
 

 
 
จดัหอการค้าแฟรก์ระตุ้นเศรษฐกิจ  
Source -ไทยรฐั  
 
          จ ำหน่ำยสนิคำ้รำคำสุดพเิศษ 
          นำยกลนิท์ สำรสนิ ประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย เปิดเผยว่ำ เป็นประธำนเปิดงำนหอกำรค้ำแฟร ์
2562 หรอื TTC Fair  2019 ครัง้ที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสนิค้ำนำนำชำติขอนแก่นระหว่ำงวนัที่ 28 
ม.ิย.-7 ก.ค.62 ส ำหรบังำนดงักล่ำวเป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงหอกำรค้ำไทยกบัหอกำรคำ้ จ.ขอนแก่น รวม
ไปถงึหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนเพื่อเป็นกำรแสดงพลงัของสมำชกิหอกำรคำ้ที่ให้กำรสนับสนุนและ
ส่งเสรมิภำคธุรกจิทีเ่น้นไปในกำรกระตุน้เศรษฐกจิในระดบัภูมภิำค 
          ทัง้นี้ ภำยในงำนมกีำรน ำผลติภณัฑ์ชัน้น ำระดบัประเทศจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่มำท ำ
กำรแสดงและจ ำหน่ำยในพื้นทีแ่ลว้ยงัคงเป็นกำรให้ผูป้ระกอบกำรในระดบัพืน้ที่และจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ได้น ำผลติภณัฑ์มำแสดงและจ ำหน่ำยในรำคำพิเศษ คู่ขนำนไปกับกำรแสดงนวตักรรมในยุค 4.0 ที่ทุก
บรษิทัไดน้ ำมำใหบ้รกิำรและแนะน ำผลติภณัฑภ์ำยในงำนดงักล่ำวนี้อกีดว้ย 
          นำยกลินท์กล่ำวต่อว่ำ ส ำหรบักำรจดังำนดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเป็นกำรน ำสินค้ำไลฟ์สไตล์มำ
ให้บรกิำรแก่ผู้บรโิภครวมมำกกว่ำ 500 คูหำ อย่ำงไรก็ตำมกำรจดังำนหอกำรค้ำแฟร์ในครัง้นี้มีกำร
คำดกำรณ์ว่ำจะมเีงนิสะพดัตลอดระยะเวลำของกำรจดังำนไมน้่อยกว่ำ 1,000 ลำ้นบำท. 
 
 
เทรดวอรพ์กัยกไม่ช่วยเอกชนแห่ลดเป้าส่งออก 
Source - ฐำนเศรษฐกจิ 
 
          เอกชนชีท้รมัป์-ส ีกดปุ่ ม "หยุด" สงครำมกำรคำ้ชัว่ครำว ไทยมไีด้-เสยี ลุน้ส่งออกไปสหรฐัฯไดเ้พิม่ 
ขณะบำทแขง็ฉุดขดีแข่งขนัทรุดหนัก แห่ปรบัลดส่งออกเหลอื 0% ถึงติดลบ ฟันธงทรมัป์ยงัไม่ขึ้นภำษี
จนีลอ็ตใหม ่3 แสนลำ้นดอลลจ์นกว่ำจะชนะเลอืกตัง้ปีหน้ำ 
          บรรยำกำศกำรค้ำกำรลงทุนของโลกได้เริม่กลบัมำคกึคกัอีกครัง้หลงักำรเจรจำนอกรอบระหว่ำง
ประธำนำธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ ของสหรฐัฯ และประธำนำธบิดสี ีจิน้ผงิ ของจนีในช่วงกำรประชุมกลุ่ม G20 
เมื่อวนัที ่29 มถุินำยน 2562 ไดต้กลงทีจ่ะระงบัสงครำมกำรคำ้เป็นกำรชัว่ครำว หมำยถงึค ำขู่ของสหรฐัฯที่
จะขึน้ภำษีสนิค้ำจนีรอบใหม่อกี 3.25 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯจะถูกชะลอออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนด ซึ่งใน
ส่วนของไทยจะมสี่วนได-้เสยีต่อสถำนกำรณ์นี้เช่นกนั 
          นำยบณัฑูร วงศ์สลีโชต ิรองประธำนคณะกรรมกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย เผยกบั "ฐำนเศรษฐกจิ"ว่ำ กำรระงบัสงครำมกำรค้ำ "ชัว่ครำว"ในครัง้นี้เศรษฐกจิโลกยงั
ตัง้อยู่บนควำมเสี่ยงเช่นเดิม เพียงแต่ไม่แย่ลงไปกว่ำเดิม กำรระงบัศึกครัง้นี้สำระส ำคญัคือให้หัวเว่ย

3 กรกฎาคม 2562 



 

สำมำรถซื้ออุปกรณ์จำกบรษิทัสหรฐัฯได้ แลกกบักำรที่จนีต้องซือ้สนิค้ำเกษตรจำกสหรฐัฯเพิม่ รวมถงึเปิด
ช่องเจรจำกนัในหลำยประเดน็ทีย่งัตกลงกนัไมไ่ด ้
          "ช่วงนี้เชื่อว่ำกำรสัง่ซื้อสนิค้ำของผู้น ำเขำ้สหรฐัฯจำกไทยเพื่อทดแทนสนิคำ้จนีมโีอกำสเพิม่ขึน้อกี
ทัง้กำรตดัสทิธจิเีอสพ ีสนิค้ำจำกอนิเดยีของสหรฐัฯจะท ำให้ไทยส่งออกสนิค้ำไปสหรฐัฯทดแทนอนิเดยีได้
เพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนที่เหลอืของปีนี้ แต่ผู้ทีจ่ะได้รบัอำนิสงส์ส่งออกไปสหรฐัฯมำกกว่ำไทยคอืเวยีดนำม ที่มี
กำรลงทุนของต่ำงชำตมิำกกว่ำไทย และยงัไดเ้ปรยีบค่ำเงนิด่องอ่อนค่ำ ตน้ทุนกำรผลติกถ็ูกกว่ำ" 
          นำงสำวกณัญภคั ตนัตพิพิฒัน์พงศ์ ประธำนสภำผู้ส่งสนิค้ำทำงเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) หรอื
สภำผูส้่งออก กล่ำวว่ำ กำรระงบัสงครำมกำรคำ้ชัว่ครำวคำดจะท ำใหผู้น้ ำเขำ้สหรฐัฯมกีำรน ำเขำ้สนิคำ้จำก
จนีเพิม่ขึน้ เนื่องจำกไมต่้องพะวงผูน้ ำจะสัง่ขึน้ภำษสีนิคำ้จนีในลอ็ตใหม่ ไทยจะไดอ้ำนิสงสส์่งสนิคำ้วตัถุดบิ 
และกึ่งส ำเรจ็รูปที่ไทยเป็นซพัพลำยเชนให้จนีเพื่อผลติสนิค้ำส ำเรจ็รูปส่งออกไปสหรฐัฯเพิ่มขึ้น รวมถึง
ส่งออกสนิค้ำไปสหรฐัฯทดแทนสนิคำ้จนีที่ถูกขึน้ภำษีไดม้ำกขึน้ แต่จำกเงนิบำทแขง็ค่ำมำกอยู่ที่ระดบั 30 
บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯในปัจจุบนัจะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของสนิคำ้ไทย จำกรำคำสูงกว่ำ
คู่แข่งและขำยยำกขึ้น ขณะที่สงครำมกำรค้ำสหรฐัฯ-จนียงัอยู่บนควำมไม่แน่นอนสูงว่ำจะเกิดอะไรขึ้น 
เพรำะทุกอยำ่งขึน้อยูก่บัทรมัป์เพยีงผูเ้ดยีว 
 
 
 
 
 
          "ล่ำสุดทำง สรท.ได้ปรบัลดคำดกำรณ์ส่งออกในปี 2562 จำกเดมิเมื่อเดอืนมถุินำยนคำดจะโตได ้
1% เป็นตดิลบ 1% ผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ท ำใหเ้ศรษฐกจิ กำรค้ำโลกชะลอตวั เงนิบำทแขง็ค่ำมำก
สุดรอบ 6 ปี และสถำนกำรณ์กำรเมอืงในประเทศทีย่งัไมม่กีำรจดัตัง้รฐับำลมำขบัเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกจิ" 
          ดำ้นนำยสมภพ มำนะรงัสรรค ์อธกิำรบดสีถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์ กล่ำวว่ำ สงครำมกำรคำ้
(เทรดวอร์) และสงครำมเทคโนโลย(ีเทควอร์) สหรฐัฯ-จนีที่พักรบ และเปิดช่องเจรจำแบบไม่มกี ำหนด
ระยะเวลำ จำกนี้คงต้องจบัตำสถำนกำรณ์ข้ำงหน้ำจะพลกิผนัไปอย่ำงไร อย่ำงไรก็ดผีลงำนของทรมัป์ใน
รอบนี้ ทัง้กำรสรำ้งขำ่วดรีะงบัสงครำมกำรคำ้ชัว่ครำวกบัจนี กำรพบกบัคมิ จองอนึ ผูน้ ำของเกำหลเีหนือใน
เขตปลอดทหำรคำดจะมสี่วนช่วยสรำ้งคะแนนนิยมใหท้รมัป์ชนะกำรเลอืกตัง้อกีครัง้ในปีหน้ำ 
          อนึ่ง หลำยหน่วยงำนของไทยได้ปรบัลดกำรส่งออกปี 2562 ของไทยลง อำท ิกระทรวงพำณิชย ์
ปรบัลดเป้ำหมำยกำรส่งออกลงจำก 8% เหลอื 3% , สรท. จำก 1% เป็น -1%, ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
จำก 3% เหลอื 0%, ธนำคำรไทยพำณิชยจ์ำก 2.7% เหลอื 0.6% เป็นต้น ปัจจยัหลกัจำกสงครำมกำรค้ำ 
และเงนิบำททีแ่ขง็ค่ำมำก 
 
 
นานาทรรศนะมองรถไฟทางคู่สาย'บ้านไผ-่นครพนม' 



 

Source - มตชิน 
 
          จำกผลกำรประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมื่อ 28 พ.ค. 2562 มมีติให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งทำงรถไฟสำยบำ้นไผ่-มหำสำรคำม-รอ้ยเอด็-มุกดำหำรนครพนม ในวงเงนิ 
66,848.33 ลำ้นบำท เป็นกำรก่อสรำ้งทำงรถไฟใหม่ 2 เสน้ทำง ระยะทำงประมำณ 355 กโิลเมตร ผ่ำน 70 
ต ำบล 16 อ ำเภอ 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น มหำสำรคำม รอ้ยเอด็ ยโสธร มุกดำหำร และนครพนม คำดว่ำ
จะก่อสรำ้งในเดอืนมกรำคม 2564 แลว้เสรจ็ธนัวำคม 2567 พรอ้มเปิดใหบ้รกิำรในเดอืนมกรำคม 2568 
          ทัง้นี้  โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยอีสำนดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรภำยใต้แผน
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำโครงกำรสรำ้งพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมของไทย พ.ศ.2558-2565 รวมถงึเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทำงกำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งตำมแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West 
Corridor) กำรพฒันำโครงข่ำยรถไฟตำมแนวระเบยีงเศรษฐกจิด้ำนตะวนัออก -ตะวนัตก ตอนบน (Upper 
East-West Economic Corridor) ช่วงแม่สอด-พษิณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่นรอ้ยเอ็ด-มุกดำหำร จะช่วย
กระตุ้นกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิในพื้นที่ ส่งเสรมิกำรจำ้งงำนและกำรลงทุนภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
ส่งเสรมิกำรค้ำชำยแดนบรเิวณจงัหวดัมุกดำหำรและนครพนม เพิม่รำยได้ให้แก่ประชำชนในภูมภิำค และ
สนับสนุนกำรใช้ระบบรถไฟ เพื่อช่วยลดอุบตัเิหตุทำงถนน ลดมลพษิ ลดต้นทุนกำรขนส่งสนิค้ำ ประหยดั
พลงังำนระยะยำวของประเทศ 
 
 
 
          ลองฟังเสยีงนักธุรกจิหรอืภำคเอกชนในพื้นที่ คดิเหน็หรอืชูไอเดยีต่อยอดกนัอย่ำงไรต่อโครงกำร
รถไฟเสน้น้ี 
          นำยทรงศกัดิ ์ทองไทย ประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวดัขอนแก่น กล่ำวว่ำ เส้นทำงรถไฟสำยน้ี
ช่วยท ำใหร้ะบบเศรษฐกจิเกดิกำรหมนุเวยีน เรือ่งของระบบโลจิสตกิส ์เนื่องจำกภำคอสีำนเป็นดนิแดนทีล่กึ
เข้ำมำข้ำงใน พอลกึเข้ำมำข้ำงใน ถ้ำบรหิำรระบบต้นทุนโลจสิติกส์ จะเป็นคุณูปกำรเกิดผลดีกบัพืชผล
เกษตรของเรำแทนที่จะไปใชข้นส่งโดยรถบรรทุกทีข่นไดอ้ยำ่งมำก 10-20 ตนั ถ้ำใชร้ะบบรำง ท ำใหต้้นทุน
กำรขนส่งต ่ำลง ศกัยภำพกำรแข่งขนัมีมำกขึน้ สุดท้ำยเกษตรกรขำยผลผลติได้มำกขึน้ มปีระโยชน์อย่ำง
มำกส ำหรบัภำคอสีำน 
          "ส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ลกึเขำ้มำขำ้งในดนิแดนแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกำรแปรรปูเกษตร ถ้ำ
ระบบโลจสิตกิสด์ ีกำรลงทุนผลติชิน้ส่วนต่ำงๆ กจ็ะมำลงทุนในพืน้ที่ทีล่กึเขำ้มำขำ้งในได้  เกดิกำรขยำยตวั
ดำ้นอุตสำหกรรมมำกขึน้" 
          นำยทรงศกัดิก์ล่ำวต่อว่ำ ยกตวัอย่ำงขอนแก่นที่เรำผลกัดนัให้มท่ีำเรอืบก ท ำให้ นักลงทุนเขำ้มำ 
ถ้ำเกดิตรงไหนมก่ีอน จุดละแวกโดยรอบกจ็ะประกอบไปด้วยโรงงำนอนัดบัแรก จุดกระจำยสนิคำ้ต่ำงๆ ก็
จะลงมำ สุดทำ้ยคอืโรงงำนประกอบชิน้ส่วนกจ็ะมำ ขณะน้ีกม็นีกัลงทุนเขำ้มำตดิต่ออยูเ่รือ่ยๆ โดยเฉพำะจนี
หลำยมณฑล ถำ้เรำตัง้รบัดเีริม่ก่อนกไ็ดเ้ปรยีบ แต่ถำ้เกดิไมป่รบัตวัอะไรจะไดแ้ค่นัง่เฝ้ำสีแ่ยกเฉยๆ 



 

          "ขอนแก่นยงัเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรศึกษำ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำงสภำอุตสำหกรรมฯ พยำยำม
ผลกัดนัให้เกดิควำมร่วมมอื ที่ผ่ำนมำ เรำเป็นฐำนกำรผลติใช้แรงงำนไม่เกดิกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีคน
ไทยแทบจะไม่ได้อะไรนอกจำกค่ำแรง เมื่อแก่ตวัไปก็จะถูกคดัออก ปัจจุบนัเอำหุ่นยนต์มำใช้แลว้รบัคนรุ่น
ใหม่ ต่อไปนี้ถ้ำเกิดมีกำรลงทุน เรำจะขอให้มีกำรร่วมทุนถ่ำยทอดเทคโนโลยีไม่ ว่ำจะด้ำนกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะมหำวทิยำลยัหลกั เช่น มหำวทิยำลยัขอนแก่น มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลวทิยำเขต
ขอนแก่น หรอืไทย-เยอรมนั เดมิ เป็นตวัหลกัที่จะรบัถ่ำยทอดเทคโนโลยมีำเพื่อพฒันำบุคลำกรงำนด้ำน
อุตสำหกรรม จบมำมงีำนท ำทนัทไีมต่อ้งลงไปทีก่รงุเทพฯ ปรมิณฑล หรอืระยอง หรอืทีอ่ื่น" 
          ขณะที่ นำยธนวรรต กุลตังวัฒนำ รองประธำนสภำอุตสำหกรรมจงัหวัดมุกดำหำร กล่ำวว่ำ 
ประชำชนทัว่ไปน่ำจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์จำกโครงกำรนี้มำกนัก โดยเฉพำะกำรเดนิทำงดว้ยรถไฟ หำกดู
จำกจงัหวดัใกล้เคยีง อำทิ อุบลรำชธำนี และหนองคำย จะเห็นว่ำไม่ค่อยมีคนนิยมใช้บรกิำร ส่วนใหญ่
เดนิทำงโดยเครื่องบินหรอืรถทวัร์มำกกว่ำเพรำะสะดวกรวดเรว็ ค่ำโดยสำรไม่แพง และกำรให้บรกิำรที่
ดกีว่ำ โครงกำรรถไฟทำงคู่จงึไม่ใช่ค ำตอบเพรำะไม่ไดท้ ำให้คุณภำพชวีติของประชำชนทัว่ไปในพื้นทีด่ขี ึน้ 
แต่ถำ้เปลีย่นเป็นโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงูไดจ้ะก่อใหเ้กดิประโยชน์และควำมคุม้ค่ำมำกกว่ำ 
          "ผมรูส้กึเฉยๆ ไม่ไดด้ใีจกบัโครงกำรทีจ่ะเกดิขึน้ เพรำะกำรใชเ้วลำเดนิทำงดว้ยรถไฟกใ็กลเ้คยีงกบั
บรกิำรขนส่งสำธำรณะอื่นๆ ประชำชนในพืน้ทีม่กุดำหำรต้องกำรมำกทีสุ่ดคอืสนำมบนิหรอืกำรเดนิทำงโดย
เครื่องบนิ กลุ่มที่จะได้รบัผลประโยชน์จำกรถไฟทำงคู่ในโครงกำรนี้น่ำจะเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมโรงงำน
น ้ำตำล มนัส ำปะหลงั และยำงพำรำ จะได้ประโยชน์ในด้ำนกำรลดต้นทุนกำรขนส่งสนิค้ำและกำรบรหิำร
จดักำรโลจสิตกิสม์ำกกว่ำ" 
          
 
         นำยธนวรรตกล่ำวด้วยว่ำ โครงกำรรถไฟทำงคู่ที่จะด ำเนินกำรก่อสรำ้งยงัไม่สำมำรถเชื่อมต่อกบั
โครงกำรรถไฟลำว-จนีเป็นหนึ่งในนโยบำยสี่ทนัสมยัที่จนีมุ่งมัน่กำรลงทุนเพื่อเชื่อมโยงเข้ำสู่อำเซยีนได ้
เนื่องจำกมขีนำดรำงรถไฟที่แตกต่ำงกนัคอื ทำงรถไฟที่ก่อสรำ้งในลำวมขีนำดรำงที่ 1.435 เมตร ส่วนทำง
รถไฟของไทยมขีนำดรำงที่ 1 เมตร นอกจำกนี้ยงัมผีล กระทบจำกโครงกำรรถไฟ ที่ประชำชน 2 ขำ้งทำง
รถไฟต้องอพยพออกจำกพื้นที ่ละทิ้งที่ดนิที่เคยมมีลูค่ำทำงเศรษฐกจิหรอืกำรท ำเกษตรกรรมปศุสตัวแ์ละ
อื่นๆ ที่เคยมผีลตอบแทนทำงเศรษฐกจิมำกกว่ำ ต้องไปหำที่ดนิแปลงใหม่ที่มมีูลค่ำหรอืผลตอบแทนทำง
เศรษฐกจิน้อยลง 
          ดำ้น นำยสมนำม เหล่ำเกยีรต ิประธำนหอกำรค้ำจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่ำ หำกเกดิรถไฟทำง
คู่สำยบำ้นไผ่-มหำสำรคำม-รอ้ยเอด็มุกดำหำร-นครพนม สิง่ทีต่ำมมำคอืเรื่องของกำรคำ้ชำยแดน เนื่องจำก
นครพนม เป็นเมอืงเขตเศรษฐกจิพเิศษ เชื่อมัน่ว่ำจะท ำให้นครพนมเติบโตทัง้ภำคเศรษฐกิจกำรค้ำ กำร
ท่องเที่ยว กลำยเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรค้ำขนส่งชำยแดน เชื่อมไปยงั ลำว เวียดนำมและจนี ปัจจุบัน 
ชำยแดนนครพนม มจีุดแขง็เรื่องกำรขนส่งไป เวยีดนำมและจนีด้วยระยะทำงสัน้ เกิดผลดต่ีอกำรส่งออก
สนิคำ้ไทยโดยเฉพำะผลไมมุ้่งหน้ำไปจนี ปัจจุบนัมมีลูค่ำส่งออกเดอืนละหลำย สบิล้ำน สิง่ทีต่ำมมำคอืจะมี
ผูป้ระกอบกำรกลำ้เขำ้มำลงทุนมำกขึน้ 



 

          ดำ้น นำยวชัรนิทร ์เจยีวริยิบุญญำ รกัษำกำรประธำนสภำอุตสำหกรรม จ.นครพนม ใหค้วำมเหน็ว่ำ 
หำกรถไฟทำงคู่สำยอสีำนเชื่อมกนัได้แบบนี้ จะเกดิกำรเปลี่ยนแปลงกบันครพนม ทัง้เรื่องเศรษฐกจิ กำร
ท่องเที่ยว รวมไปถงึกำรพฒันำด้ำนกำรศกึษำ จะมคีนเขำ้มำลงทุนมำกขึน้ จำกที่เคยเป็นเมอืงสุดซอยจะ
เป็นเมอืงเศรษฐกจิชำยแดน ส ำคญัคอืต้นทุนกำรขนส่ง เดมิมกีำรขนส่งสนิคำ้ระยะทำงไกลจำก กทม.มำถงึ
ทีน่ี่ รว่ม 700 กโิลเมตร หำกมรีถไฟทำงคู่เสมอืนกำรยน่ระยะทำงอกีหลำยเท่ำลดตน้ทุนไดม้ำก 
          "สิ่งส ำคัญคือกำรเตรยีมพร้อมท ำควำมเข้ำใจทัง้ภำครฐั เอกชนจะเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ คนในพื้นที่ต้องปรบัตัว ยกระดับภำคเกษตรรวมถึงสินค้ำโอท็อปไปจนถึงกำรท่องเที่ยว 
วฒันธรรมประเพณีเพื่อรองรบัประชำชน นักท่องเที่ยวที่จะเดนิทำงเขำ้มำให้สำมำรถสรำ้งรำยไดม้ำกที่สุด 
ที่ขำดไม่ได้ คือ กำรศึกษำ เนื่องจำก จ.นครพนม มีมหำวิทยำลัยนครพนมท ำให้เกิดกำรพัฒนำด้ำน
กำรศกึษำต่อไปในอนำคต" นำยวชัรนิทรก์ล่ำวทิง้ทำ้ย 
 
คอลมัน์: เศรษฐกิจทัว่ไทย: ดีเอชแอลฯเดินสายปลกุค้าอี-คอมเมิรซ์ 
Source - ฐำนเศรษฐกจิ 
 
          ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ร่วมกับ หอกำรค้ำจงัหวัดเชียงใหม่ สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทยภำคเหนือ 
วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และพันธมิตรด้ำนแพลตฟอร์ม
ให้บรกิำรเวบ็ไซต์อี-คอมเมริซ์ชื่อดงัของโลก ได้แก่ Amazon eBay และ Etsy จดักิจกรรมอบรมและจบัคู่
ธุรกจิ แก่ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยในภำคเหนือ เพื่อเพิม่โอกำสธุรกจิในตลำดออนไลน์ระดบันำนำชำติ 
 
 
          นำงปนิดำ เกษตรภบิำล ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยขำย บรษิทั ดเีอชแอล เอ๊กซเ์พรส อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้ให้บรกิำรโลจสิติกส์ระดบัโลก กล่ำวว่ำ ปัจจุบันเทคโนโลยเีชื่อมคนทัง้โลก อี -
คอมเมริซ์จงึไมไ่ดจ้ ำกดัอยู่แค่ภำยในประเทศ แต่เอือ้ใหผู้ซ้ือ้และผูข้ำยทีอ่ยูค่นละประเทศพบกนัไดง้ำ่ย ผ่ำน
แพลตฟอรม์เวบ็ไซต์อี-คอมเมริซ์ ทัง้ Amazon eBay และ Etsy ทีน่ักชอ็ปทัว่โลกรูจ้กั จงึต้องเรยีนรูจุ้ดเด่น
ของแต่ละเวบ็ไซต์ พรอ้มเทคนิคและโซลูชนัทีส่่งเสรมิกำรขำย และสำมำรถสมคัรเป็นผูข้ำยไดท้นัท ีรวมถงึ
ไดเ้รยีนรูก้ลยทุธใ์นกำรท ำธุรกจิออนไลน์สู่ตลำดต่ำงประเทศจำกดเีอชแอล เอ๊กซเ์พรส 
          ขอ้มลูจำกส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ำรมหำชน) ระบุว่ำ ธุรกจิอคีอมเมริซ์
ในประเทศไทยประจ ำปี 2561 มมีูลค่ำสูงถงึ 3,150 ล้ำนบำท เตบิโต 14.04% เทยีบจำกปีที่ผ่ำนมำ โดย
ธุรกิจอี-คอมเมริ์ซของไทยมโีอกำสเข้ำถึงผู้บรโิภค และได้รบัควำมนิยมในกลุ่มผู้ซื้อนอกประเทศ หำก
ผูป้ระกอบกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม้เีอกลกัษณ์ สรำ้งควำมคุม้ค่ำและคุณภำพอยำ่งคงที ่
          ภำคเหนือมศีกัยภำพทำงกำรคำ้ขำยออนไลน์มำก เนื่องจำกมผีลติภณัฑใ์นมอืทีแ่ตกต่ำงจำกทีอ่ื่น 
หำกไดม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องของเทคนิค เขำ้ใจในโซลูชนั และมปีระสบกำรณ์ในกำรขำยของบนมำร์
เกต็เพลสแลว้ จะสำมำรถเตบิโตทำงออนไลน์ไปทัว่โลกได ้



 

          ดำ้นดร.ดนัยธญั พงษ์พชัรำธรเทพ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย ์China Intelligence Center กล่ำวว่ำ ในส่วน
ของวิทยำลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรยกระดับ
ผู้ประกอบกำรภำคเหนือให้มทีักษะควำมรู้เชิงดิจทิัลเพื่อกำรค้ำ ในโลกธุรกิจสมยัใหม่ ทำงวิทยำลยัมี
หลักสูตรทัง้ในระดับปริญญำตรี ปรญิญำโท และปรญิญำเอก ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
เทคโนโลยดีจิทิลั กำรร่วมมอืกบัภำคเอกชน เป็นโอกำสดเีพื่อรว่มกนัส่งเสรมิยกระดบัควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบกำรภำคเหนือต่อไป 
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