
 
   

 

บล็อกเชนสามารถปฏิวัติการคาระหวางประเทศไดจริงหรือ? - มุงสูการคาแบบไรกระดาษ?1 
Can Blockchain Revolutionize International Trade? - Towards Paperless Trade? 

 ในปจจุบันมีพาดหัวขาวมากมายท่ีระบุวา บล็อกเชนสามารถปฏิวัติวงการการคาระหวางประเทศ

ได ตั้งแตการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศไปจนถึงกระบวนการศุลกากร ดวยลักษณะของบล็อกเชนท่ี

โปรงใส ตรวจสอบได กระจายศูนย และมีความปลอดภัยสูง ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมากจึงหันมา

ศึกษาวาบล็อกเชนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการคาระหวางประเทศได ผานการทดสอบความเปนไปได 

(Proof of Concepts- POC) และโครงการนํารอง (Pilot Project) มากมาย 

 แตบล็อกเชนสามารถปฏิวัติการคาระหวางประเทศใหดีข้ึนไดจริงหรือ บทความนี้จะพยายามตอบ

คําถามดังกลาวดวยการอธิบายความสัมพันธของบล็อกเชนท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมการคาระหวางประเทศ 

โดยในสวนแรกจะกลาวถึงลักษณะของบล็อกเชน สวนท่ีสองกลาวถึงจุดเจ็บปวด (pain points) ในการคา

ระหวางประเทศ สวนท่ีสามอธิบายถึงบล็อกเชนสามารถทําใหการคาดีข้ึนและเขาสูการคาแบบไรกระดาษ

ไดอยางไร ท้ังนี้สวนท่ีสามนี้จะออกเปนสามสวน ไดแก ก. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการเงินเพ่ือ

การคาระหวางประเทศ (Trade Finance) ข. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการอํานวยความสะดวก

ทางการคา (Trade Facilitation) ค. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการขนสงสินคาและโลจิสติกส และ

สวนสุดทายจะพูดถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกระทรวงพาณิชย 

1. บล็อกเชนคืออะไร 

 บล็อกเชนเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถสรางความไววางใจบนโลกดิจิทัลทามกลางความไมไววางใจกัน

ของหนวยตาง ๆ ในระบบ ทําใหบทบาทหนาท่ีของตัวกลางหายไป และการทําธุรกรรมตาง ๆ ไหลลื่นและ

ตนทุนลดลง บล็อกเชนจึงมีประโยชนอยางมากในการทําธุรกรรมในระบบท่ียังขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน 

บล็อกเชนทําอยางนี้ไดดวยคุณสมบัติ 4 ประการ ไดแก 1) การกระจายศูนย (Distributed) ท่ีบล็อก-

เชนกระจายขอมูลธุรกรรมท้ังหมดไปยังทุกหนวยในระบบ แทนท่ีจะเก็บไวท่ีฐานขอมูลกลางท่ีเดียว ทําให

ทุกหนวยจะมีขอมูลท่ีเหมือนกัน รูเทาทันกัน ทําใหการโกงเกิดข้ึนไมได ท้ังยังชวยแกไขปญหาการแฮ็คหรือ 

ปลอมแปลงขอมูล เนื่องจากแฮ็คเกอรตองแฮ็คขอมูลในคอมพิวเตอรมากมายหลายเครื่อง 2) ฉันทามติ 

(Consensus) ท่ีทุกหนวยในระบบรวมกันตรวจสอบและเห็นพองในความถูกตองของขอมูลธุรกรรม

รวมกันกอนท่ีขอมูลธุรกรรมนั้นจะถูกบันทึกเขาระบบ ซ่ึงหลังจากนั้นขอมูลนั้นจะไมสามารถถูกแกไขได 

(immutable) 3) ความเปนสวนตัว (Privacy) บล็อกเชนใชระบบการเขารหัสลับขอมูล (Cryptography)   

  

1 แหลงอางอิงหลัก: Ganne., E. (2018) “Can Blockchain Revolutionize International Trade?” World Trade Organization. 
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ด ว ย ร ะ บบ กุ ญ แ จ คู  ท่ี ช ว ย ยื น ยั น ตั ว ตน  แ ล ะ ส ร า ง ค ว าม ม่ั น ใ จ ไ ด ว า ผู ส ง แ ล ะ ผู ไ ด รั บ ข อ มู ล 

ไปตัวจริงเสียงจริง โดยท่ีท้ังสองฝายไมตองเปดเผยตัวตนท่ีแทจริง และขอมูลไมเปลี่ยนแปลงระหวางทางและ 

4) สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ซ่ึงเปนการนําเอาเง่ือนไขหรือขอตกลงของสัญญาตาง ๆ มาเก็บไวใน

รูปแบบดิจิทัลในเครือขายของบล็อกเชน ถาหากมีคําสั่งท่ีตรงตามเง่ือนไขขอตกลงท่ีวางไว ระบบจะดําเนินการ

ทําธุรกรรมตาง ๆ ตามขอตกลงโดยอัตโนมัติ 

2. จุดเจ็บปวด (Pain Points) ในการคาระหวางประเทศ 

2.1. การนําเขาสงออกสินคาจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งประกอบดวยข้ันตอนทาง

กายภาพ และเอกสารมากมาย ซ่ึงเกิดจากปญหาความไมไววางใจกัน ซ่ึงถือเปนอุปสรรคสําคัญในวงการการคา

มาชานาน โดยเฉพาะในวงการการคาระหวางประเทศท่ีผูคาท้ังสองฝายอยูคนละประเทศ และสวนใหญไมไดรูจัก

กันมากอน กอใหเกิดความยุงยากในการประสานงานระหวางผูเลนท่ีเก่ียวของตาง ๆ นอกจากนี้ การปลอมแปลง

เอกสารก็เปนอุปสรรคดานการคาท่ีสําคัญ สงผลถึงปญหาการเขาถึงทางการเงินของผูประกอบการรายเล็ก ดัง

ตัวอยางการสงออกกุหลาบและอาโวคาโดจากเคนยาไปยังเนเธอรแลนด บริษัทขนสง Maersk ไดเก็บขอมูลและ

คนพบวา ท้ังกระบวนการประกอบดวยผูเลนประมาณ 30 ราย มีการติดตอกับมากกวา 200 ครั้ง การขนสง

จากฟารมจนถึงผูขายปลีกใชเวลา 34 วัน โดยท่ีประกอบดวยการดําเนินการดานเอกสารถึง 10 วัน นอกจากนี้

เอกสารตางๆท่ีสําคัญเกิดการสูญหายไปดวย จํานวนผูเลนและเอกสารในกระบวนการการคาระหวางประเทศ  

ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 กระบวนการดานเอกสารของการคาระหวางประเทศ 

 
อางอิงจาก WTO 

2.2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการการคาระหวางประเทศขางตนมีมากมายและสามารถถูก

แบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) เอกสารดานสัญญาการคา เชน ใบสั่งซ้ือ ใบแจงหนี้ 2) เอกสารดานการ

ขนสง เชน ใบตราสงสินคา (Bill of lading) เอกสารประกันภัย 3) เอกสารดานสินเชื่อและการเงิน เชน เลต-

เตอรออฟเครดิต (Letter of credit - L/C) ตั๋วสัญญาใชเงิน และ 4) เอกสารรับรองตาง ๆ เชน ใบรับรอง

สุขอนามัย ใบอนุญาตสงออก-นําเขา ใบรับรองมาตรฐานสินคา ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  
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3. บล็อกเชนสามารถทําใหการคาดีข้ึนและเขาสูการคาแบบไรกระดาษ ไดอยางไร 

 จากคุณสมบัติใชการสรางความเชื่อม่ัน สงผานขอมูลแบบกระจายศูนย และสามารถสงผานอยาง

รวดเร็วอัตโนมัติดวยการใชสัญญาอัจฉริยะนั้น ทําใหบล็อกเชนมีศักยภาพท่ีจะทําใหการคาพัฒนาไดในหลาย

มิติ ท่ีสามารถแบงเปน 3 กลุมการดําเนินงาน ไดแก 1) ดานการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ (Trade 

Finance) 2) ดานการอํานวยความสะดวกทางการคา และ 3) การขนสงสินคา บทความนี้จะขอเลาถึงการ

นําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใชกับกระบวนการทางการคาระหวางประเทศ ตัวอยางโครงการท่ีดําเนินการอยู

ในปจจุบัน และอุปสรรคของการใชบล็อกเชนในการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ ดังนี้ 

3.1. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ (Trade Finance)  

1) การเขาถึงการเงินเพ่ือการคา (Trade finance) ถือเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ

การคาระหวางประเทศ กวารอยละ 80 ของการชําระเงินผานการใชสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง อาทิ เลต

เตอรออฟเครดิต และการใชบัญชีขายเชื่อ (Open Account) ผานธุรกรรมการเงินในหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain Finance - SPF) (ท่ีเหลือเปนการชําระเงินประเภทอ่ืน อาทิ การจายเงินสดลวงหนา (cash in 

advance)) ดังนั้น การคาระหวางประเทศจะมีประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวมของผูประกอบการรายเล็ก

ได จะตองมีระบบการเขาถึงสินเชื่อทางการคาท่ีมีประสิทธิภาพ และทําใหบล็อกเชนเปนเทคโนโลยีท่ีมี

ศักยภาพสูงมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเขาถึงการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ โดยรายงานจาก 

Accenture พบวาบล็อกเชนสามารถลดตนทุนโครงสรางพ้ืนฐานของธนาคารขนาดใหญท่ีสุดในโลก 8 แหง

แรกไดถึงรอยละ 30 หรือเทากับ 8 - 12 พันลานเหรียญสหรัฐ1

2  

2) ถึงแม L/C จะมีความสําคัญ แตการชําระเงินผานการบัญชีการขายเช่ือ (Open 

Account) ถูกนํามาใชในการทําการคาระหวางประเทศมากข้ึนเรื่อย ๆ ทามกลางความเส่ียงท่ีผูสงออก

ตองแบกรับเพ่ิมข้ึน เนื่องจากตนทุนถูกกวา และการแขงขันท่ีรุนแรงระหวางผูสงออกดวยกัน รวมท้ังการทํา 

L/C ใชเวลานานเกินกวาระยะเวลาในการสงสินคา อยางไรก็ตาม ในการชําระเงินแบบ บัญชีการขายเชื่อ 

(Open Account) ผูสงออกตองแบกรับความเสี่ยงมากข้ึน ท่ีไมมีอะไรรับประกันไดวาจะไดรับเงินคาสินคา  

นอกจากนี้ ผูสงออกตองใชเครื่องมือธุรกรรมการเงินในหวงโซอุปทาน ในการขอสินเชื่อ ซ่ึงกอใหเกิดปญหา

สําหรับผูประกอบการขนาดเล็กท่ีขาดความนาเชื่อถือในการขอสินเชื่อ ทําใหการคาระหวางประเทศ 

3) บล็อกเชนสามารถชวยลดปญหาจุดเจ็บปวดสําคัญของการเงินเพ่ือการคาระหวาง

ประเทศ (Trade finance) ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังส้ินสุดกระบวนการได ดังนี้  

- ลดการสูญหายของเอกสารกระดาษมากมาย ธนาคารผูนําเขาตองตรวจสอบเอกสาร

สัญญาซ้ือขายและเอกสารระบุตัวตนมากมายท่ีเปนกระดาษท่ีไดรับจากผูนําเขา และตองสงตอเอกสารใหกับ 

ธนาคารตัวแทน (corresponding bank) ทางไปรษณีย หากนําบล็อกเชนมาใช ขอตกลงซ้ือขายระหวางผู

นําเขาและผูสงออกสามารถถูกบันทึกและเขาถึงขอมูลไดรวมกันในบล็อกเชนไดทันที ขอมูลและเอกสารจะถูก

สงผานไปยังผูเลนตาง ๆ พรอม ๆ กันผานการกระจายศูนยและสัญญาอัจฉริยะของบล็อกเชน ลดความเสี่ยงตอ

การสูญหายและปลอมแปลง นอกจากนี้ ธนาคารของผูนําเขาก็สามารถตรวจสอบขอมูลการซ้ือขาย การฟอก

เงิน และออก L/C พรอมเง่ือนไขการจายเงินใหกับธนาคารผูสงออกไดทันทีเชนกัน ดังรูปท่ี 2 

2 https://www.accenture.com/us-en/insight-banking-on-blockchain 
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รูปท่ี 2 ตัวอยางกระบวนการ L/C แบบดั้งเดิมและแบบใชบล็อกเชน 

 
- การซ้ือขายใบแจงหนี้ซํ้า (Double invoice factoring) หลังจากท่ีมีการตกลงซ้ือ

ขายกันแลว ผูสงออกจําเปนตองใชสินเชื่อเพ่ือการผลิต จะนําเอาใบแจงหนี้ (invoice) ไปยื่นขอสินเชื่อกับ

ธนาคาร ซ่ึงธนาคารจะไมสามารถตรวจสอบไดวาใบแจงหนี้นั้นถูกปลอมมาหรือไม หรือถูกยื่นขอสินเชื่อกับ

ธนาคารอ่ืน ๆ มากอนหนานี้แลวหรือไม หากใบแจงหนี้ถูกนํามาใสในบล็อกเชน ธนาคารผูสงออกสามารถม่ันใจ

ไดวาใบแจงหนี้นั้นถูกนํามาใชขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียวและไมไดถูกปลอมมา จึงชวยเพ่ิมการเขาถึงสินเชื่อของผู

สงออกรายยอยได และผูสงออกสามารถเริ่มการผลิตหรือการขนสงสินคาไดทันที  

- เพ่ิมความรวดเร็วและความถูกตองของเอกสารในการขนสง หลังจากผูสงออก

ดําเนินการผลิตเรียบรอยแลว ก็จะตองดําเนินการสงสินคา อยางไรก็ตาม การขนสงสินคามีข้ันตอนท่ีเก่ียวของ

กับผูคนระหวางทางจํานวนมาก ท่ีตองตรวจสอบขอมูล และใชเอกสารหลายชุด ใชเวลาในการติดตอ

ประสานงานมาก เม่ือเอกสารขนสงตาง ๆ ถูกนํามาใสในบล็อกเชน ทําใหทุกฝายสามารถติดตามตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวของสินคาแบบเรียลไทม สามารถตรวจสอบไดวาสินคาถูกสงมาจริงหรือไม และถารวมกับ

เทคโนโลยอิีนเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) จะสามารถตรวจสอบความถูกตองของสินคา

ไดดวย ท้ังยังชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการพิจารณาตรวจปลอยของกรมศุลกากรและหนวยงานกํากับอ่ืน ๆ 

- ปองกันการใชใบตราสงสินคาซํ้า (Bill of lading หรือ B/L) หนึ่งในจุดเจ็บปวด

สําคัญของการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศคือการท่ีใบตราสงสินคาถูกปลอมและถูกนําไปข้ึนเงินซํ้าหลาย

ครั้ง เนื่องจากธนาคารไมมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองท่ีแทจริงของเอกสารได การนํา B/L เขา

มาแชรในบล็อกเชนจะชวยใหธนาคารม่ันใจในความถูกตองของ B/L และชวยเพ่ิมความรวดเร็วในการชําระเงิน 

- เพ่ิมความรวดเร็วในการจายคาสินคา ถึงแมจะมีความพรอมของเอกสารและสินคาถูก

สงออกไปแลว แตข้ันตอนการตรวจสอบและผูเก่ียวของมีจํานวนมาก จึงเกิดความลาชาในการไดรับเงินคา

สินคา ซ่ึงจะใชเวลาประมาณถึง 5 – 7 วัน และหากรวมระยะเวลาท้ังหมดตั้งแตการเซ็นสัญญาซ้ือขายจนถึง

เวลาท่ีผูสงออกไดรับเงินคาสินคา จะตองใชเวลาถึงประมาณ 60 – 90 วัน การนําบล็อกเชนเขามาใช จะทํา

ใหผูนําเขาสามารถยืนยันการรับสินคาไดทันที และระบบจะสามารถดําเนินการสงคําสั่งการโอนเงินจาก

ธนาคารผูนําเขา ไปยังธนาคารผูสงออกโดยอัตโนมัติ  

4) ปจจุบันธนาคาร สตารทอัพดานเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และบริษัทเทคโนโลยี

สารสนเทศตาง ๆ จึงกําลังศึกษาความสามารถของบล็อกเชนในการสนับสนุนการเงินเพ่ือการคาระหวาง
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ประเทศ โดยการศึกษาพัฒนาตนแบบการทดสอบความเปนไปได ในการนําบล็อกเชนมาใชในกระบวนการ

การเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศมีจํานวนมากและหลากหลายในเวลาสองสามปท่ีผานมา อาทิ  

- การออก L/C ของธนาคาร Barclays ในการสงออกผลิตภัณฑนมของสหกรณ Ornua 

จากประเทศไอรแลนด ไปยังประเทศเซเชลสผานระบบบล็อกเชนแบบปด ซ่ึงสามารถทําใหกระบวนการ L/C 

ลดลงจาก 10 วัน เปน 4 ชั่วโมง2

3 

- การออก L/C ของธนาคาร HSBC ในการสงออกถ่ัวเหลืองจากประเทศอารเจนตินา ไป

ยังประเทศมาเลเซียของกลุม Cargill ของสหรัฐอเมริกา ผานกลุมธนาคารท่ีรวมตัวกันชื่อวา Voltron โดย

อาศัย Corda Platform ท่ีไดรับการพัฒนาโดยกลุม R3 โดยในกลุมนี้มีธนาคารกรุงเทพรวมอยูดวย3

4 

- We.trade เปนกลุมธนาคารในยุโรปท่ีรวมตัวกัน สรางแพล็ทฟอรมบล็อกเชนดวยระบบ 

Hyperledger Fabric จาก IBM ท่ีผูนําเขาผูสงออกสามารถมาลงทะเบียน และเก็บขอมูลธุรกรรมผานสัญญา

อัจฉริยะสําหรับธุรกรรมทางการเงินในหวงโซอุปทาน4

5  

- Marco Polo เปนแพลทฟอรมของกลุม R3 Corda ท่ีศึกษาการใชบล็อกเชนกับการ

ชําระเงินแบบ Open Account โดยในกลุมนี้มีธนาคารกรุงเทพรวมอยูดวย5

6 

- ChainedFinance โดย Dianrong and FnConn (บริษัทลูกของ Foxconn) ซ่ึงเปน

แพล็ตฟอรมบล็อกเชนสําหรับธุรกรรมทางการเงินในหวงโซอุปทานอันแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงคในการ

ชวยผูประกอบการรายเล็กของจีนในการเขาถึงสินเชื่อไดดีข้ึน โดยเนนท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต 

และสิ่งทอ6

7 

- Eximchain โดย MIT ท่ีใชสัญญาอัจฉริยะในการพิสูจนความถูกตองของคําสั่งซ้ือของ

ผูประกอบการตนน้ําและซัพพลายเออร เพ่ือยกระดับการประเมินการใหสินเชื่อสําหรับ SMEs8   

3.2. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการค า  (Trade 

Facilitation) 

1) นอกจากการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศแลว การ (ไม) อํานวยความสะดวกทาง

การคายังคงเปนตนทุนท่ีสูงมากตอการทําการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศกําลัง

พัฒนา ในขณะท่ีอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 9 ในป 2013 งานศึกษาของ WTO พบวาตนทุนการคา

ตาง ๆ มีคาเทียบเทาภาษีศุลกากรถึงรอยละ 134 ในประเทศพัฒนาแลว และรอยละ 219 ในประเทศกําลัง

พัฒนา 8

9 เนื่องมาจากตนทุนของกระบวนการดานเอกสาร และจํานวนหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก 

อาทิ หนวยงานดานศุลกากร หนวยงานดานความปลอดภัยดานสุขภาพและอาหาร ดานมาตรฐานสินคา และ

หนวยงานคุมครองผูบริโภค สงผลใหกระบวนการทางศุลกากรยุงยากและซับซอน นอกจากนี้ขอมูลท่ีแตละ

3 https://www.blockchainireland.net/news/2018/6/3/pq3ah7ihjxhlwh8k6sef0uzuanf8y6 
4 https://www.supplychaindive.com/news/hsbc-cargill-blockchain-pilot/523554/ 
5 https://we-trade.com/ 
6 https://www.marcopolo.finance/ 
7 https://www.dianrong.com/en/news/desktop/58d0ea009578922900e60d02.html 
8 https://eximchain.com/ 
9 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf 
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หนวยงานเก็บมักเปนขอมูลท่ีซํ้าซอน ดังนั้นการทําใหกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ นําไปสูขอตกลง WTO Trade Facilitation Agreement (TFA)  

2) บล็อกเชนเปนเครื่องมือในการชวยทําให TFA สําเร็จได โดยสามารถชวยใหการ

แลกเปลี่ยนขอมูล และเอกสารระหวางหนวยงานท้ังในและระหวางประเทศ ท้ังแบบ G2G และ B2G เปนไปได

อยางสะดวกข้ึนมากกวาระบบ National single window แบบปจจุบัน โดยบล็อกเชนจะมีประโยชนมาก

สําหรับการสงเอกสารแบบ G2G ระหวางประเทศท่ียังคงมีความซับซอนและยุงยากอยูมาก โดยบล็อกเชน

สามารถชวยในการอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

- การประสานงาน B2G และหนวยงานรัฐในประเทศตาง ๆ ตัวอยางการทําการ

ทดสอบความเปนไปได  (POC) เชน การสงดอกไมจากประเทศเคนยา ไปยังประเทศเนเธอรแลนด โดย IBM ท่ี

กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูในวงบล็อกเชน เกษตรกรท่ีสงออกดอกไมจากเคนยาสามารถสงเอกสารท่ี

เก่ียวของเขาไปในบล็อกเชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดสามารถตรวจและใหผานเกณฑตาง ๆ ไดใน

เวลาเดียวกัน 

- การรับรองมาตรฐาน และการออกใบอนุญาต  ใบอนุญาตหรือใบรับรองตาง ๆ 

เปนสิ่งท่ีถูกปลอมแปลงอยูบอยครั้ง ดังนั้น บล็อกเชนจึงถูกไปใชในการออกใบอนุญาต ใบรับรองสุขอนามัย ใน

รับรองมาตรฐาน และใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (Certificate of Origin - CO)  มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยบล็อกเชน

จะมีประโยชนมากในการลดความยุงยากของผูประกอบการท่ีไมตองขอใบอนุญาตหลายครั้ง ท้ังหนวยงานอ่ืน

ยังสามารถเห็นใบอนุญาตไดพรอมกัน นอกจากนี้ บล็อกเชนยังชวยตัดการใชใบอนุญาตแบบอัตโนมัติดวยกลไก

สัญญาอัจฉริยะ หากใบอนุญาตนั้นหมดอายุลง หรือตอใบอนุญาตอัตโนมัติ ท่ีสามารถชวยลดการปลอมแปลงได 

เพ่ือปองกันสถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ีฟลิปปนส ในป 2016 เม่ือกระทรวงเกษตรของฟลิปปนสตองยกเลิกและ

เรียกคืนใบอนุญาตนําเขาผลิตภัณฑเนื้อท้ังหมด เพ่ือแกปญหาการปลอมแปลงใบอนุญาตนําเขา โดยปจจุบัน ได

มีการนําบล็อกเชนไปใชในการบริหารจัดการใบอนุญาต/ใบรับรองแลว โดยเฉพาะในรับรองถ่ินกําเนิดท่ีตองมี

การแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ อาทิ 

• แพลตฟอรมการคาแบบไรกระดาษของบริษัท essDOCS ท่ีพัฒนา eC/O แบบ

ใหม เรียกวา essCert ท่ีนําบล็อกเชนมาใช ทําใหสภาหอการคาตาง ๆ สามารถสงตอขอมูลแบบกระจายศูนย

ผานบล็อกเชน รวมท้ังนําอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things-IoT) มาใชยืนยันความถูกตองดวย9

10 

• สภาหอการคาระหวางประเทศสิงคโปร ไดทดลองรวมกับบริษัท vCargo 

Cloud ในการพัฒนา บล็อกเชนแบบปดสําหรับ eC/O11  

อยางไรก็ตามบล็อกเชนไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาให

ขอมูลท่ีใสเขาไปถูกตองตั้งแตเริ่มตน 

-  การปลอยของในพิธีการดานศุลกากร ท้ังการนําเอกสารการจําแนกประเภทพิกัด

อัตราศุลกากร ถ่ินกําเนิด และการตีมูลคาทางศุลกากรลวงหนา (Advance Ruling) รวมท้ังกระบวนการกอน

10 https://www.essdocs.com/solutions/cargodocs/esscert 
11 https://www.gtreview.com/news/asia/singapore-chamber-of-commerce-brings-trade-documents-onto-
blockchain/ 
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สินคาจะมาถึง (Pre-arrival process) อ่ืน ๆ มาใสในบล็อกเชนเพ่ือทําใหกระบวนการตรวจปลอยรวดเร็วข้ึน 

โดยในปจจุบันหนวยงานศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีการศึกษาการนําบล็อกเชนมาใชในพิธีการศุลกากร

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจปลอยสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศแลว 

-  การนําเขาสินคาช่ัวคราว (Temporary admission of goods) การนําเขา

สินคาชั่วคราวท่ีมีจุดประสงคเฉพาะ และนําเขาในชวงเวลาท่ีจํากัด อาทิ สินคานําเขาเพ่ือสงออก (re-export 

goods) มีการตรวจสอบยาก ดังนั้นการนําบล็อกเชนมาใชจะชวยลดปริมาณเอกสาร และเพ่ิมประสิทธิภาพได 

ตัวอยางเชนการทดสอบความเปนไปได (POC) โดยสหภาพยุโรป แสดงใหเห็นวาบล็อกเชนชวยรับรองความ

ถูกตองของเอกสารคํ้าประกันเอ.ที.เอ. คารเนท (ATA Carnet) ได 

- การเก็บขอมูลรายได และความถูกตองของขอมูลการคา สัญญาอัจฉริยะสามารถ

ชวยใหการเก็บอากรนําเขาตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกําหนดได ซ่ึงจะชวยทําใหขอมูลการคาระหวางประเทศถูกตอง

แมนยํามากข้ึน อาทิ เม่ือรถบรรทุกท่ีมีเซนเซอรขับผานพรมแดน ระบบจะจัดการชําระคาอากรทันที   

          นอกจากนี้ บล็อกเชนยังสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบหลังการตรวจ

ปลอย (Post-clearance audit) การจัดการการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance management) และ 

การบริหารจัดการการระบุตัวตน (Identity management) ทางการคา ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวก ทําให

การคาระหวางประเทศคลองตัวไดอีกมาก 

3) การใชบล็อกเชนเพ่ือการอํานวยความสะดวกทางการคายังมีขอควรคํานึงท่ีจะตอง

แกปญหาเพ่ือใหการคาระหวางประเทศเขาสูการเปนการคาแบบไรกระดาษมากข้ึน ไดแก 

- การเชื่อมโยงดานเทคนิคระหวางระบบบล็อกเชน (Technical interoperability) 

เนื่องจากระบบบล็อกเชนในเรื่องนี้ถูกพัฒนาแบบแยกสวน ซ่ึงยังไมสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันได   

- ขอบเขตกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Regulatory issues) อาทิ กรอบ

กฎหมายสําหรับวิธีการตาง ๆ ในการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส (e-authentication) และการยอมรับของ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (e-signature) เอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-document) และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-

transactions) 

- การทําใหขอมูลเขาใจไดงาย และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4) การประสานงาน และบูรณาการของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมการคาระหวาง

ประเทศส่ิงท่ีสําคัญและทาทายมากท่ีสุดในการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช หาใชความยากของเทคโนโลยี

เองไม 

3.3. การใชบล็อกเชนในการสนับสนุนการขนสงสินคาและโลจิสติกส  

การขนสงและโลจิสติกสเปนเสมือนกระดูกสันหลังของการคาระหวางประเทศ ท่ีประกอบไป

ดวยผูเลนเปนจํานวนมาก  ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจท่ีบริษัทขนสงและโลจิสติกสเริ่มศึกษาการนําบล็อกเชนมาใช 

รวมกับอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) เพ่ือท่ีจะพัฒนากระบวนการท่ีเก่ียวของรวมถึงลดตนทุนตลอดท้ังหวง

โซการผลิต  
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       ท้ังนี้ประโยชนของบล็อกเชนสําหรับภาคการขนสงและโลจิสติกส ไดแก 

1) การติดตามเรือและรถบรรทุกขนสงสินคา 4) เพ่ิมความโปรงใสในการตั้งราคา การเปนเจาของ

สินคา ตลอดจนท้ังหวงโซการขนสง  

2) การใชพ้ืนท่ีในตูขนสงสินคาใหเหมาะสม 5) เรงการชําระเงินผานสัญญาอัจฉริยะ 

3) การลดตนทุนการจัดการและการประสานงาน 6) เพ่ิมความปลอดภัย และลดปญหาการปลอมแปลง  

        ตัวอยางการนําบล็อกเชนมาใชในธุรกิจการขนสงสินคาและโลจิสติกส อาทิ 

        - บริษัท NYK (Nippon Yesen Co.,Ltd.) บริษัทขนสงและโลจิสติกสท่ีเขารวมกลุมความ

รวมมือระหวางบริษัท (Consortium) นําโดย NTT Data Corp ท่ีมีสมาชิกถึง 14 บริษัทท่ีเก่ียวของกับการคา

ระหวางประเทศ ไดเริ่มศึกษาการใชบล็อกเชน เพ่ือท่ีจะพัฒนาการสงผานขอมูลโลจิสติกสผานบล็อกเชน 

       - บริษัทจัดการการขนสงระหวางประเทศ Marine Transport International (MTI) ประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาตนแบบระบบบล็อกเชนตูขนสงสินคาแบบเปด ท่ีทําใหความเชื่อมโยง ประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

       - Trade Lens เปนกิจการคารวม (Consortium) ดานโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนการคาระหวาง

ประเทศท่ีใชระบบBlockchain มาอํานวยความสะดวกทางการคา โดยหนวยงานหลักท่ีเขารวมจาก 13 

ประเทศท่ัวโลก ไดแก สายเรือ และกรมศุลกากรของประเทศตาง ๆ ท้ังนี้ บริษัท IBM และ บริษัท Maersk 

เปนผูริเริ่มและพัฒนาโครงการ มีเปาหมายท่ีจะทําใหท้ังหวงโซการผลิตสามารถดําเนินการไปไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ดังรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 3 โครงการทําใหการคาโลกเปนดิจิทัลโดย Maersk-IBM 

 
ท่ีมา: WTO 
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4. ความทาทาย 

 บล็อกเชนจะกลายเปนอนาคตของโครงสรางพ้ืนฐานทางการคา และเปนเครื่องมือท่ีจะเปลี่ยน

อุตสาหกรรมการขนสงและการคาครั้งยิ่งใหญ นับตั้งแตการเกิดข้ึนของตูขนสงสินคา (Container) อยางไรก็

ตามยังมีการดําเนินการอีกมากมายท่ีจะทําใหโครงการเหลานั้นประสบความสําเร็จ อาทิ 

 1)  แพลตฟอรมการคาโลกจะประสบความสําเร็จสูงสุดได ก็ตอเม่ือทุกกระบวนการถูกทําใหเปน

ดิจิทัลแลว ซ่ึงรวมถึงการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ และพิธีการศุลกากร 

 2) การทําใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระหวางแพลตฟอรมตางๆ 

 3) การเปลี่ยนการแขงขันเปนความรวมมือ หากขาดความรวมมือ บล็อกเชนก็ไมสามารถดําเนินการตอไปได 

 4) การทําใหขอมูลท่ีระบุในบล็อกเชนถูกตองตั้งแตตนทาง 

 

5. ขอเสนอดานนโยบาย 

จากคุณสมบัติของบล็อกเชนท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ัน และเพ่ิมความรวดเร็วในการสงผานขอมูล
ระหวางผูท่ีเก่ียวของ ทําใหบล็อกเชนมีโอกาสกลายเปนเครื่องมือท่ีจะอํานวยความสะดวกทางการคา และนํา
การคาไปสูการคาแบบไรกระดาษไดในอนาคต ภาครัฐจึงจําเปนตองศึกษาความเปนไปไดในนําบล็อกเชนมาใช
เพ่ือพัฒนาการคาระหวางประเทศใหดียิ่งข้ึน  

 กระทรวงพาณิชยในฐานะท่ีเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับการออกเอกสารสําคัญท่ี
ประกอบในการคาระหวางประเทศ จึงควรแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
(อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย กรมศุลกากร รวมท้ังภาคเอกชน) เพ่ือผลักดันการพัฒนา
ระบบตนแบบบล็อกเชนเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา และการเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศสําหรับ
ประเทศไทย โดยกรมการคาระหวางประเทศจะเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอยางย่ิงเพ่ือการนี้ 

 นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ีเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนแปลงการคาอยางเห็นไดชัด 
ทําใหการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ตระหนักรู ถึงประโยชน และการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความพรอมเผชิญกับความผันผวนทาง
เทคโนโลยีในปจจุบันได 

ทีมเศรษฐกิจใหม สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

มกราคม 2562 
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