนิ น การตามมาตรการ
การบริการ Service Charter ของกรมการนำ�เข้าและส่งออก เพือ่ เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริการของกรมและสานต่อคำ�สั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 และให้สอดคล้องกับแผนการดำ�เนินงานการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ปี 2560 – 2565 ซึง่ จะเริม่ ลดขึน้ ตอนดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และจะลดขัน้ ตอน
อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยหวังจะลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงและกระตุ้นมูลค่าการค้ารวม
ให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2568
การด�ำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดขั้นตอน
เวลา และเอกสารในการขออนุ ญ าตน� ำ เข้ า และส่ ง ออกสิน ค้าของ
ภาคธุรกิจให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และ 2) ยกระดับ
การบริการของกรมการน�ำเข้าและส่งออกให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ
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ขั้นตอนการให้บริการของ
กรมการนำ�เข้าและส่งออก
ภายในปี 2562 ประกอบด้วย
1

3
การขอใบรับรองสินค้า
ผ่านแดน จะใช้เวลาดำ�เนินการ
ขออนุญาตเหลือ 1 วัน

5
การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารทาง
ด้านการค้าของ สปป. ลาว อาทิ
กฎหมาย บทความ จะประกาศ
หลังจากได้รับข้อมูลอย่างเป็น
ทางการภายใน 3 วัน

6
การแสดงข้อคิดเห็นต่อ
การให้บริการของกรมการนำ�เข้าและ
ส่งออก จะลดเวลาดำ�เนินการ
เหลือ 3 วัน

2
การขอใบรับรองแหล่งกำ�เนิดสินค้า
หากดำ�เนินการด้วยตนเองจะลด
เวลาดำ�เนินการเหลือเพียง 1 ชั่วโมง
และถ้าดำ�เนินการขออนุญาตผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะลดเวลา
ดำ�เนินการเหลือ 30 นาที

4
การขอใบรับรองนำ�เข้าเพื่อส่งออก
ต่อไปยังประเทศที่สาม
จะลดเวลาดำ�เนินการเหลือ 1 วัน

ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวจะ
ต้องอยู่ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึง
การยื่ น เอกสารถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
นายสุ ลิ ย น กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า  ในอนาคต
กรมการน�ำเข้าและส่งออก ยังได้ค้นคว้า
นโยบายทางการค้าส�ำหรับ 3 รายการสินค้า
ที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหรือ
นครหลวงรับผิดชอบในการออกใบอนุญาต
น�ำเข้าและส่งออก อาทิ ปูนซีเมนต์ ข้าวสาร
และเหล็ ก โดยได้ พิ จ ารณาตั ด เอกสาร
การขออนุญาตน�ำเข้าและส่งออกให้เหลือ
เพี ย งการตรวจสอบด้ า นเทคนิ ค ที่ ด ่ า น
ซึ่ ง เป็ น ไปตามการเป็ น ภาคี ข ององค์ ก าร
การค้าโลก ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า ลดขั้นตอนการขออนุญาต และ
ลดต้นทุนของภาคธุรกิจลง
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การขออนุญาตนำ�เข้าและส่งออก
ยานพาหนะ น้ำ�มันเชื้อเพลิง และเพชร
หากดำ�เนินการด้วยตนเองจะลดเวลา
ดำ�เนินการเหลือเพียง 1 วัน และ
หากดำ�เนินการขออนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และแจ้งภาษีผ่านระบบ
ประตูเดียวแห่งชาติจะลดเวลาดำ�เนินการ
ให้เหลือเพียงครึ่งวัน
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MFA CEO Forum with Bumrungrad
Thailand’s Smart Hospital:
The Next Step of Sustainable Healthcare

ศูนย์ธรุ กิจสัมพันธ์ ภายใต้กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จดั งาน MFA CEO Forum with Bumrungrad
ในหัวข้อ Thailand’s Smart Hospital: The Next Step of Sustainable Healthcare เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
โดยมุ่งหวังแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทยในเวทีระดับโลกและส่งเสริมธุรกิจ Medical Tourism
ผ่านสายตาคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำ�ประเทศไทย สภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งมาร่วมงานอย่างคับคั่งจำ�นวนมากกว่า 100 คน งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนาย David T. Boucher ตำ�แหน่ง Chief Business
Transformation Officer โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์เป็นผู้แสดงปาฐกถา
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ในปั จ จุ บั น โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ มี แ พทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า 1,300 คน พยาบาลกว่า 1,000 คน และบุคลากร
ที่พูดภาษาต่างประเทศได้ถึง 20 ภาษา เพื่อรองรับผู้เข้ารับ
บริการจากทั่วโลก โดยในปี 2561 มีจ�ำนวนผู้ใช้บริการรวมกว่า 
1.2 ล้านราย จากภูมภิ าคต่าง ๆ ได้แก่ อเมริกาเหนือ 19,647 ราย
อเมริกาใต้ 436 ราย ยุโรป 18,291 ราย แอฟริกา 17,719 ราย
ตะวันออกกลาง 135,275 ราย เอเชียกลาง 1,589 ราย เอเชียใต้
48,984 ราย เอเชียตะวันออก 28,238 ราย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
835,149 ราย และโอเชียเนีย 5,386 ราย
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โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่
ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร Joint Commission
International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา และยังได้รบั รางวัลด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงการแพทย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งปี ค.ศ. 2018 และรางวัล
Smart Hospital ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ แห่งปี ค.ศ. 2018 จาก Global Health
and Travel นิตยสารชั้นน�ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
อาทิ มะเร็งวิทยา ประสาทวิทยา และศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น

โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ เ ป็ น
โรงพยาบาลในระดับแนวหน้าทีไ่ ด้ประยุกต์
ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการรั ก ษาพยาบาลและ
การบริ ห ารระบบงานของโรงพยาบาล
โดยตัวอย่างความส�ำเร็จประการหนึ่งของ
โรงพยาบาลคือการเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ในโลกที่ประยุกต์ใช้ระบบ IBM Watson for
Oncology โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัท
IBM ในการใช้เทคโนโลยีระบบประมวลผล
ข้ อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถเข้ า ใจ
ภาษามนุ ษ ย์ (Cognitive Computing)
เพื่อใช้ในการรักษาอาการมะเร็ง โดยอาศัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนมากและมีพฒ
ั นาการ
รายวันจาก Machine Learning ซึง่ ระบบดังกล่าว
สามารถแนะน�ำแนวทางการรักษามะเร็ง
ที่สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมะเร็งวิทยาได้ครอบคลุมถึงร้อยละ 83
ของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ถือเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ตอบโจทย์การท�ำงานของรัฐบาลไทยตาม
นโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับ
แนวทางตามภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจ
ของกระทรวงการต่ า งประเทศ ภายใต้
แนวคิ ด “บทบาทของเอกชนไทยในเวที
เศรษฐกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ซึ่ ง จะสามารถต่ อ ยอดความส� ำ เร็ จ ของ
ประเทศไทยนี้ไปสู่ภูมิภาคและระดับโลกได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญในอนาคต
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กระทรวงการต่างประเทศ

นำ� STARTUP ไทย
เข้าร่วมการแข่งขันนำ�เสนอแผนธุรกิจ และหาความรู้
ในมหกรรมนวัตกรรมระดับโลกที่นอร์เวย์
28
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เมื่อวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศจับมือสำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติดำ�เนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมนำ�ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เบื้องต้นของไทย (Startup) ร่วมงาน Oslo Innovation Week 2018 ณ กรุงออสโล ประเทศ
นอร์เวย์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศนอร์เวย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ Startup ของไทยได้เรียนรู้และนำ�เสนอแผนงาน
ทางธุรกิจสู่สายตานานาชาติ
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งาน Oslo Innovation Week
เป็ น งานส� ำ คั ญ ประจ� ำ ปี ข องกรุ ง ออสโล
ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2548 ได้รับการจัดขึ้นมาแล้ว
12 ครั้ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในงานประชุ ม
นานาชาติ ด ้ า นส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมที่ ใ หญ่
ทีส่ ดุ ของยุโรป และเป็นเวทีพบปะของนักวิจยั
นักลงทุน นักธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม Tech
Startup และผู้เชี่ยวชาญ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นงานที่ “เชือ่ ม” ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านนวัตกรรมกับนักลงทุน ซึ่งในปีนี้
งานได้เริม่ ต้นขึน้ อย่างเป็นทางการด้วยพิธเี ปิด
ที่ Oslo City Hall โดยรวบรวมบุคคลแนวหน้า
ทางด้ า น Startup และผู ้ ป ระกอบการ
ทางสังคม (Social Enterprise) จากทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากกลุม่ ประเทศ Nordics
มากล่าวบรรยายถึงสถานการณ์ดา้ นเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในขณะนี้ ท�ำให้ Startup ไทย
ได้เรียนรู้ถึงโอกาส ปัญหา และอุปสรรค
ทีเ่ กิดขึน้ กับ Startup ของประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
ในภาคเศรษฐกิ จ นวั ต กรรมระดั บ สู ง
เพื่ อ เตรี ย ม Startup ไทยให้ พ ร้ อ มรั บ
กับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ในโอกาสนี้ Startup ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขัน
การน�ำเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรม 100 Pitches Entry Rounds
จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทแจ๊สเบอรี่ซึ่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวส�ำหรับ
เกษตรกร และบริษัทรีคัลท์ซึ่งใช้เทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพจาก
ดาวเทียมส�ำหรับการท�ำเกษตรกรรม ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รับคัดเลือก
จากบริษัทที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 200 ราย จนมาเป็น 2 ใน 64
บริษัทที่คณะกรรมการเลือกให้เข้าแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ เนื่องจาก
ส า ม า ร ถ ต อ บ โ จ ท ย ์ ก า ร ใ ช ้ น วั ต ก ร ร ม เ ป ็ น ตั ว ขั บ เ ค ลื่ อ น
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development
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ภายในงาน Oslo Innovation Week 2018
ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลากหลายอย่าง
โดย Startup ไทยได้เข้าร่วม Oslo Business
Forum ซึ่ ง เป็ น การสั ม มนาด้ า นเทคโนโลยี
นวั ต กรรม และการบริ ห ารจั ด การจากกลุ ่ ม
ประเทศ Nordics เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมยุค 4.0
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศนอร์เวย์เองนั้น
ต้ อ งการการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ
การบริหารจัดการทีป่ ระยุกต์ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศลดการพึ่งพา
รายได้จากน�้ำมันที่ทรัพยากรก�ำลังลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ถือว่ามีเป้าหมายคล้ายกับประเทศไทย
ที่แม้จะไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพารายได้จากน�้ำมัน
แต่ก็ต้องการเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้ประเทศ
มีผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
และรับมือกับสภาวะทีเ่ ข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และ
ค่าจ้างแรงงานในประเทศที่สูงขึ้น

Goals)
          นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น Startup ไทยยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เพือ่ เรียนรูก้ ารพัฒนาภาคธุรกิจและแนวทาง
การท�ำงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
Startup ประเทศนอร์ เ วย์ อาทิ กิจ กรรม
Cutting Edge Festival ซึ่งมีการน�ำเสนอ
ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมล่ า สุ ด ในด้ า น
ต่าง ๆ อาทิ healthtech และ กิจกรรม The
Edtech Day ซึ่งน�ำเสนอการใช้เทคโนโลยี
เพื่อจัดการกับปัญหาทางการศึกษาที่เกิด
ขึ้นในสังคม
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Startup ไทยยังได้เข้าร่วมงาน The
Funding for Impact ซึ่งเป็นการสัมมนา
เพื่ อ หาแนวทางในการบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ
สังคมให้มสี ถานะทางการเงินทีเ่ ข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมให้ด�ำเนินกิจการ
ต่อไปได้ ซึง่ นอร์เวย์เป็นหนึง่ ในประเทศทีใ่ ห้
ความส�ำคัญในประเด็นดังกล่าวนีเ้ ป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากต้ อ งการสนั บ สนุ น ให้ Startup
และผู้ประกอบการทางสังคมได้มีโอกาส
เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “Impact
Startup” ที่ถือเป็นกระแสของ Startup ที่มุ่ง
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติในด้านต่าง ๆ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GLOBTHAILAND.COM

          การเข้าร่วมงาน Oslo Innovation Week 2018 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ท�ำให้ Startup
ไทยได้เห็นภาพการท�ำงานของ Startup ทีก่ ว้างขึน้ ในระดับโลก แต่ยงั ท�ำให้ Startup ไทยได้
เห็นถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ Startup สามารถเปลีย่ นแปลงสังคมให้ดขี นึ้ ในหลากหลาย
แง่มมุ อีกทัง้ ยังตรงกับเป้าหมายการท�ำงานของกระทรวงการต่างประเทศทีจ่ ะช่วยยกระดับ
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันกับภาคธุรกิจนานา
ประเทศได้
https://globthailand.com/norway_0008/
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เตรียมความพร้อม

หากกล่าวถึงคำ�ว่า Startup หลาย ๆ ท่านอาจจะนึกถึงภาพองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
ดำ�เนินการแต่ใช้เทคโนโลยีอันล้ำ�สมัยมารองรับโมเดลทางธุรกิจ จนก่อให้เกิดการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด และสร้างผลกำ�ไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม Startup ยังมีอีกบทบาท
ที่สำ�คัญ ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำ�วันหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เช่น การศึกษา ความยากจน และปัญหามลภาวะต่าง ๆ Startup จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยขับ
เคลื่อนให้สังคมพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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ไทยสู่ STARTUP ระดับโลก

		
กระทรวงการต่างประเทศและส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในชือ่ NIA ได้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้ จึงได้จัด
โครงการ “เสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรม” โดยพาตัวแทน Startup ไทยเข้าร่วมงาน Oslo Innovation Week 2018 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 เพื่อร่วมส�ำรวจ
และหาความร่วมมือกับ Startup ชั้นน�ำระดับโลกในหลากหลายสาขา รวมทั้งเพื่อเตรียมให้ Startup ไทยพร้อม
รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวแทน Startup ไทยที่ได้ร่วมออกเดินทางไปกับเราในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 บริษัท คือ บริษัท Jasberry บริษัท Ricult บริษัท Socialgiver และ บริษัท EdWings Education โดยทั้ง 4 บริษัทนี้ มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา ซึ่งแต่ละบริษัทพร้อมแล้วที่จะมาเล่าประสบการณ์
สุดพิเศษและความรู้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ส�ำหรับ Startup ไทยทุกคน
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Jasberry Rice
Every rice grain matters.
Our small-scale farmers
grow their way out of poverty.
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Clint Coo
Jasberry เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านเกษตรกรรมที่มุ่งลดความยากจนในหมู่เกษตรกร
โดยบริษทั ได้ทำ� งานวิจยั ด้านเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดีเพือ่ น�ำไปให้เกษตรกรในโครงการได้ปลูก รวมทัง้
ให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรในเรื่องวิธีการปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนต่อไร่ หลังจากนั้น
จึงน�ำผลผลิตที่ได้ไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม และท�ำการตลาด Modern Trade ในระดับโลก
คุณ Clint Coo ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทสยามออแกนิคแจ๊สเบอรี่ จ�ำกัด กล่าวว่า 
จากการเข้าร่วมส�ำรวจภาคการเกษตรของนอร์เวย์และเข้าร่วมกิจกรรม Oslo Innovation Week นี้
ท�ำให้ได้เห็นว่าภาคการเกษตรของไทยและนอร์เวย์มีความเหมือนและความแตกต่างกันมากใน
หลายจุ ด โดยในนอร์ เ วย์ จ ะเน้ น การเกษตรในด้ า นการประมง ซึ่ ง ความแตกต่ า งที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การประมงทีน่ อร์เวย์จะใช้เครือ่ งจักรทดแทนแรงงานคนในอัตราส่วนทีส่ งู เนือ่ งจากค่าจ้างแรงงานอยูใ่ น
ระดับสูงมาก ในขณะที่ไทยจะเน้นใช้แรงงานมากกว่าการใช้เครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ทั้งสองชาติ
ต่างให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นภาคการเกษตรไทย คุ ณ Clint กล่ า วเสริ ม ว่ า 
เทคโนโลยีสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ โดยไม่จ�ำกัดอยู่แค่อุปกรณ์ เช่น
สมาร์ทโฟนหรือโดรน เท่านัน้ หากแต่อาจน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุงสายพันธุพ์ ชื ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีด่ มี ากยิง่ ขึน้
ได้ ผ ลผลิ ต และทนต่ อ โรคมากขึ้ น รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การน�้ ำ หรื อ ดิ น ให้ มี คุ ณ ภาพ  
ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ สิ่งที่ได้เห็นจากกิจกรรม Oslo Innovation Week ในประเด็นด้าน Startup คือ
การได้เห็นระบบนิเวศ (Ecosystem) ของนอร์เวย์ที่พร้อมรองรับการเกิดขึ้นของ Startup ในทุกรูป
แบบ เช่น การท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ และการมี Co-working space
ที่บริหารจัดการระบบได้เป็นอย่างดี โดยมีการช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหา
กันภายใน จึงท�ำให้ Startup ของนอร์เวย์เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
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Ricult เป็นกิจการเพือ่ สังคมทางด้านเกษตรกรรมอีกหนึง่ บริษัททีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ โดย Ricult เป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวางแผน
การเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและท�ำให้ผลผลิตทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพสูง
คุณนิศากร วัลยะเสวี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กล่าวว่า  เทคโนโลยีด้านการเกษตรของนอร์เวย์พัฒนาไปได้ไกลมาก โดยเกษตรกรท้องถิ่น
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างจากการเพาะปลูกซึง่ มีการปลูกในโรงเรือน
ขนาดใหญ่และการประมงซึ่งมีการท�ำฟาร์มปลาที่ควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
ส่วนการท�ำงานของ Startup ของนอร์เวย์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือ จะเน้นสร้าง
Startup ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ยกตัวอย่าง
เช่น Startup ทีท่ ำ� งานด้านลดถุงขยะในทะเล และ Startup ทีท่ ำ� เรือ่ งการน�ำของเหลือใช้กลับมา
ใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการท�ำงานตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Startup ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ท�ำงานในเชิงสิ่งแวดล้อม
มากนัก แต่ก็ถือว่าได้ท�ำงานในด้านการแก้ปัญหาความยากจนอย่างแข็งขัน เนื่องจากเป็น
ความจ�ำเป็นที่เร่งด่วนมากกว่า
ทั้งนี้ คุณนิศากรฯ ยังได้กล่าวแนะน�ำเพิ่มเติมว่า Startup ไทยที่ต้องการเข้าร่วมงาน
Oslo Innovation Week ในปีถัดไป ควรเตรียมสร้างโมเดลทางธุรกิจของตนเองให้ชัดเจน
เพื่อการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจจากงาน Oslo Innovation Week ที่ตรงใจได้อย่างรวดเร็ว

Ricult
Those who
feed us,
need us.
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Socialgiver
Through Socialgiver,
brands and customers
can give back together.
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กาญจน์ชิตา กิจจันเศียร
Socialgiver เป็นกิจการเพื่อสังคมทางด้านการท่องเที่ยว โดยเป็น Platform ที่น�ำสินค้า
และบริการที่คงเหลือ (Spare Service Capacity) ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร บริการนวดสปา ทัวร์ และบัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น มาจ�ำหน่ายในราคาพิเศษ
เพือ่ เปลีย่ นรายได้สว่ นหนึง่ เป็นเงินทุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การสงเคราะห์
ชีวิตสัตว์ และการลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจในสังคม
คุณกาญจน์ชิตา กิจจันเศียร ผู้จัดการฝ่ายประสานงานภาคธุรกิจและหุ้นส่วน บริษัท
โซเชียลโมชั่น จ�ำกัด  กล่าวว่า  การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ท�ำให้ได้เห็นถึงพลวัตของเทคโนโลยีที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ เทคโนโลยีในวันนีอ้ าจจะเริม่ เปลีย่ นแปลงไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
จึงท�ำให้ได้เรียนรู้ว่า  Startup ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลก ซึ่งการที่
Startup บริษัทหนึ่งสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ดีในประเทศของตนเองก็ไม่อาจรับประกันได้เลยว่าจะ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
แม้ว่าเศรษฐกิจของนอร์เวย์จะไม่ได้พึ่งพารายได้หลักจากภาคการท่องเที่ยวมากเท่า
ประเทศไทย แต่สงิ่ ทีส่ ะท้อนการท�ำงานในภาพรวมของนอร์เวย์ทเี่ ด่นชัด คือ การท�ำงานของ Startup
ในนอร์เวย์ทเี่ น้นการสร้างพืน้ ทีแ่ ละกรอบการท�ำงานใหญ่ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
ของสหประชาชาติเพื่อให้การท�ำงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยส�ำหรับประเทศไทย ปัญหาด้านความหิวโหย โอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึง
ปัจจัย 4 ก็เป็นเป้าหมายหนึง่ ใน SDGs เช่นกัน และเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งจัดการเป็นอันดับ
แรก จึงเป็นเหตุผลที่เราเห็น Startup ในไทยมุ่งท�ำงานในเชิงดังกล่าวมากกว่า  ดังนั้นสิ่งที่จะท�ำให้
Startup ไทยพัฒนาก้าวขึ้นไปในอีกระดับ คือ การพัฒนาสินค้าหรือบริการของตนเองให้มีจุดเด่น
ที่แก้ไขปัญหาทางสังคมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้ Startup นั้นเติบโตไปพร้อมสังคมได้ใน
ระยะยาว

COVER STORY

EdWings Education
We make millions of students live better.

EdWings Education เป็นกิจการเพื่อสังคมทางด้านการศึกษาที่สร้างขึ้น
มาเพื่อเป็นตัวกลางในการน�ำนวัตกรรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบจากนอกห้องเรียน
เข้าไปสู่ “ครู” และ “นักเรียน” ในโรงเรียน ซึ่งมุ่งผลให้เกิดการขยายโอกาสไปทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ร้ า งโครงการพั ฒ นาใหม่ ๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค ลากร
ทางการศึกษาได้เข้าใจปัญหาทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบและบริบท
เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
คุณณัฐรดา เลขะธนชลท์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม
เอ็ดวิงส์เอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมงานครัง้ นี้ ท�ำให้ได้เรียนรูถ้ งึ ระบบนิเวศ
ของ Startup ด้านการศึกษาที่พัฒนาไปได้ไกลมาก โดย Co-working space ใน
นอร์เวย์สามารถสร้างระบบที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกกับนักเรียน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งในอนาคต Startup ไทย
สามารถพัฒนาไปถึงในจุดนั้นได้เช่นกัน หากแต่ต้องรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การขาดก�ำลังคนหรือก�ำลังการผลิตชิ้นงานใน
กิจกรรมบางอย่าง เป็นต้น ซึ่งแต่ละ Startup ต่างมีความเชี่ยวชาญและเป้าหมายใน
ระดับต่างกัน ดังนั้น การรวมตัวกันจะท�ำให้ Startup โดยรวมเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกประการหนึ่งจาก Startup ในกรุงออสโล คือ
การหารายได้เพื่อท�ำให้ Startup สามารถอยู่รอดได้เป็นสิ่งส�ำคัญเช่นเดียวกัน เพราะ
แม้ว่าโมเดลทางธุรกิจนั้น ๆ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นอย่างมาก
แต่ไม่สามารถบริหารงานให้สภาวะทางการเงินของบริษัทสามารถอยู่รอดได้ด้วย
ตนเองก็ไม่นับว่าสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกใด ๆ ได้ ดังนั้น สิ่งที่ Startup ไทย
สามารถพัฒนาได้ในทันที คือ การสร้างโมเดลทางธุรกิจให้เข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะอยูไ่ ด้
ในระยะยาว จากนั้นจึงเริ่มสร้างเป้าหมายให้กว้างมากขึ้นจนน�ำไปสู่เป้าหมายตาม
SDGs ที่ท�ำร่วมกับ Startup ทั้งโลก

พบกั บ อั พ เดทความเคลื่ อ นไหวและโอกาส
ในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลก
ตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์
www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุย
กันได้ที่
info@globthailand.com
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รู้จักโอกาสทางธุรกิจ
ในต่างแดน รู้จัก
globthailand.com

ใ

นปัจจุบัน การค้าและการลงทุนไทยได้เติบโตขึ้นมาตามลําดับ
ซึง่ สังเกตได้จากจํานวนธุรกิจทีจ่ ดทะเบียนใหม่ในช่วงปีทผี่ า่ นมานี้
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกําลังซื้อของประชาชนเข้ามา
สู่ภาวะปกติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่มีพัฒนาการดีขึ้น ผู้ประกอบการ
หลายรายจึ ง เริ่ ม กลั บ มาลงทุ น อี ก ครั้ ง แต่ ห ากผู ้ ป ระกอบการไทย
จะมุ่งเติบโตโดยหวังพึ่งเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้น
เมื่อถึงจุดหนึ่งก็อาจเจอความเสี่ยงที่ไม่สามารถขยายฐานธุรกิจได้อีก
เนื่ อ งจากความต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า จะถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว ดั ง นั้ น การขยาย
ฐานตลาดไปยังต่างประเทศจึงเป็นเรือ่ งจําเป็นอย่างหนึง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ไทยควรคํ า นึ ง ถึ ง และควรปฏิ บั ติ เ มื่ อ มี ค วามพร้ อ ม อย่ า งไรก็ ต าม
ก่อนที่จะขยายการลงทุนไปต่างประเทศได้ ก็จําเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล
อย่างรอบด้านด้วยเช่นกัน ซึ่ง “globthailand.com” พร้อมที่จะเป็น
สื่ อ กลางที่ ค อยชี้ นํ า โอกาสใหม่ เ พื่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ไทย
ในต่างประเทศ
globthailand.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
ภายใต้ ก รมเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ทีค่ อยขับเคลือ่ น “การทูตเศรษฐกิจ
เชิงรุก (Proactive Economic Diplomacy)” ซึ่งจะมุ่งไปสู่การเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ สํ า หรั บ
ภาคเอกชนไทยในเวที โ ลก ภายในเว็ บ ไซต์ globthailand.com
จะมีเนื้อหาหลักที่แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ทันโลก
(2) ชี้ช่องจากทีมทูต (3) โอกาสใหม่ในต่างแดน (4) รู้กฎก่อนรุก
และ (5) เครือข่ายของเรา โดยแต่ละประเภทก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

ทันโลก คือ ช่องทางที่รวบรวม ชี้ช่องจากทีมทูต คือ ช่องทางที่

สถานการณ์และความเคลื่อนไหว
ทางด้านเศรษฐกิจในแง่มุมต่าง ๆ
จากต่างประเทศ ซึง่ ข้อมูลจะถูกส่ง
ตรงมาจากสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทัว่ โลก
เพื่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ

รวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก
จ า ก ที ม ทู ต แ ล ะ ศู น ย ์ ข ้ อ มู ล
เพื่ อ ธุ ร กิ จ ไทยในต่ า งประเทศ
(Business Information
Center - BIC) เพื่ อ ให้ ค นไทย
ได้เห็นโอกาสต่าง ๆ ที่อาจเข้าไป
ร่วมลงทุนในต่างประเทศ

PROMOTE
PROMOTE

ช่องทางการติดตาม

Website : www.globthailand.com
Facebook : globthailand

ทีร่ วบรวมกิจกรรมงานสัมมนาทีใ่ ห้
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของภาคเอกชนไทย อี ก ทั้ ง ยั ง
รวบรวมกิจกรรมที่ให้ภาคเอกชน
ไทยได้ มี โ อกาสแสดงศั ก ยภาพ
ในเวทีโลก เช่น มหกรรมแสดงสินค้า
ในต่างประเทศ งานเทศกาลไทย
ทีจ่ ดั ขึน้ ตามเมืองใหญ่ตา่ ง ๆ ทัว่ โลก

ที่ ร วบรวมกฎระเบี ย บการค้ า
และการลงทุ น ในตลาดสากล
และพร้ อ มช่ ว ยให้ คํา ปรึ ก ษาแก่
ผูป้ ระกอบการไทย เมือ่ เกิดข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างประเทศ

การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมใน
การผลักดันธุรกิจไทยในระดับโลก
ซึง่ จะมีทงั้ ศูนย์ขอ้ มูลเพือ่ ธุรกิจไทย
(Business Information
Center - BIC) ในประเทศต่าง ๆ
ที่ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแล
ของสถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ข องไทยทั่ ว โลก
และมี ห น่ ว ยงานพั น ธมิ ต รอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ไทยในระดับสากล
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โอกาสใหม่ในต่างแดน คือ ช่องทาง รู ้ ก ฎก่ อ นรุ ก คื อ ช่ อ งทาง เครือข่ายของเรา คือ ช่องทาง

นอกเหนื อ จากเนื้ อ หาทั้ ง
5 ประเภททีไ่ ด้กล่าวในข้างต้นแล้ว
globthailand.com ยังได้ทํางาน
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของ
ศู น ย์ ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ใ นด้ า นอื่ น ๆ
อีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่เคยจัดไว้
อย่างน่าสนใจในอดีต ยกตัวอย่าง
การจัดโครงการชี้ช่องจากทีมทูต
กระทรวงการต่างประเทศนําคณะ
ไปสํารวจโอกาสการค้าการลงทุน
ที่ เ อธิ โ อเปี ย ซึ่ ง จั ด ไปเมื่ อ เดื อ น
กันยายน 2560 เป็นต้น เพื่อให้
การทู ต เศรษฐกิ จ เชิ ง รุ ก ของ
กระทรวงการต่างประเทศทํางาน
รั บ ใช้ ผู ้ ป ระกอบการไทยและ
ประชาชนชาวไทยในทางทีจ่ บั ต้อง
ได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ มีบทความเกี่ยวกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศมากมายทีท่ มี งาน
globthailand ตั้ ง ใจคั ด สรรมา
เพื่อท่าน โดยท่านสามารถติดตาม
รับข่าวสารต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์
globthailand.com ทางเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ facebook.com/
Globthailand และทางคอลัมน์
ชี้ช่องจากทีมทูต ในหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ รวมทัง้ ท่านสามารถ
ติ ด ต่ อ และสื่ อ สารกั บ ที ม งาน
globthailand เพื่ อ แบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ ท างธุ ร กิ จ ได้ ท าง
อีเมล์ info@globthailand.com
และทางหมายเลขโทรศั พ ท์
0 2643 5237
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