‘IMT-GT e-Commerce’ ฝ่าวิกฤติ MSMEs

การประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ IMT-GT ครั้งที่ 13 เมื่อ
เดือน ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ผู้นา IMT-GT ได้เน้นย้าความสาคัญในการร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของ
โควิด-19 โดยที่ประชุมระบุ ว่า หนึ่งในความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย IMT-GT Vision 2036 ในการ
เชื่อมโยงด้าน ICT คือ การสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ MSMEs
เข้าถึงตลาด
ปั จ จุ บั น IMT-GT มี ช่ อ งทางการค้ า ออนไลน์ ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ของตั ว เองที่ ชื่ อ ว่ า “IMT-GT eCommerce” ในเว็บไซต์ https://imtgt.org/e-commerce ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการผลักดันในที่ประชุมแผน
ยุทธศาสตร์ครั้งที่ 12 เมื่อเดือน มี.ค. 62 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของ 3 ประเทศ มี
เป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบการ MSMEs ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก e-Commerce และเข้าถึง
ลูกค้าจากทั่วโลกได้
“IMT-GT e-Commerce” เป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์
สัญชาติอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ที่มุ่งส่งเสริมบทบาทผู้ประกอบการ MSMEs เป็นการเฉพาะ ประกอบ
ไปด้วย “Padi UMK” (ย่ อมาจากตลาดดิจิทั ล เพื่อ MSMEs) ของอิน โดนี เซีย เป็ นแพลตฟอร์มการค้าขาย
ออนไลน์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย MSMEs รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับมาเลเซียเป็นแพลตฟอร์มของ “E Lokal” ดาเนินการโดยบริษัทสัญชาติมาเลเซียที่มีบทบาท
ในการส่ งเสริ ม การค้ าออนไลน์ ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ MSMEs ในมาเลเซี ย ขณะที่ ข องไทยประกอบด้ ว ย
“Pinsouq Store” แพลตฟอร์มที่ริเริ่มโดย Strat-up สัญชาติไทยซึ่งรวบรวมสินค้าและบริการฮาลาลจากทั่ ว
ประเทศไทย และ “thaitrade.com” แพลตฟอร์ ม ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก
กระทรวงพาณิชย์

แม้ว่า “IMT-GT e-Commerce” จะทาหน้าที่เพียงสะพานเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของประเทศ
สมาชิ ก อาจไม่ มี สี สั น และการโฆษณาที่ ดึ ง ดู ด เที ย บเท่ า กั บ แพลตฟอร์ ม กระแสหลั ก แต่ “IMT-GT eCommerce” มีจุดเด่น 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก เป็นแพลตฟอร์มที่พุ่งเป้าเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มเครือข่ายผู้ประกอบการ MSMEs ตัว
จริงในท้องถิ่นของประเทศสมาชิกโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มที่ดาเนินการโดยบริษัทข้ามชาติ
ประการที่สอง มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ IMT-GT
อย่ างตรงจุ ด จากการส ารวจพบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มสิ นค้าประเภทอาหาร เกษตร และเครื่องนุ่ งห่ ม เช่น
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล หรือ เครื่องแต่งกายที่ตรงกับรสนิยมและแฟชั่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์มลายูซึ่งเป็นประชากรที่มีจานวนส่วนใหญ่ใน IMT-GT อีกทั้งยังมีศักยภาพในการขยายตลาดไป
ยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ IMT-GT
การแข่ งขั น ที่ รุ น แรงในตลาดออนไลน์ ข อง “IMT-GT e-Commerce” ส่ งผลต่ อ เนื่ อ งให้ มี ค วาม
จาเป็ นต้องยกระดับ ในหลายด้าน อาทิ การประชาสัมพัน ธ์และการส่งเสริมการตลาดให้เป็น ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในประเทศสมาชิก ผ่านการดึงจุดเด่นด้านแหล่ งรวมสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการผู้บริโภคใน
ประเทศ IMT-GT และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs
รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการเข้าถึงของผู้บริโภคนานาชาติและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผ่าน
การสร้างแพลตฟอร์มที่มีทั้ งภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น และภาษาอาหรับ รองรับตลาดฮาลาล เนื่ องจาก
ปัจจุบันบางแพลตฟอร์มยังมีเฉพาะภาษาท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความนิยมอันนามาซึ่งจานวนผู้ค้าและ
สินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น และมูลค้าการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความร่วมมือด้านอื่น ๆ ของ IMT-GT จะมีความคืบหน้าที่ค่อนข้างล่าช้า เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เป็นต้น แต่
ต้องยอมรับว่าในด้านการส่งเสริม MSMEs นั้น IMT-GT สามารถปรับตัวในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้า
สู่ยุคดิจิทัลท่ามกลางวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนานโยบายมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมี
ความก้าวหน้ากว่า ASEAN แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน
และพัฒนา “IMT-GT e-Commerce” ต่อไป
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