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สหรัฐฯ ผลักดันการคาดิจิทัล ชวยเหลือ SMEs สงออก   
       U.S. Chamber of Commerce ชี้วาวิกฤต COVID-19 เปนตัวเรงการปฏิวัติทางการคาระหวางประเทศผานระบบดิจิทัลให

เติบโตอยางรวดเร็ว และสรางโอกาสใหมๆ ใหแกบริษัทอเมริกันในทุกขนาดธุรกิจและทุกภาคอุตสาหกรรม ไมเฉพาะแตบริษัทที่

ดำเนินธุรกิจทางอินเทอรเน็ต (internet companies) เทานั้น ภาคธุรกิจที่  U.S. Chamber of Commerce ระบุวาจะไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการคาระบบดิจิทัล คือธุรกิจสงออกขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจและการคา

ระหวางประเทศของสหรัฐฯ เนื่องจากสรางงานในตลาดแรงงานถึง 2 ใน 3 ของงานใหมๆ ที่เกิดข้ึน และมีสวนสรางมูลคาสงออก 1 

ใน 3 ของการสงออกสหรัฐฯ  การคาระบบดิจิทัลจะชวยเปดโอกาสการสงออก และการเขาถึงลูกคาใหมๆ นับลานคนทั่วโลกใหแก

ธุรกิจ SMEs และ ธุรกิจขนาดใหญ ไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

        แรงขับเคลื่อนสำคัญของการคาระบบดิจิทัล คือ  

1. การโฆษณาทางดิจิทัลที่เปดโอกาสใหธุรกิจสหรัฐฯเขาถึง ลูกคาเปาหมาย/ลูกคาที่มีศกัยภาพที่อยูในตางประเทศ 

2. การเติบโตของธุรกิจที่รับชำระเงินผานระบบดิจิทัล 

3. การเติบโตของธุรกิจจัดสงสินคาระหวางประเทศ ที่นำเสนอบริการครบวงจรมากขึ้นในราคาที่ยอมเยากวาเดิม 

 

โอกาสทางการคาทางระบบดิจิทัลไมไดจำกัดเฉพาะการคาสินคาเทานั้น แตยังรวมถึงการเติบโตของการคาและการสงออก

สินคาบริการ ซึ่งเปนหมวดสินคาที่สำคัญสูงสุดของสหรัฐฯ ทั้งในระดับ professional และระดับพ้ืนฐานในหลายภาคอุตสาหกรรม 

เชน คอมพิวเตอร ขอมูลขาวสาร บริการดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การใหคำปรึกษา โฆษณา บัญชี และอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก   

  

         อยางไรก็ดี นักธุรกิจสหรัฐฯ จำนวนมากเห็นวาการขยายตลาดสงออกสหรัฐฯ ผานทางระบบดิจิทัล ยังตองเผชิญกับความ

เสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการคาที่เปนกฎระเบียบในการทำธุรกิจ เพื่อปกปองและคุมครองระบบดิจิทัลและระบบขอมูลทองถ่ิน

ของประเทศตางๆ ซึ่งนำไปสูการปดก้ันโอกาสทางการคาและการสงออก/นำเขา   ปจจุบัน กวา 64 ประเทศที่มีมาตรการเขมงวด

และกีดกันการคาทางระบบดิจิทัล อาทิ จีน รัสเซีย อินเดีย อินโดนิเซีย เวียดนาม บราซิล และตุรกี ซึ่งลวนแตเปนประเทศที่มีฐาน

จำนวนผูบริโภคขนาดใหญ และมีอัตราเติบโตทางการคาออนไลน/การคาดิจิทลัสูงมาก  ภาคธุรกิจสหรัฐฯ จึงเสนอใหภาครัฐสหรัฐฯ 

เรงดำเนินการปองกันและแกไข โดยการจัดทำขอตกลงทางการคาดิจิทัล 
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(Digital Trade Agreement) กับประเทศคูคา เพ่ือสรางกฎระเบียบการคาระหวางประเทศผานระบบดิจิทัลที่เสรีและเปนธรรม เอ้ือ

ตอการทำธุรกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเฉพาะระเบียบที่เอ้ือใหเกิดการเคลื่อนยาย/ถายโอนขอมูลขามพรมแดน หามการปดก้ันขอมูล

ทองถ่ิน หามการเก็บภาษีศุลกากรกับการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

   

         แมวาปจจุบัน องคกรการคาโลก (World Trade Organization – WTO) อยูระหวางจัดทำ WTO Joint Statement 

Initiative on e-Commerce เพ่ือวางพ้ืนฐานและกำหนดกฎระเบียบการคาดิจิทัล โดยมีประเทศสมาชิกกวา 80 ประเทศเขารวม

เจรจา แตมแีนวโนมวาการดำเนินงานของ WTO จะใชเวลานานกวาที่ตั้งไว เนื่องจากประเทศสมาชิกที่เขารวมเจรจามีจำนวนมาก 

การเจรจาตอรองจึงใชเวลานาน และผลลัพธที่ออกมาอาจจะไมใชสิ่งที่สหรัฐฯ ตองการทั้งหมด นักธุรกิจสหรัฐฯ จึงเห็นวา สหรัฐฯ 

จึงจำเปนตองเรงจัดทำขอตกลงทางการคาดิจิทัลที่มีมาตรฐานสูงตามความตองการของสหรัฐฯ ใหสำเร็จโดยเร็วดวยตนเอง ใน

ระยะแรก ควรเนนไปทีป่ระเทศคคูาและภาคพ้ืนที่สหรัฐฯ ใหความสนใจสูงสุดในปจจุบันคือ ประเทศสมาชิกสนธิสัญญา USMCA 

(United States-Mexico-Canada Agreement) ประเทศญี่ปุน และประเทศในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกที่เปนสมาชิก CPTPP 

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)  

ที่มา: U.S. Chamber of Commerce: “Digital Commerce at the Crossroads: The Case for a Digital Trade Agreement”, by John 

Murphy, Augusts 17, 2021   

 

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. ปจจุบัน Digital Commerce มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นทั้งในการคาสินคาและบริการทั้งในสหรัฐฯและในหลายประเทศทั่วโลก 

โดยขอมูลจากงานวิจัยหลายแหงระบุไปในทิศทางเดียวกัน  

1.1 Brookings Institute องคกรวิจัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ระบุวา ครึ่งหนึ่งของกิจการทั่วโลกอยูในระบบการคา

ออนไลน ในขณะที่รอยละ 12 ของการคาโลกเกิดขึ้นจาก e-Commerce โดยไดรับอานิสงสสำคัญจากการพัฒนา

เทคโนโลยี 5G ที่ทำใหการเชื่อมโยงทางอินเตอรเน็ตทั่วโลกเพ่ิมขึ้น 3 เทาตัวในป 2021 และการสื่อสารทางระบบ

อินเทอรเน็ตทั่วโลก เพ่ิมขึ้น 127 เทาตัวภายในเวลาเพียง 5 ป นอกจากนี้ e-Commerce ระหวางประเทศสราง

โอกาสมหาศาลใหธุรกิจขนาดเล็กในการทำการคาระหวางประเทศ        
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               1.2  Boston Consulting Group ประเมินมลูคาการคาระหวางประเทศในระบบดิจิทัลในป 2019 ระหวาง 800,000 – 

1.5 ลานลานเหรียญฯ และมีอัตราเติบโตสูงถึงรอยละ 70  

               1.3  บริษัทวิจัย Wilson Center ระบุวา ในป 2019 รอยละ 59 หรือประมาณ 470,000 ลานเหรียญฯ ของการสงออก

สินคาบริการของสหรัฐฯ  รอยละ 50 หรือประมาณ 300,000 ลานเหรียญฯ ของการนำเขาสินคาบริการทั้งหมด และรอยละ 76 ของ

การไดดุลการคาสินคาบริการของสหรัฐฯ เปนมูลคาที่เกิดจากการคาผานระบบดิจิทัล 

 2. ในการประชุม U.S.- EU Summit เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021 ไดนำเรื่องการคาดิจิทัลผนวกเขาไวในการหารือจากการ

ผลักดันของฝาย EU อยางไรก็ดี ฝายบริหารของประธานาธิบดี Biden ใหความสนใจไปที่การทำขอตกลงทางการคาดิจิทัลกับกลมุ

ประเทศในภาคพ้ืนอินโด-แปซิฟกมากกวา โดยมีเปาหมายเพื่อคานอำนาจของจีนและนำสหรัฐฯ กลับเขาไปมีบทบาททางการคาใน

ภาคพ้ืนดังกลาวอีกครั้ง แมวาฝายบริหารของประธานาธิบดี Biden ไมแสดงทาทีวาจะสนใจเขารวมการเจรจา CPTPP แตอยางใด 

ดังนั้น หนวยงานที่เก่ียวของของไทยจึงควรติดตามสถานการณและเตรียมการศึกษากฎระเบียบ/กติกาของการคาระหวางประเทศใน

ระบบดิจิทัลอยางใกลชิด เพ่ือใชเปนขอมูลในการเจรจา และปรับปรุงระเบียบของไทยที่เกี่ยวของใหสอดคลอง ทันสมัย คลองตัว และ

มีประสิทธิภาพในการกำกับควบคุม ตลอดจนสามารถเอ้ือตอการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไทยไดอยางเสรีและเปนธรรม  

           3. การคาระหวางประเทศท่ีกำลังเปลี่ยนรูปเขาสูระบบดิจิทัล สรางโอกาสใหแกภาคธุรกิจทั่วโลกทั้งการคาสินคาและการคา

ภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก อยางไรก็ดี ในระยะแรกธุรกิจขนาดใหญที่มีความพรอมมากกวาอาจมีโอกาสและ

ชองทางมากกวาและปรับตัวไดเร็วกวา แตเมื่อธุรกิจขนาดกลางและเล็กสามารถปรับตัวเขากับการคาระบบใหมนี้ไดก็สามารถใช 

Digital Commerce เปนชองทางในการขยายตลาดการคาของตนไดเชนกัน โดยเฉพาะเปนโอกาสดีสำหรับการสรางแบรนดตนเอง  

ตัวอยางแบรนดสหรัฐฯ ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจาก digital trade ไปตางประเทศปจจุบันสวนใหญเปนสินคาบริการที่ใช       

เทคโนโลยี่ชั้นสูง เชน Netflix, Google, Facebook และ Airbnb เปนตน   

           4. การคาดิจิทัลเปนอีกหนึ่งชองทางที่ผูประกอบการไทยใชเปนเครื่องมือในการสรางและขยายตลาดในตางประเทศ โดยใช

ชองทางดิจิทลัใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยควรคำนึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

              (1)  ความรูความเขาใจในระบบการคาดิจิทัลและการทำธุรกิจการคาระหวางประเทศ เชน กฎระเบียบการคาของประเทศ

เปาหมาย การพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเปาหมาย ชองทางการชำระเงิน การใหบริการหลัง

การขาย ระบบและบริการการจัดสงสินคา การรับประกันคุณภาพสินคา เปนตน 



 

ขาวประจำสปัดาห          

13 -  17 กันยายน 2564 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 

611 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 

Tel: 323 466-9645, ttcla@live.com 

                                                           หนา 4 ของ 4 

 (2)   ในกลุมธุรกิจที่มีความแข็งแรงดานแบรนดและมีความพรอมในการทำธุรกิจออนไลน/ดิจิทัล อาจพิจารณาความ

เปนไปไดในการเพ่ิมชองทางการขายที่เปนระบบขายตรงเขาสูผูบริโภคในตางประเทศ (D2C – Direct to Consumers) 

แบบเดียวกับแบรนดสหรัฐฯ ทีม่ีแพลตฟอรมออนไลนที่เปนชองทางสั่งซื้อสินคาของแตละแบรนดเอง อาท ิNike, Coach, 

Kate Spade  

               

 
           คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 


