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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1. การขับเคลื่อน
รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ ทุกสานัก/
ไทยแลนด์ ๔.๐ ไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง ผ่า นทางระบบดิจิทัล ออนไลน์แ ละการพัฒ นาวิจัย นวัต กรรม
กอง
และการ
เพื่อ เสริม สร้า งและพัฒ นาไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาการค้า
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโ ภค พฤติกรรมการผลิตเปลี่ยนไป ประชาชน
ออนไลน์
รั ก ความสะดวกสบายมากขึ้ น จึ งต้ อ งมาเพิ่ ม การขายออนไลน์ เพราะการตลาด
ออนไลน์ทาให้เกิดความเท่าเทียมของคนทุกคนทุกกิจการโดยมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
รัฐบาลจึงได้ดาเนินนโยบายในการส่งเสริม ปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการค้าออนไลน์ ดังนี้
๑. การพั ฒ นาด้ านกฎหมายให้ มี ค วามเท่ าเที ย มกัน และเป็ น กฎหมายฉบั บ
เดียวกัน
๒. การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานทางกายภาพและทางดิจิทั ล ประกอบด้ว ย
อินเทอร์เน็ตประชารัฐ 75,000 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้ทุ กหมู่บ้านทั่วประเทศสามารถ
เข้าถึงบริการภาครัฐ
๓. การขยายโครงสร้างพื้นฐานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น เคเบิ้ลใยแก้วนาแสง
ซึ่ง รัฐ บาลได้ด าเนิน การไปแล้ว 25,000 กิโ ลเมตร เพื ่อ เชื่อ มต่อ ทวีป เอเชีย
แอฟริกา และยุโรป
๔. การก่อ สร้า งโครงสร้า งการคมนาคมขนส่ง จานวน 2.4 ล้า นล้า นบาท
เพื่อ พัฒ นาการขนส่ง ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ให้สามารถขนส่งคนและขน
สินค้า รวมถึงการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลเข้ามาทางานในประเทศไทย เพื่อเป็นการ
เปิดตลาดต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น สาหรับผู้ค้าก็สามารถเพิ่มช่องทางการทาธุรกิจ สร้างการ
รับรู้กับผู้บริโภคใหม่ ยังขยายไปยังระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้ไปถึงมือ
ผู้บริโภค (Logistics) เพื่อการกระจายวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพของตลาดออนไลน์ว่า การค้าขายของออนไลน์
มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในอาเซียน เพราะโครงสร้างพื้นฐานมีความ
พร้อม อันเนื่องมาจากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตเกือบ 4 เท่า ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
เมื่อปี 2551 จานวนมีผู้ใช้ 9.3 ล้านคน และปี 2561 มีการขยายตัวจานวนเพิ่มสูงถึง
45 ล้านคน มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง
ปี 2560 ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท และปี 2561 มียอดการค้าสูง 3.2 ล้านล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 14% ซึ่งไทยมีมูลค่า e-commerce สูงสุดในอาเซียนอยู่ที่ 25,000
ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณ
๒. การส่งเสริม
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ทุกสานัก/
วิสาหกิจชุมชน เพื่ อ ส่ งเสริ ม การรวมกลุ่ ม ของชาวบ้ าน โดยการน าอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนมาใช้ เป็ น
กอง
เพื่อยกระดับไปสู่ ประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหรือสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ โดยรัฐบาล
การค้าออนไลน์ พร้อมที่จะสนับสนุนให้เป็นสินค้าโอทอป และจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีอยู่ 7,000 –
8,000 ศู น ย์ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเข้ า มาเรี ย นรู้ เช่ น เรื่ อ งการเกษตร รวมทั้ ง เรื่ อ งการ
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสนับสนุนการศึกษาผ่าน
หัวข้อ
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รายละเอียด
เว็ บ ไซต์ ร าชการและเว็บ ไซต์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งยกระดั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เพื่ อ ไปสู่ ก ารค้ า
ออนไลน์ โดยรัฐบาลมีการจัดอบรมให้กับผู้สนใจจานวน 3,000 กว่าราย
นอกจากนี้ นายกรัฐ มนตรียังได้เชิญ ชวนให้ ผู้ ประกอบการออนไลน์ เข้ามา
ศึ ก ษาเว็ บ ไซต์ ไ ทยเทรด ดอท คอม (Thaitrade.com) ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ผู้ ข ายที่ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ก ว่ า 20 ,000 ร้ า นค้ า และมี
ผู้ใช้บริการจากทั่วโลกจานวน 5.6 ล้านราย โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่
เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าส่งออกของไทย ผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมทั้งการบริการในรูปแบบการค้า
แบบการทาธุรกิจระหว่างธุรกิจ (Business to Business หรือ B2B) และการค้ารายย่อย
หรื อ การค้ า ปลี ก ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ไทยเทรด ดอท คอม (Thaitrade.com) นอกจากนี้
รัฐบาลจะพยายามสนับสนุนสินค้าของไทย แต่ไม่สามารถปิดกั้นการค้าต่างประเทศได้
เนื่องจากมีข้อกาหนดขององค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศไทยคือ สามารถเข้า
ใจความต้องการของผู้บ ริโภคไทยได้มากกว่าต่างชาติ ทาให้ สินค้าบางประเภทของ
ต่างชาติยั งไม่ส ามารถตีตลาดได้ นอกจากนี้ การค้าที่ มีศักยภาพคือ การเข้าใจความ
เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง การพัฒนาและต่อยอดสินค้า รวมถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ ห ลั กคิด ในการลงทุน และการประกอบการค้ า
ต่าง ๆ ขอให้คานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันด้วย
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

