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 ข้อเสนอเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบบล็อกเชน บทที่ 4.
เนื้อหาในบทนี้แสดงข้อเสนอการพัฒนาต้นแบบระบบบล็อกเชนเพ่ือการอํานวยความสะดวกด้าน

การเงินและการค้าสําหรับประเทศไทย ผลการศึกษาความเป็นไปได้และความเคลื่อนไหวในการประยุกต์
เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ผ่านมา ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศแสดงให้เห็นศักยภาพของบล็อกเชนในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินและการค้าภายในประเทศและการค้าต่างประเทศสําหรับธุรกิจการค้าของ
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการค้าซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้มากขึ้น ได้รับการอํานวยความสะดวก
ด้านการค้าและการรับชําระเงินค่าสินค้าที่รวดเร็วขึ้น การลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร การลดความเสี่ยง
ในการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดเวลาในการทําธุรกรรมการค้าและการ
ขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งการกํากับของหน่วยงานภาครัฐในขั้นตอนพิธีการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยให้สูงขึ้นใน
ภาพรวม 

 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 4.1.

ความสําเร็จของการประยุกต์บล็อกเชนเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านธุรกรรมการค้า การกํากับของ
ภาครัฐ การขนส่งและการเงินในกระบวนการค้าระหว่างประเทศนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพียง
อย่างเดียว แตต่้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย อย่างน้อยดังนี้  

 ความรู้ ความเข้าใจและการสนับสนุนของผู้บริหารของทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 
ผลักดันทั้งในเชิงนโยบายและการลงทุนพัฒนานวัตกรรมนี้ให้ไปสู่ความเป็นจริง  

 การสร้างความตระหนักรู้ การเตรียมความพร้อมและการสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการ 
ปรับตัวและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันอัน
เนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลและบล็อกเชน 

 ความร่วมมือระหว่างองค์กรในยุคแห่งการบูรณาการ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร  
ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการค้า ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบล็อกเชนใน
ห่วงโซ่ที่ต้องเชื่อมประสานธุรกรรมการค้า ธุรกรรมการเงิน ธุรกรรมภาครัฐและธุรกรรมการขนส่ง เข้าด้วยกัน
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมแห่งประสิทธิภาพ 

 กลไกด้านกฎหมาย กฎระเบียบและการกํากับที่จําเป็นที่จะทําให้มั่นใจว่าธุรกรรมสัญญาและข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างและจัดเก็บในระบบบล็อกเชนมีสถานะที่ถูกต้องและมีผลบังคับทางกฎหมายอย่าง
เหมาะสม ผู้เกีย่วข้องมพัีนธะและขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างชัดเจนและโปร่งใส ในที่นี้จะรวม
ไปถึงประเด็นด้านกฎหมายที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ควร
เปิดเผยอย่างเหมาะสมด้วย  

 รูปแบบการลงทุนและโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ซ่ึงจะต้องมกีารกําหนดแนวทางในการ 
ทําให้ระบบและสภาพแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นมีความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมีการลงทุนโดย
หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องมีกลไกความร่วมมือที่จะช่วยสร้างความ
เป็นธรรมและสร้างประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วน (Fair & Inclusive Development) เท่าที่จะเป็นไปได้
ด้วย 
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เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นนวัตกรรมที่นับว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ
ไทย ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Collaboration) อาทิ ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ธนาคารของ
ผู้นําเข้า ธนาคารของผู้ส่งออก ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการประกันภัยสินค้า  
ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และหน่วยงานกํากับของรัฐต่างๆ อย่างน้อยในด้านที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและ
ข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบบล็อกเชนที่จะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดหรือเพ่ือจัดทําเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายที่จะขยายผลต่อไปในอนาคตโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่  และโดยองค์กรภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 
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 ข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบบล็อกเชน 4.2.

 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินการสํารวจความพร้อม
และหารือความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกด้าน
การเงิน และการค้าระหว่างประเทศไประดับหนึ่ง เนื่องจากลักษณะของบริการทางการเงินและการค้าระหว่าง
ประเทศจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจํานวนมาก อย่างน้อยคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ กรม
ศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือจะริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นแบบบล็อคเชนสําหรับ
อํานวยความสะดวกด้านการเงินและการค้าของไทย โดยเลือกขอบเขตของการใช้งาน (Use Cases) ที่มีความ
เป็นไปได้ มีประโยชน์และพัฒนาระบบขึ้นเป็นลําดับขั้นตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

สนค. และที่ปรึกษาฯ ได้หารือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณาประเด็น
ปัญหา อุปสรรค และโอกาสการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการค้าระหว่างประเทศและรวมถึงการบริการทาง
การเงินเพ่ือการค้าด้วย ในที่นี้จึงขอเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบระบบบล็อกเชนจํานวน 7 โครงการ โดย
แบ่งเป็นโครงการในช่วงระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก) โครงการในระยะกลาง (ภายใน 2 ปีข้างหน้า) และ
โครงการในระยะยาว (3-5 ปีข้างหน้า) ดังแสดงในรูปที่ 4-1 และนําเสนอคําอธิบายรายละเอียดในลําดับต่อไป 

 

 
รูปที่ 4-1: ข้อเสนอโครงการจัดทําระบบต้นแบบบล็อกเชนเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการเงิน  

การค้าในประเทศ และการค้าต่างประเทศ 
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1. โครงการจัดท าระบบเชื่อมโยงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
ส่งออกต่างๆ จากกรมค้าต่างประเทศ กับระบบ Blockchain Trade Finance ของกลุ่มธนาคาร 

 
ขอบเขตของโครงการ 

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ  
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate 
of Origin หรือ C/O) และเอกสารประกอบการส่งออกต่างๆ ที่ต้องนําไปใช้สําแดงเพ่ือการนําเข้าสินค้าที่ประเทศ
ปลายทาง อาทิ หนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งออกไป
สหภาพยุโรป และหนังสือรับรองการส่งออกกาแฟตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ  

การเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นเป็นการจัดทําระบบแลกเปลี่ยนเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบของกรมการค้าต่างประเทศ ไปยังระบบบล็อกเชนของธนาคารที่ให้บริการการเงินเพ่ือ
การค้าระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว หรือที่จะมีการพัฒนาในอนาคตตามความพร้อมของธนาคารแต่
ละแห่งในประเทศไทย อาท ิในกรณีของกลุ่มธนาคารที่มีการพัฒนาระบบบล็อกเชนแบบ Voltron ที่ให้บริการ
การเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระบบบล็อกเชนแบบ Marco Polo ที่
ให้บริการการเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศแบบบัญชีเปิด (Open Account) เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย 

เนื่องจากขั้นตอนด้านการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีของการเปิดเครดิตหรือ L/C ผู้ส่งออกสินค้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบคําขอหลายฉบับ ซึ่งรวมทั้ง
เอกสารรับรองต่างๆ ที่จําเป็นจาก คต. ในปัจจุบันผู้ส่งออกต้องนําเอกสารที่เป็นกระดาษเหล่านั้นมายื่นให้
ธนาคาร ทั้งนี้เพ่ือให้ธนาคารนําไปประกอบการพิจารณาเปิดเครดิต หรือดําเนินการให้สินเชื่อก่อนส่งสินค้า 
หรือดําเนินการชําระค่าสินค้าให้กับผู้ส่งออกหลังจากส่งสินค้าไปแล้ว เป็นต้น ขั้นตอนเอกสารแบบกระดาษและ
ใช้คนในการดําเนินการเป็นส่วนใหญ่ (Mostly Manual Operations) ดังกล่าวทําให้เกิดโอกาสผิดพลาดมาก 
มีการปลอมแปลงเอกสารได้ง่าย และใช้ต้นทุนและเวลาในการดําเนินการค่อนข้างสูง การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ นี้
ได ้

ระบบบล็อกเชนจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการอํานวยความสะดวกด้านการเงิน
เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ อาทิ ผู้ประกอบการค้าจะได้การอนุมัติการเปิดเครดิต (L/C Approval) และการ
ได้รับชําระเงินค่าสินค้า (L/C Payment Settlement) ที่รวดเร็วขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 เช่น การรับชําระค่า
สินค้าแบบ L/C บนระบบบล็อกเชนจะลดเวลาจากขั้นตอนในปัจจุบันที่ใช้เวลา 5 วันทําการ ให้เหลือไม่ถึง 24 

ชั่วโมง เป็นต้น 

ระบบบล็อกเชนมีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าหรือผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อมูลที่อยู่บนบล็อกเชนมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ดีขึ้น ส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อหรือเงินล่วงหน้าเพ่ือ
การค้าในอัตราส่วนที่สูงขึ้น เช่น กรณขีอง Financial Factoring ซ่ึงในการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับ
การแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กและ
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ขนาดกลางมีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศในสัดส่วนที่มากขึ้น และเป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางการค้าของผู้ประกอบการไทยให้สูงขึ้นด้วย 

 ประโยชน์ส าหรับธนาคาร การลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารและการแก้ปัญหาการฟอกเงิน 

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบบล็อกเชนดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการ
ปลอมแปลงเอกสารเนื่องจากแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการลดปัญหาการปลอม
แปลงเอกสารที่ยื่นให้ธนาคาร ลดปัญหาการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการของธนาคารด้วย 

เมื่อหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และหนังสือการรับรองการส่งออกประเภทต่างๆ ซึ่งกรมการค้า
ต่างประเทศได้จัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว สามารถนํามาเชื่อมโยงกับระบบบล็อกเชนของธนาคาร 
จะช่วยทําให้ธนาคารเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องหรือที่พิสูจน์ได้ว่าไม่บิดเบือนไปจากต้นฉบับที่ออกโดย คต. เช่น 
ธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่ ดังนั้น กระบวนการ
ตรวจสอบเพ่ือชําระเงินค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออกไทยจะเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว และยิ่งถ้าบริษัท
เดินเรือที่เป็นผู้ดําเนินการขนส่งสินค้าขาออกซึ่งต้องแสดงหลักฐานการขนส่งเป็นใบตราส่งสินค้า (Bill of 
Lading) สามารถเชื่อมโยงกับระบบบล็อกเชนของธนาคารได้ด้วย จะยิ่งทําให้ธนาคารสามารถตรวจสอบข้อมูล
การขนส่งสินค้าในใบตราส่งสินค้าเพ่ือต่อต้านการฟอกเงิน (AML – Anti-Money Laundering) อย่างมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย 

 ประโยชน์และผลงานของกรมการค้าต่างประเทศ 

ในการนี้ กรมการค้าต่างประเทศ จะมีโอกาสทําความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมโดยการ
เข้าร่วมพัฒนาระบบบล็อกเชน เพ่ือการอํานวยความสะดวกด้านการเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ระบบ
ดังกล่าวมีศักยภาพในการลดปัญหาการปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองการ
ส่งออก ช่วยต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ และช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้ส่งออกของ
ประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นผลงานของกรมการค้าต่างประเทศ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศไทยในภาพรวม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางด าเนินการ 

สนค. ได้หารือความร่วมมือกับผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในเบื้องต้นแล้ว โดยกรมการ
ค้าต่างประเทศได้แสดงเจตนาที่จะให้การสนับสนุนดําเนินการ เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชน
จะช่วยสร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และเพ่ิ มประสิทธิภาพทางการค้าให้
ผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสําคัญ 

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เช่น ธนาคารกรุงเทพ , HSBC, Standard Chartered และธนาคารใน
ประเทศคู่ค้าหลายราย ได้ดําเนินการพัฒนาและทดลองใช้ระบบอํานวยความสะดวกด้านการเงินเพ่ือการค้า
ระหว่างประเทศทั้งแบบ L/C และ Open Account ไปแล้วระดับหนึ่ง และได้เห็นประโยชน์ในเชิงประจักษ์
ของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานกํากับธุรกิจธนาคารของประเทศไทย 
ก็ให้ความสนใจและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางด้านการเงินการธนาคาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆ ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาบล็อกเชนเพื่อการเงินสําหรับการค้าระหว่างประเทศนี้ด้วย 
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ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ธนาคารกรุงเทพเป็นตัวอย่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ที่ได้ดําเนินการ
พัฒนาระบบบล็อกเชนนําร่องด้านการเงินเพ่ือการค้าทั้งแบบเลตเตอร์ออฟเครดิตและแบบบัญชีเปิด และได้
แสดงเจตจํานงเบื้องต้นที่จะร่วมพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับกรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือนําหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า และหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบบล็อกเชนของธนาคาร เช่นกัน 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

เสนอให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดประชุมหารือกับสมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 
รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือดําเนินการหารือในรายละเอียดต่อไป  

ในการนี้ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในแบบ L/C และ 
Open Account อยู่แล้ว ธนาคารบางแห่งก็ได้ลงทุนพัฒนาระบบบล็อกเชนเพ่ือการนี้อยู่แล้ว ดังนั้น ในส่วน
ของการพัฒนาระบบบล็อกเชนต่อยอดเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบของกรมการค้าต่างประเทศ จึงควร
เป็นการลงทุนเพ่ือการพัฒนาต่อยอดนี้โดยธนาคารแต่ละแห่งเอง  

ธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก
กรมการค้าต่างประเทศ ก็ควรเป็นผู้ลงทุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและระบบบล็อกเชนให้
สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วของกรมการค้าต่างประเทศด้วย  

เนื่องจาก กรมการค้าต่างประเทศไม่จําเป็นต้องสร้างโหนดแบบบล็อกเชนเป็นของตนเอง (Blockchain 
Node) ดังนั้นในกรณีนี้ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่มแรกควรพิจารณาเป็นผู้ลงทุนด้านบุคลากรและ
หรืองบประมาณเพ่ือพัฒนาจุดเชื่อมภายในกรมการค้าต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบเชื่อมโยงในลักษณะ 
API Gateway (Application Programming Interface) เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบบล็อกเชนของธนาคาร
สามารถอินเทอร์เฟสหรือเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของกรมการค้าต่างประเทศได้  

ระบบ API Gateway จะต้องถูกพัฒนาและติดต้ังในลักษณะเป็นระบบเชื่อมโยงและอยู่ใกล้กับระบบการ
ออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าต่างประเทศ ระบบเชื่อมโยงนี้จะต้องพัฒนาให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและคํานึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม แต่ขณะเดียวกันผู้ส่งออกที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลหนังสือรับรองการส่งออกนี้ จะเป็นผู้อนุญาตให้ธนาคารที่ผู้ส่งออกจะไปใช้บริการ ให้เข้าถึงข้อมูลได้ตาม
สิทธิ์ที่กําหนด เป็นต้น  

ในขณะเดียวกัน ระบบ API Gateway นี้จะต้องเปิดโอกาสให้ธนาคารอ่ืนๆ ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรก
ของการพัฒนา แต่ในเวลาต่อมามีความพร้อมในการพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ API Gateway นี้ ให้
สามารถทําได้ และสามารถใช้ประโยชน์ไดใ้นลักษณะเดียวกันในอนาคตด้วย   
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2. โครงการจัดท าระบบบล็อกเชน มาใช้ในบริการสินเชื่อการค้าและสินเชื่อส าหรับเครือข่ายธุรกิจ
ภายในประเทศ (Domestic Trade & Supply Chain Financing) 

 

ขอบเขตของโครงการ 

โครงการนี้เสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบบล็อกเชนเพ่ือสนับสนุนบริการสินเชื่อการค้า และสินเชื่อสําหรับเครือข่ายธุรกิจภายในประเทศ 
(Domestic Trade & Supply Chain Financing) ระบบบล็อกเชนจะช่วยบริหารจัดการธุรกรรมและเอกสาร
ทางการค้าให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ระบบดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ความเสี่ยงของธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่จะให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งดีลเลอร์ 
สปอนเซอร์หรือคู่ค้ารายใหญ่ และซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการได้รับสินเชื่อที่
เพ่ิมขึ้นโดยมีเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจอย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการของธุรกิจในทั้ง 3 บทบาท17 กล่าวคือ 

 ดีลเลอร์ - ตัวแทนจําหน่ายหรือผู้ซื้อสินค้าจากสปอนเซอร์ จะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือเพ่ิม
เงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ นําไปชําระค่าสินค้าให้ได้ตามกําหนด หรือชําระก่อนกําหนดเพ่ือรับ
ส่วนลดพิเศษจากสปอนเซอร์ ทําให้สามารถซ้ือสินค้าได้มากขึ้นด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่าเดิม 

 สปอนเซอร์ - เจ้าของสินค้าหรือบริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่จะเป็นทั้งผู้ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากซัพพลาย
เออร์และเป็นผู้ขายสินค้าให้กับดีลเลอร์ จะสามารถวางแผนทางการเงินได้แม่นยํา ทั้งด้านการ
บริหารต้นทุนการดําเนินงาน การวางแผนการจําหน่าย รวมทั้งลดความเสี่ยงในการชําระเงินล่าช้า
จากดีลเลอร์ 

 ซัพพลายเออร์ - ผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบให้สปอนเซอร์ จะสามารถนําใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากการขาย
สินค้าหรือวัตถุดิบ มาขายลดให้ธนาคารก่อนถึงวันครบกําหนดชําระของสปอนเซอร์ เพ่ือให้ได้รับเงิน
สดหมุนเวียนเร็วขึ้นและมีเงินเพียงพอในการนําไปผลิตสินค้ารอบใหม่หรือขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น 

 
ปัจจุบันกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจํานวน 18 ธนาคารได้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือที่เรียกว่า 

Thailand BCI (Blockchain Community Initiative) ในการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับ
ธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร กลุ่มความร่วมมือ BCI ดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและการ
กํากับดูแลตามกฎหมายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในปี 2561 ได้เริ่มดําเนินการพัฒนาระบบบล็อกเชน
สําหรับหนังสือค้ําประกัน (Bank Guarantee) ธุรกิจขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในประเทศไทยได้เริ่ม
ใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวนี้แล้ว ระบบบล็อกเชนนี้ช่วยลดต้นทุนการดําเนินการ และช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการจัดทําและจัดเก็บหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยดังกล่าว น่าจะมีความพร้อมและความสนใจในการพัฒนาระบบ 
บล็อกเชนเพ่ือสนับสนุนบริการสินเชื่อการค้า และสินเชื่อสําหรับเครือข่ายธุรกิจหรือซัพพลายเชนไฟแนนซิ่งนี้ 
(Trade & Supply Chain Financing) ทั้งนี้เพราะระบบดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินใน
ฐานะผู้ลงทุนสามารถให้บริการสินเชื่อเพ่ือเครือข่ายธุรกิจ โดยภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการรับชําระเงิน
ที่รวดเร็วกว่าในอดีต และสร้างเข้าถึงกลไกที่ช่วยบริหารจัดการการเงิน ระบบบล็อกเชนนี้จะช่วยให้ธุรกิจใน
                                                        
17 https://positioningmag.com/30110 
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เครือข่ายมีโอกาสได้รับการเพ่ิมวงเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการต่างๆ ของธนาคาร และภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องด้วย  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบบล็อกเชนสําหรับซัพพลายเชนไฟแนนซิ่ง จะช่วยทําให้มีการยืนยันตัวตนของผู้เกี่ยวข้องตาม
บทบาทต่างๆ ในซัพพลายเชนได้ด้วยความชัดเจนและน่าเชื่อถือ รวมทั้งทําให้เอกสารสําคัญทางการค้าที่ต้องมี
การแลกเปลี่ยนกันนั้นมีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยความมั่นใจ ช่วยลดปัญหาการใช้เอกสารซ้ําอย่าง
ไม่ถูกต้อง และเอ้ือประโยชน์อย่างลงตัวให้กับทั้งเครือข่ายธุรกิจให้สามารถดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบดังกล่าวจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับธุรกิจและคู่ค้าได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยทําให้ธนาคาร
สามารถพิจารณาการให้สินเชื่อด้วยความมั่นใจ และในอัตราที่สูงข้ึนด้วยความเสี่ยงทีน่้อยลง 

ระบบบล็อกเชนซัพพลายเชนไฟแนนซิ่ง เป็นการเกื้อหนุนกันทั้งระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกับการ
บริหารซัพพลายเชน โดยเพ่ิมศักยภาพทางกลไกธุรกิจ ทั้งในแง่ของการลดต้นทุนและการเพ่ิมยอดขาย โดย
หลักการสําคัญของการให้สินเชื่อ มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบหลัก คือ 

1. การให้บริการสินเชื่อแก่ซัพพลายเออร์ (Supplier Financing) เป็นบริการที่ธนาคารหรือผู้ลงทุน 
สามารถให้สินเชื่อแก่ฝั่งผู้ขาย กล่าวคือ ซัพพลายเออร์จะได้รับเงินจากการขายสินค้าได้เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนทาง
การเงินที่ต่ําลง ในกรณีนี้ซัพพลายเออร์จะได้ประโยชน์ในการขยายฐานธุรกิจได้ดีขึ้น 

2. การให้บริการสินเชื่อแก่ดีลเลอร์ (Dealer Financing) เป็นรูปแบบบริการที่คล้ายกับแบบแรก แต่ 
เป็นบริการที่ธนาคารหรือผู้ลงทุนให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ คือ ดีลเลอร์ เพ่ือให้ผู้ซื้อมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินค้า
เพ่ือไปจําหน่ายได้มากข้ึน ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลง 

ทั้งนีรู้ปแบบการสนับสนุนสินเชื่อบนระบบบล็อกเชนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
การดําเนินการทุกขั้นตอนจะสามารถดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เงื่อนไขทางธุรกิจเหล่านั้นถูกบันทึก
ไว้ในรูปแบบ Smart Contracts ทําให้เกิดการกํากับดูแลตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนั้นได้อย่างอัตโนมัติ มีความ
รวดเร็ว แม่นยําและไม่บิดพลิ้ว ผู้ประกอบการที่ใช้บริการทุกรายลดความยุ่งยากซับซ้อนของงานด้านเอกสาร
ทางบัญชีและการเงินได้อีกด้วย 

ระบบบล็อกเชนเพ่ือสนับสนุนบริการการเงินเพ่ือการค้าในประเทศให้มีความเข้มแข็งก่อนนี้ จะเป็น
พ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาระบบบล็อกเชนสําหรับการเงินเพ่ือการค้าต่างประเทศในอนาคตต่อไป 

 
ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการด าเนินงาน 

หลายประเทศทั่วโลกได้มีการเริ่มต้นพัฒนาระบบบล็อกเชนเพ่ือซัพพลายเชนไฟแนนซ์ ไปบ้างแล้วโดย
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบเพ่ือพิสูจน์หลักการ บางประเทศได้มีการทดลองใช้งานจริงไปบ้างแต่อยู่ในกลุ่ม
ผู้ใช้งานจํานวนจํากัด และบางประเทศกําลังอยู่ในช่วงของการขยายผลการใช้งานกับกลุ่ มธุรกิจผู้ใช้งานจริงใน
ประเทศให้กว้างขวาง อาทิ ระบบ Blockchain Trade Finance ของบริษัท Invictus ในประเทศสิงคโปร์, 
โครงการ Blockchain Trade Finance ในประเทศฟิลิปปินส์ และ ระบบ Blockchain LiqEase ที่อํานวย
ความสะดวกด้านธุรกรรมสินเชื่อการเงินในหลายประเทศ เป็นต้น ระบบข้างต้นถือว่าเป็นต้นแบบที่สําคัญใน
การพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกันนี้สําหรับประเทศไทย 

รูปที่ 4-2 แสดงตัวอย่างการทํางานของระบบบล็อกเชนสําหรับการเงินเพ่ือการค้าภายในประเทศหรือ
ซัพพลายเชนไฟแนนซิ่ง และเป็นตัวอย่างของระบบที่กําลังเริ่มใช้งานจริงในประเทศสิงคโปร์ ระบบดังกล่าวจะ
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ช่วยทําให้ SMEs ในฐานะดีลเลอร์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินหรือสินเชื่อในการทําธุรกิจจากผู้ให้บริการการเงิน 
(นักลงทุน/Financer หรือ ธนาคาร) ได้ด้วยความเสี่ยงของนักลงทุนหรือธนาคารที่น้อยลง เนื่องจากข้อมูลและ
เอกสารที่จัดเก็บในระบบบล็อกเชนมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Information Cross 
Checking) ได้ด้วยความถูกต้องและมั่นใจมากกว่าการดําเนินการด้วยธุรกรรมกระดาษแบบดั่งเดิม เอกสาร
สําคัญทางการค้า เช่น ใบสั่งซื้อ (PO/Purchase Order) ที่ได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ 
(Customer) ผ่านไปที่ SME Buyer ที่จะเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าไปยังซัพพลายเออร์ (OEM Supplier ในรูป) จะถูก
บันทึกอยู่ในระบบบล็อกเชน และถูกควบคุมเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างอัตโนมัติด้วย Smart Contracts ผู้ลงทุน
หรือธนาคารสามารถพิจารณาความเสี่ยงของ PO แต่ละใบได้แล้วสามารถตัดสินใจปล่อยสินเชื่อทางการเงินได้
ตามความเหมาะสม การให้สินเชื่อและเงื่อนไขการชําระเงินจะถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันอย่าง
อัตโนมัติ และด้วยความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ระบบดังกล่าวจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนซึ่งทําให้สามารถ
ปล่อยสินเชื่อในวงเงินหรือจํานวนที่มากขึ้นได้ โดยทั้งลูกค้า SME และ ซัพพลายเออร์ จะได้รับการอํานวย
ความสะดวกด้านธุรกรรมและการเงินแบบครบวงจรของซัพพลายเชนไฟแนนซ์ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

หน่วยงานเจ้าภาพของโครงการนี้ ควรจะเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างธนาคาร Thailand BCI 
(Blockchain Community Initiative) โดยความร่วมมือผ่านสมาคมธนาคารไทย และการประสานและกํากับ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะทําหน้าที่ในลักษณะ Regulatory Sandbox โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการ
พัฒนาระบบนําร่อง ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจะลงทุนพัฒนาระบบดิจิทัลภายในของแต่ละ
ธนาคารซึ่งรวมถึงการจัดทําโหนดบล็อกเชนของธนาคารเอง ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่อ
ยอดในการอํานวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ซึ่งมักจะไม่มีระบบดิจิทัล
ของตนเอง ด้วย 

กลุ่มความร่วมมือ BCI และธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะร่วมมือกันในการกําหนดภาพรวมของระบบฺ
บล็อกเชนเพื่อซัพพลายเชนไฟแนนซิ่งของประเทศ และมาตรฐานต่างๆ เท่าที่จําเป็นเพ่ือทําให้ระบบย่อยต่างๆ 
ของต่างธนาคารสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เท่าที่จําเป็น และเพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่เป็น Pain 
Points ร่วมกันในระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบบล็อกเชนสนับสนุนการเงินเพ่ือการค้าในประเทศร่วมกัน 

รูปที่ 4-2: ตัวอย่างระบบบล็อกเชนที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการบริการธุรกรรมและการเงินแบบ 
ซัพพลายเชนไฟแนนซ์ 
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(จากปัจจุบันที่แต่ละธนาคารต่างคนต่างทํา) เพ่ือรองรับระบบบล็อกเชนสนับสนุนการเงินเพ่ือการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต  เช่น การร่วมกันกําหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบในระดับประเทศที่สามารถแก้ไข
ปัญหา Double Invoices ระหว่างธนาคาร หรือคือเพ่ือการแก้ไขปัญหาการใช้ใบแจ้งหนี้ซ้ําในการยื่นขอ
สินเชื่อซ้ําจากหลายธนาคารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบล็อกเชนแพลท
ฟอร์ม ที่ธนาคารแต่ละแห่งอาจจะมีใช้แตกต่างกัน เป็นต้น 
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3. โครงการจัดท าระบบ Cross-border Blockchain ส าหรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกต่างๆ ของกรมการค้าต่างประเทศ ไปยังประเทศปลายทาง 
 

ขอบเขตของโครงการ 

การพัฒนาระบบบล็อกเชนที่จัดเก็บหนังสือรับรองการส่งออกแบบต่างๆ ที่ออกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ ให้สามารถแสดงสําแดงในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพ่ือให้ศุลกากรหรือหน่วยงาน
กํากับที่ประเทศปลายทางท่ีจะนําเข้าสินค้านั้น สามารถเข้าถึงและตรวจสอบหนังสือรับรองการส่งออกฯ นั้นได้
แบบอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะช่วยทําให้การตรวจปล่อยสินค้าและพิธีการศุลกากรที่ประเทศผู้
นําเข้าสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว ลดหรือยกเลิกการใช้กระดาษ และป้องกันการ
ปลอมแปลงเอกสารและข้อมูล 

เอกสารสําคัญทางการค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศและที่จะต้องสําแดงแก่หน่วยงานกํากับที่
ประเทศปลายทางที่นําเข้าสินค้า ได้แก่ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า และหนังสือรับรองการส่งออกอ่ืนๆ อาทิ 
หนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน หนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป และ
หนังสือรับรองการส่งออกกาแฟตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ ระบบบล็อกเชนจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกํากับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงศุลกากรของประเทศปลายทาง สามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือรับรองฯ เหล่านั้นแบบไร้กระดาษ หรือแบบที่ยังมีหนังสือรับรองฯ 
ที่เป็นกระดาษแต่ศุลกากรสามารถทําการตรวจข้อมูลเปรียบเทียบ (Cross Checking) ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารกระดาษที่นํามาสําแดงมีความถูกต้องตรงกัน โดยไม่ถูกปลอมแปลงหรือ
แก้ไข เป็นต้น  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าเช่นกัน แต่ในแบบที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีศุลกากร (Non-Preferential C/O) แต่ใน
หลายกรณีนั้น ศุลกากรของประเทศปลายทางก็ต้องการพิจารณาและใช้เอกสารเหล่านั้นในการตรวจปล่อย
ศุลกากรด้วย ในการนี้ ถ้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ซึ่งมีระบบออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน จะสามารถเข้าร่วมโครงการจัดทําบล็อกเชนนี้ได้ด้วย ทั้งเพ่ือนํา
หนังสือรับรองฯ เหล่านั้นเข้าสู่ระบบบล็อกเชนในลักษณะเดียวกันได้เช่นกัน  
 

ประโยชน์ทีก่รมการค้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยจะได้รับ 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศจะถูกปลอมแปลงได้ยาก หรือโอกาสที่
จะถูกนําไปใช้อย่างผิดพลาดจะมีลดน้อยลงหรือหมดไป ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานที่
มีอํานาจในการออกเอกสารโดยตรง และด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ต่อต้านการบิดเบือนข้อมูล ดังนั้น 
การพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และการตรวจปล่อยศุลกากรสามารถทําได้ด้วยความถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและมีการตรวจปล่อยที่รวดเร็วกว่าเดิม 

ถ้าการพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยกํากับทั้งในประเทศไทย และในประเทศคู่ค้า ก็จะได้
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าของทั้งสองประเทศที่จะได้รับการอํานวยความสะดวกทางการค้าที่รวดเร็วขึ้น 
การกํากับดูแลตามกฎหมายด้วยเงื่อนไขกํากับการค้าเสรีก็สามารถทําได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย 
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ระบบบล็อกเชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองการ
ส่งออกนี้จะทําให้การพัฒนาระบบเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศจะเป็นไปได้ด้วยความ
รวดเร็ว และสะดวกกว่าวิธีการของ ASEAN Single Window ในปัจจุบน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ทําการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองแหล่งฯ แล้วกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซียไปแล้ว ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะการพัฒนาระบบแบบบล็อกเชนนั้นไม่จําเป็นต้องรอให้ประเทศคู่ค้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เหมือนกันกันหรือไม่จําเป็นต้องตกลงเงื่อนไขทางเทคนิคที่ต้องตรงกันอย่างละเอียด การพัฒนาระบบแบบ
บล็อกเชนจะทําให้อุปสรรคในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมีน้อยลง  

 
ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการด าเนินงาน 

สนค. ได้หารือแนวทางความร่วมมือในเบื้องต้นแล้วกับกรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ของ
ไทย โดยได้รับผลการตอบรับในเชิงบวก กล่าวคือ หน่วยงานทั้งสองมีความยินดีร่วมมือในหลักการ และพร้อมที่
จะหารือความร่วมมือและเตรียมการในขั้นต่อไป  

ทั้งนี้เนื่องจาก โครงการที่เสนอนี้จําเป็นต้องมีการหารือความร่วมมือกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศคู่ค้าของไทยอย่างน้อยหนึ่งหรือสองประเทศด้วย  เพ่ือจะ
ร่วมกันพัฒนาระบบบล็อกเชนต้นแบบในการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือ
รับรองการส่งออกระหว่างประเทศ ดังนั้น โครงการนี้จะต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ เวที
ความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าของไทยที่มีข้อตกลงการค้าเสรี เช่น การหารือในกรอบความร่วมมืออาเซียน และ
อาเซียน+3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นประธานในที่ประชุมอาเซียน ทั้งนี้ควรจะเสนอ
ผ่านข้อเสนอที่เรียกว่า ASEAN Digital Trade Platform ซี่ง กกร. และหน่วยงานภาครัฐของไทยกําลัง
เตรียมการนําเสนอเพ่ือให้มีการจัดทําเป็นข้อตกลงความร่วมมือ และแผนงาน (Roadmap) ในการร่วมมือ
พัฒนากับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจนต่อไป 

ระบบดังกล่าวจะต้องมีการจัดทําโหนดของบล็อกเชนอย่างน้อย  1 โหนดเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล
ภายในของกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองการส่งออก 
กรมศุลกากรของไทยและกรมศุลกากรของประเทศที่นําเข้าสินค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในบล็อก
เชนที่จัดเก็บหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศไทยได้  

ส่วนโหนดบล็อกเชนอีกหนึ่งโหนด จะเป็นจุดเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าจากประเทศคู่ค้า เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้เมื่อมีการนําเข้าสินค้ามายังประเทศไทย ศุลกากรไทยจะ
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองฯ นั้นได้อย่างรวดเร็วและได้อย่างถูกต้องผ่านการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบล็อกเชนข้างต้น กับระบบ NSW ของกรมศุลกากร เพ่ือการตรวจปล่อยสินค้านําเข้า
ต่อไป เป็นต้น 

 

หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด จะช่วยทําหน้าที่ในการลงทุนพัฒนาและให้บริการเป็นโหนดบล็อกเชน
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ได้
มอบหมายให้ กสท. ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ National Single Window (NSW) ส่วนกลางของประเทศใน
การอํานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการนําเข้า การส่งออก การนําผ่านสินค้า การ
กํากับของหน่วยงานภาครัฐ การขนส่งและการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เรียกสั้นๆ ว่าให้ กสท. ทําหน้าที่
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เป็นNext-Generation NSW Operator ในการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ ใน
การนี้ กสท. ได้เริ่มพัฒนาระบบบล็อกเชนเพ่ือการกํากับของหน่วยงานภาครัฐไปบ้างแล้ว  กสท. ได้พิจารณา
ความเป็นไปได้และสนใจที่จะลงทุนออกแบบ พัฒนาและให้บริการระบบบล็อกเชนสําหรับกรมการค้า
ต่างประเทศ และหน่วยงานกํากับอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยด้วย 

กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ไม่จําเป็นต้องลงทุน
พัฒนาโหนดของบล็อกเชน แต่ต้องมีการพัฒนาจุดเชื่อมโยงระบบ (API Gateway) เพ่ือพร้อมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบออกหนังสือรับรองฯ ที่มีอยู่แล้วภายในกรม กับระบบบล็อกเชนที่จะให้บริการโดย 
กสท. 

ระบบบล็อกเชนที่ให้บริการโดย กสท. นี้ จะต้องเปิดสิทธิ์ให้กับศุลกากรและหรือหน่วยงานกํากับใน
ประเทศคู่ค้าให้สามารถเข้าถึงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด และหนังสือรับรองการส่งออก ที่อยู่ในระบบบล็อกเชน
ได้อย่างอัตโนมัติ เช่น โดยการใช้อุปกรณ์โมบายในการอ่านผ่าน Bar Code หรือ QR Code เพ่ือเข้าถึงข้อมูล
ในบล็อกเชน เป็นต้น 
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4. โครงการจัดท าระบบบล็อกเชนเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการน าเข้าสินค้าผ่าน 
ท่าเรือกรุงเทพ 

 
ขอบเขตของโครงการ 

โครงการจัดทําระบบบล็อกเชนเพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการนําเข้าสินค้าผ่านท่าเรือ
กรุงเทพ เป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบลดและไร้กระดาษที่จะช่วยประสานการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การนําเข้าสินค้าทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านเข้ามาทาง
ท่าเรือกรุงเทพฯ ทั้งนีเ้นื่องจาก ในปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวจะมีธุรกรรมเอกสารและข้อมูลกระดาษจํานวน
มากสําหรับการประสานการทํางานระหว่างบริษัทเดินเรือ ท่าเทียบเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการ
ขนส่งในบทบาทอ่ืนๆ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับ ธนาคารและผู้นําเข้าสินค้า  

ธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้าเริ่มตั้งแต่บริษัทเดินเรือนําเรือและตู้สินค้าเข้ามาที่ท่า
เทียบเรือภายในท่าเรือกรุงเทพ ดําเนินการขนถ่ายตู้สินค้าจากเรือมาที่ท่าเทียบเรือ ดําเนินพิธีการศุลกากร 
ชําระภาษีศุลกากรและการตรวจปล่อย ชําระเงินค่าบริการขนส่งของสายเรือและบริการของท่าเทียบเรือ ชําระ
เงินค่าสินค้า และนํารถเข้าไปบรรทุกตู้สินค้าและตัวสินค้าจากท่าเทียบเรือและออกจากเขตศุลกากร ธุรกรรม
เหล่านี้มี Pain Points หลายประการทั้งด้านธุรกรรมและเอกสารเกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกรรมของภาครัฐ การ
ชําระภาษีศุลกากร การชําระเงินค่าบริการขนส่ง และการชําระเงินค่าสินค้า ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เอกสารกระดาษ
จํานวนมาก จึงมีโอกาสผิดพลาดสูง และมีความล่าช้าเนื่องจากการปฏิบัติงานด้วยมือที่ไม่เป็นอัตโนมัติหรือมี
ระบบอัตโนมัติเพียงบางส่วนแต่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ามหน่วยงาน
เท่าท่ีควร  

ลักษณะการทํางานของระบบบล็อกเชน ที่จะพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ สามารถอ้างอิงต้นแบบการพัฒนา
ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จด้วยดี นั่นคือระบบบล็อกเชนที่เรียกว่า TradeLens ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือโดย IBM สายเรือเดินเรือ Maersk และมีความร่วมมือกับศุลกากรและท่าเทียบเรือของหลายประเทศ 
อาทิ สิงคโปร์ ดูไบ และออสเตรเลีย  

ระบบบล็อกเชนดังกล่าวช่วยทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสายเรือที่นําเข้าสินค้า เช่น ข้อมูล 
Manifest จากสายเรือที่ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบการยื่นเอกสารใบขนศุลกากรและมีการตรวจ
ปล่อยแบบไร้กระดาษด้วยระบบของกรมศุกลากร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
สําหรับประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ผ่านระบบ NSW ของประเทศอยู่แล้ว 
แต่สิ่งที่แตกต่างและมีเพ่ิมขึ้นจากเดิม คือ การเก็บข้อมูลในแบบบล็อกเชนนั้นจะช่วยทําให้มีการเปิดข้อมูล
ดังกล่าวให้กับตัวแทนรับจัดการขนส่ง (Freight Forwarders) กับระบบของลานตู้สินค้า (Terminal 
Operators) ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และธนาคาร โดยแต่ละรายจะเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่มีสิทธิ์เข้าถึงตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น คุณลักษณะดังกล่าวนี้ ระบบ บล็อกเชน และ Smart 
Contracts ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญภายในจะทําได้ดีโดยมีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือมากกว่าเทคโนโลยี
แบบ NSW หรือเทคโนโลยีแบบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบบล็อกเชนจึงทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความ
เชื่อมั่นว่าข้อมูลสําหรับซึ่งเป็นความลับทางการค้าจะไม่รั่วไหลไปถึงมือของผู้อื่นที่ไม่พ่ึงประสงค์ 

ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การขนส่ง คือ สายเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ท่าเทียบเรือและลานตู้สินค้า ผู้
ให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า ผู้ประกอบการรถบรรทุก ศุลกากรและหน่วยงานกํากับต่างๆ และธนาคาร จะทํา
หน้าที่ในบทบาทของตัวเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานะของการปฏิบัติงานผ่านระบบบล็อกเชน 
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เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะ การตรวจปล่อยศุลกากร การรับชําระเงินค่าสินค้า การชําระค่าระวางเรือ 
การชําระค่าบริการขนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ/ลานตู้สินค้า และ สถานะการแลกเอกสาร D/O (Delivery 
Order) จะปรากฏหรือเข้าถึงข้อมูลและสถานะต่างๆ เหล่านั้นได้โดยผู้เกี่ยวข้องในข้ันตอนต่อๆ ไปในห่วงโซ่การ
ขนส่ง ระบบบล็อกเชนจะทําให้การประสานงานของผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยํา โอกาส
ผิดพลาดต่ํา และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบหรือจนตรวจปล่อยและขนสินค้าจากท่าเทียบเรือและ
ออกจากเขตศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขั้นตอนการขนส่งและนําเข้าสินค้าทางเรือจะมีความรวดเร็วขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับและการ 

ตรวจปล่อยสินค้า ลดปัญหาการทุจริตและการปลอมแปลงเอกสาร และลดต้นทุนในการดําเนินการของ 
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการขนส่งและการดําเนินงานของหน่วยงานกํากับ 

ระบบบล็อกเชนต้นแบบดังกล่าวเป็นการตอบโจทย์ความต้องการตามแผนงานการพัฒนา Next 
Generation NSW ที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบและมีมติให้ดําเนินการตามข้อเสนอของ กบส. ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบดังกล่าวจะเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในลักษณะ B2G, G2G และ B2B แบบหนึ่ง ที่
ช่วยทําให้การทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการขนส่ง การกํากับภาครัฐ และการเงินมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งด้านการกํากับดูแลของภาครัฐ ด้านการค้าและการขนส่งเพ่ือการ
นําเข้าสินค้าของประเทศไทย  
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ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางการด าเนินงาน 

ลักษณะฟังก์ชั่นการทํางานของระบบบล็อกเชนในโครงการนี้จะมีลักษณะคล้ายแนวทางของ 
TradeLens ที่เป็นระบบบล็อกเชนที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสายเรือที่นําเข้า
สินค้า ท่าเทียบเรือ ลานตู้สินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะการตรวจปล่อยศุลกากร การรับชําระเงินค่า
สินค้า การชําระค่าระวางเรือ การชําระค่าบริการขนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ/ลานตู้สินค้า และ สถานะการ
แลกเอกสาร D/O ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

แนวทางในการพัฒนาต้นแบบนี้ ดําเนินการโดยติดตั้งโหนดบล็อกเชนในเบื้องต้นอย่างน้อย 4 โหนด 
ได้แก่ 1) โหนดของหน่วยราชการ เช่น สําหรับกรมการค้าต่างประเทศ และของกรมศุลกากร โดยโหนดนี้
อาจจะเป็นการลงทุนโดย กสท. ในฐานะ NSW Operator ของประเทศ  2) โหนดของท่าเรือกรุงเทพ ในฐานะ
ท่าเทียบเรือ และลานตู้คอนเทอร์เนอร์ ซึ่งอาจจะดําเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงนี้โดย กสท. เช่นกัน และ 3) 
โหนดบล็อกเชนเพ่ือเชื่อมโยงและสร้างบริการสําหรับภาคเอกชน อาทิ ผู้ส่งออก ผู้นําเข้าสินค้า สายเรือ และ
ผู้รับจัดการขนส่ง โหนดนี้จะเป็นการลงทุนและพัฒนาโดย กสท. หรือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 4) โหนดของธนาคาร โดยอาจจะเป็นโหนดเดียวกันที่ใช้ในโครงการด้าน Trade Finance ในข้อ 1 ก็
ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ กสท.อาจจะคิดค่าบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากระบบตาม
ความเหมาะสมเพ่ือให้ กสท. สามารถให้บริการในลักษณะนี้ได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อยอดในอนาคตด้วย 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

กสท. ในฐานะ Next-Generation NSW Operator ควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยทําหน้าที่ในลงทุน พัฒนาและให้บริการระบบ บล็อกเชน สนับสนุนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานกันในตลอดห่วงโซ่การนําเข้าสินค้า ทั้งด้าน B2G, G2G และ B2B  

คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกํากับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ภายใต้ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ถือว่าเป็นกลไก
เจ้าภาพในเชิงนโยบายและขับเคลื่อนความร่วมมือที่สําคัญ โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา 
Next-generation NSW หรือระบบ NSW ในยุคใหม่ซึ่งรวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกด้านการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ของประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ มีอธิบดี กรมศุลกากรเป็นประธาน และ รองเลขาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองประธาน คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวนี้จะช่วยผลักดันในเชิง
นโยบาย การพิจารณาและอนุมัติแผนงานการพัฒนา และการจัดตั้งคณะทํางานให้มีความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ทั้งหน่วยงานรัฐ เช่น กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย และผู้ประกอบการขนส่ง ธนาคาร และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้สามารถทํางานประสานและพัฒนา
ระบบร่วมกันได้  
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5. โครงการขยายระบบ Cross-border Blockchain เพื่อรองรับ Next-Generation NSW  
ด้านการส่งออกโดยการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออก จากระบบของ 

หน่วยงานก ากับต่างๆ ของประเทศไทย ไปยังประเทศคู่ค้าปลายทาง 
 

ขอบเขตของโครงการ 

โครงการนี้จะดําเนินการขยายระบบบล็อกเชนจากโครงการที่ 3 ซึ่งได้นําเอกสาร C/O และเอกสาร
ประกอบการส่งออกต่างๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าต่างประเทศเข้าสู่ระบบบล็อกเชนแล้ว  ใน
ขั้นต่อไปก็คือ การดําเนินการให้หนังสือรับรองการส่งออกสําหรับสินค้าประเภทอ่ืนๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน อาทิ หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phyto-Sanitary Certificates) หนังสืออนุญาตการส่งออกสัตว์
ป่าและพืชป่าอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) และหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าประเภทอ่ืนๆจากกรม
วิชาการเกษตร และหนังสือรับรองอ่ืนๆ ในลักษณะคล้ายกันแต่สําหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน จาก
ระบบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงาน และหน่วยงานกํากับอ่ืนๆ ของประเทศ เอกสารและหนังสือ
รับรองฯ เหล่านี้เมื่อออกโดยหน่วยงานกํากับในประเทศแล้ว ยังจะต้องมีการนําไปสําแดงเพ่ือตรวจสอบโดย
ศุลกากรหรือหน่วยงานกํากับที่ประเทศของผู้นําเข้าด้วย 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ระบบ บล็อกเชน สําหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับประเทศคู่ค้าของไทย (Cross-border Certificates Exchange) จะช่วยกําจัดปัญหาการ
ปลอมแปลงเอกสารกระดาษ การกํากับดูแลของภาครัฐเองจะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าในอดีต 
และยังช่วยทําให้เกิดการพิจารณาและตรวจปล่อยสินค้าแบบล่วงหน้า (Pre-Arrival Approval) ได้รวดเร็วขึ้น 
และรวมทั้งประหยัดต้นทุนการดําเนินงานของทั้งภาคเอกชน และของภาครัฐด้วย 

การกํากับดูแลตามกฎหมายทั้งการนําเข้าและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพ และ
การเกษตรจะมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายมากขึ้น ระบบดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนนั้น จะกระทบต่อทั้งการส่งออกจากประเทศไทยและการตรวจปล่อยที่ต่างประเทศที่
เป็นประเทศผู้นําเข้า รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการนําเข้าสินค้าสู่ประเทศไทยด้วย ทั้งนี้เนื่องจากโครงการใน
ลักษณะนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ควรจะมีการใช้ระบบบล็อกเชนและมีกระบวนการปฏิบัติงาน
สนับสนุนทั้งการนําเข้าและการส่งออก ระหว่างสองประเทศคู่ค้าและในทั้งสองทิศทาง  

ข้อดีที่เพ่ิมขึ้นสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบบล็อกเชน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบดั่งเดิมที่ไม่ใช่บล็อกเชน กล่าวคือ วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน  มักจะต้องมี 
“ระบบกลาง” และองค์กรกลางที่จะต้องทําหน้าที่จัดเก็บและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบในลักษณะนี้มัก
ส่งผลให้ประเทศคู่ค้าและภาคธุรกิจมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะข้อมูลความลับทางการค้าไปอยู่ในองค์กร
กลางและหรือจัดเก็บอยู่ในประเทศอ่ืน หรือ ถ้าประเทศที่เข้าร่วมโครงการไม่มีระบบไอทีที่เต็มรูป ก็มักจะไม่
ต้องการร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะขาดความพร้อมด้านไอที ระบบบล็อกเชนสามารถ
แก้ปัญหานี้ได้ เพราะหน่วยงานกํากับนั้นแม้จะไม่มีระบบดิจิทัลแต่มีทําหน้าที่ตามกฎหมายในการออกเอกสาร
หรือหนังสือรับรองการส่งออกแบบกระดาษอยู่ ในกรณีนี้ หน่วยงานที่ออกเอกสารหนังสือรับรองฯ จะสามารถ
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สแกนหรือถ่ายภาพของหนังสือรับรองฯนั้น แล้วนําภาพเอกสารดิจิทัลนั้นขึ้นบนระบบบล็อกเชนที่มีการ
ให้บริการอยูใ่นเครือข่ายของประเทศท่ีมีความพร้อมก่อน ทั้งนี้หน่วยงานกํากับที่กล่าวถึงยังไม่จําเป็นต้องมีการ
ลงทุนไอทีขนาดใหญ่ที่มีราคาสูงใดๆ ก่อน แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่ประเทศปลายทาง
ในระหว่างการตรวจปล่อยศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตามการนําหนังสือรับรองการส่งออกขึ้น
ระบบบล็อกเชนนี้จะต้องมีการกําหนดสิทธิ์โดยผู้ส่งออกในฐานะผู้เป็นเจ้าของข้อมูล จะต้องเป็นผู้อนุญาตหรือ
เปิดสิทธิ์ให้เฉพาะศุลกากรของประเทศคู่ค้าเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ เป็นต้น 

 
ข้อมูลพื้นฐาน และ แนวทางด าเนินการ 

โครงการในลักษณะจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจาก
กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารใบอนุญาตเพ่ือการส่งออกสินค้า เช่น การส่งออกอาหาร ยา เครื่องมือ วัตถุ
อันตรายและปุ๋ย เป็นต้น 

คณะกรรมาธิการที่กํากับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการนําเข้าและการส่งออกพืชและสัตว์
อนุรักษ์ (CITES) ที่มีสํานักงาน ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบ
ต้นแบบ Cross-border CITES Permits Exchange โดยประเทศที่แสดงเจตจํานงเข้าร่วมหารือ และพัฒนา
ระบบบล็อกเชนนําร่องในเบื้องต้น คือ ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระบบ
ต้นแบบดังกล่าวจะใช้บล็อกเชนแพลตฟอร์มของ Ethereum ซึ่งเป็นบล็อกเชนแบบสาธารณะ (Public 
Blockchain) ระบบดังกล่าวจะเป็นต้นแบบที่สําคัญ รวมทั้งนํามาเชื่อมโยงต่อยอดในโครงการที่ 5 นี้ได ้

 
หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

กสท. ในฐานะ NSW Operator ควรเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการระบบบล็อกเชนสนับสนุนงาน 
Cross-border Certificates/Permits Exchange ระหว่างประเทศ โดย กสท. ลงทุนทั้งส่วนที่เป็นโหนดของ
บล็อกเชนและเชื่อมโยงกับบล็อกเชนของระบบอ่ืน รวมทั้งมีการลงทุนพัฒนาระบบเชื่อมโยง (API Gateway) 
เพ่ือการเชื่อมโยงระบบภายในของหน่วยราชการต่างๆ ไปยังระบบ บล็อกเชน ของ กสท. ด้วย  

คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกํากับดูแลระบบ NSW ควรเป็นเจ้าภาพในเชิงนโยบาย จัดทําแผน
และกํากับการพัฒนาของทั้ง กสท. กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสตว์ อย. และ
หน่วยงานกํากับอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างน้อยในโครงการนําร่องฯ นี้ 

นอกจากนี้จะต้องมีการแสงหาความร่วมมือกับภาครัฐของประเทศคู่ค้าที่จะนําร่อง อาทิ ผ่านเวทีความ
ร่วมมือ ASEAN และอาศัยกลไกความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นกับไทย (JTEPA) และเกาหลีใต้
และไทย ผ่านข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบ ASEAN+3 เป็นต้น 
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6. โครงการขยายระบบบล็อกเชน รับรอง Next-Generation NSW เพื่ออ านวยความสะดวก 
ด้านการขนส่งและการน าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 

 

ขอบเขตของโครงการ 

โครงการนี้จะดําเนินการขยายจากโครงการในข้อ 4 ซึ่งเป็นระบบ บล็อกเชน เพ่ือการขนส่งและนําเข้า
สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ มาใช้สําหรับการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง และการนําเข้าสินค้าผ่านท่าเรือ
แหลมฉบัง ระบบดังกล่าวต้องมีการเชื่อมโยงธุรกรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับผู้เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งและการนําเข้าสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งสายเรือ ท่าเทียบเรือ ลานตู้สินค้า ผู้รับจัดการขนส่ง 
ตัวแทนออกของ กรมศุลกากรและหน่วยงานกํากับที่เก่ียวข้อง 

โครงการถูกพิจารณาว่าเป็นโครงการในระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจากความซับซ้อนของระบบเนื่องจากจะต้อง
รองรับและให้บริการผู้เกี่ยวข้องจํานวนมาก อาทิ บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือและลานตู้สินค้ามี
มากกว่า 10 บริษัทที่ให้บริการอยู่ที่ท่าเรือแหมฉบัง ผู้ให้บริการเหล่านั้นจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
แตกต่างกันในหลายระดับ  ดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการออกแบบมาตรฐานด้านข้อมูล  มาตรฐานด้าน
กระบวนการ และมีการกําหนดเทคนิคการเชื่อมโยงระหว่างระบบ (Interoperability) ที่มีความหลากหลาย
เหล่านั้น เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

ระบบบล็อกเชนต้นแบบในโครงการนี้ จะช่วยเสนอตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ และเป็นไป
ตามแผนงานการพัฒนา Next Generation NSW ที่คณะรัฐมนตรีฯ เห็นชอบและมีมติให้ดําเนินการตาม
ข้อเสนอของ กบส. ทั้งนี้เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องครอบคลุมทั้ง
ในลักษณะ B2G, G2G และ B2B เพ่ือทําให้การทําธุรกรรมในห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การกํากับภาครัฐ 
และการเงินมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ระบบในลักษณะนี้จะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
กํากับดูแลของภาครัฐ และด้านการค้าการนําเข้าสินค้าของประเทศไทย ที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งนับว่าเป็น
ประตูการค้าการนําเข้าและการส่งออกสินค้าที่ทั้งจํานวนและมูลค่าการค้าสูงสุดของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะ
การขนส่งสินค้าในโหมดทางทะเล และทีผ่่านแหลมฉบังมากกว่าร้อยละ 80 ของประเทศ  

 
แนวทางด าเนินการ 

ธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าสินค้าทางบริษัทเดินเรือ ที่จะนําเรือที่บรรทุกสินค้าเพ่ือ
การนําเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผ่านการตรวจปล่อยของศุลกากร ธุรกรรมเหล่านี้มี Pain Points หลาย
ประการคล้ายกับที่ท่าเรือกรุงเทพ แต่มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากกว่า ทั้งด้านธุรกรรมและเอกสารเกี่ยวกับการ
ขนส่ง การชําระเงินค่าสินค้าและจัดการขนส่ง และธุรกรรมภาครัฐ ที่ยังเป็นธุรกรรมบนเอกสารกระดาษเป็น
ส่วนใหญ่ ผิดพลาดสูงและมีความล่าช้า แนวทางในการพัฒนาต้นแบบนี้ดําเนินการโดยติดตั้งโหนดบล็อกเชนใน
เบื้องต้นจํานวน 4 โหนด ได้แก่ 1) โหนดสําหรับหน่วยงานราชการ อาทิสําหรับการเชื่อมโยงกับระบบของ
กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร 2) โหนดของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีท่าเทียบเรือ และลานตู้คอนเทอร์เนอร์
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จํานวนมากจากหลากหลายบริษัท และ 3) โหนดบล็อกเชนเพื่อเชื่อมโยงและสร้างบริการสําหรับภาคเอกชน (ผู้
ส่งออก, ผู้นําเข้า, สายเรือ และผู้รับจัดการขนส่ง) โหนดนี้น่าจะเป็นการลงทุนและพัฒนาโดย กสท. ซึ่ง
สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี และ 4) โหนดของธนาคาร โดยอาจใช้โหนดของบล็อกเชนที่ใช้สําหรับงาน
ตามโครงการที่เสนอในข้อ 1  

ลักษณะการทํางานของระบบบล็อกเชนสําหรับท่าเรือแหลมฉบังนี้ จะมีลักษณะคล้ายระบบบล็อกเชน
สําหรับท่าเรือกรุงเทพ หรือเหมือนของ TradeLens ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสายเรือที่นําเข้า
สินค้า ท่าเทียบเรือ/ลานตู้สินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะการตรวจปล่อยศุลกากร การรับชําระเงินค่า
สินค้า การชําระค่าระวางเรือ การชําระค่าบริการขนย้ายตู้สินค้าของท่าเทียบเรือ/ลานตู้สินค้า และ สถานะการ
แลกเอกสาร D/O เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามในโครงการนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบที่ไม่ใช่รองรับกระบวนการนําเข้าสินค้าเท่านั้น 
แต่รวมถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่การให้บริการการส่งออกสินค้า โดยการประยุกต์ใช้ บล็อกเชน ด้วย 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

เช่นเดิม กสท. ในฐานะ NSW Operator จะทําหน้าที่ลงทุนและขยายระบบในส่วนกลาง ทั้งนี้โดยการ
สนับสนุนในเชิงนโยบาย และผลักดันความร่วมมือโดยคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกํากับดูแลระบบ 
NSW ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทํางานย่อยสนับสนุนโดยรวมรวมตัวแทนจากองค์กรผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐ ธุรกิจ การเงิน 
และขนส่ง มาร่วมกันกําหนดมาตรฐานต่างๆ ที่จําเป็น รวมทั้งพิจารณาโจทย์ความต้องการ  การจัดลําดับ
ความสําคัญและประโยชน์ของโครงการฯ ที่มีความแตกต่างกันนั้น  

ในการนี้ จะต้องมีการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ท่าเทียบ
เรือ สายเรือ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการขนส่ง และหน่วยงานรั ฐที่เกี่ยวข้องของที่
ท่าเรือแหลมฉบัง  

ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและลานตู้สินค้า (Terminal Operators) ที่ให้บริการที่มีจํานวนกว่า 10 ราย
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือเหล่านั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการดําเนินการด้วยระบบที่เป็นเอกเทศ
และแตกต่างกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงระหว่างระบบที่แตกต่างเหล่านั้นเข้าด้วยกัน จะต้องมีการกําหนด
กระบวนการ (To-be Business Process) รูปแบบข้อมูล (To-Be Data Schema) และวิธีการเชื่อมโยง
อินเทอร์เฟสระหว่างระบบที่แตกต่างกันนั้น เช่น โดยการกําหนดมาตรฐาน API Interfaces และโพรโตคอลใน
การสื่อสาร (Protocols) หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานต้องลงทุนและพัฒนาระบบหลังบ้านหรือระบบ
ภายในของตนเอง และยังต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
บล็อกเชนที่ลงทุนโดย กสท. ด้วย 
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7. โครงการพัฒนาระบบ Blockchain Traceability เพื่อการติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าต้นแบบ
และเชื่อมโยงกับระบบอ านวยความสะดวกด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ 

 

ขอบเขตของโครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําระบบบล็อกเชนต้นแบบเพ่ือการอํานวยความสะดวกในการ

ติดตามตรวจสอบย้อนกลับสินค้าต้นแบบ (Product Traceability) โดยให้ผู้บริโภค ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยกํากับด้านสุขอนามัยหรือด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความมั่นคงปลอดภัยหรืออ่ืนๆที่จําเป็น จะสามารถใช้
งานระบบที่พัฒนานําร่องจากโครงการนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปในห่วงโซ่การค้า/การผลิต เพ่ือให้ทราบ
ง่าสินค้ารายการนั้นใช้วัตถุดิบหรือมีต้นกําเนิดมาอย่างไร เป็นต้น 

การพิจารณาเลือกสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในการนําไปกําหนดเป็นโจทย์ความต้องการการพัฒนาในแง่มุม
ต่างๆ ทั้งอาจจะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ว่าควรจะเลือกพัฒนาระบบสําหรับสินค้าประเภทไหน
ก่อน ทั้งนี้สินค้าแต่ละประเภทมักจะมีปัญหาความต้องการ ขอบเขตและรูปแบบของระบบแตกต่างกัน   

ในที่นี้จึง จะขอยกตัวอย่างความสามารถในตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่มาถึงมือของผู้บริโภคที่มักจะมี
ความห่วงใยด้านสุขภาพทั้งในระดับส่วนบุคคลและระดับสาธารณสุขในองค์รวมของชุมชน ในกรณี การ
ตรวจสอบย้อนกลับสําหรับสินค้าเกษตรและอาหาร (Food and Agriculture Traceability) โครงการนํา
ร่องๆ ที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ และมีความพร้อมระดับหนึ่ง คือการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับ “ข้าว
อินทรีย์” ซึ่งมีความต้องการที่จะจัดให้มีข้อมูลเพ่ือการติดตามย้อนกลับตั้งแต่ต้นน้ําซึ่งคือ การมีข้อมูลเกี่ยวกับ
เกษตรกรผู้ปลูก ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ การมีหลักฐานการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ จากองค์กรผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนและข้อมูลหนังสือรับรองเกษตร
อินทรีย์ จนกระท่ังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปไปถึงการเก็บเกี่ยวข้าว การสีข้าว และการบรรจุถุงหรือ
หีบห่อ การจัดทํา Bar Code หรือ QR Code การขนส่ง การกระจายสินค้า การขายในประเทศและการขายใน
ต่างประเทศ และการรับรองสุขอนามัยโดยหน่วยงานกํากับ เป็นต้น กระบวนหรือขั้นตอนต่างๆ เหล่านั้น
จะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องเข้าสู่ระบบบล็อกเชน ที่สามารถทําให้ผู้บริโภค หน่วยงานกํากับตรวจสอบ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นตามสิทธิ์ที่กําหนด และตามบทบาทหน้าที่ได้ด้วยความ
โปร่งใส มีการป้องกันการบิดพลิ้วหรือการปลอมแปลงข้อมูล และมีความน่าเชื่อถือสําหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน  

เนื่องจากเป้าหมายส่วนหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยของประเทศที่ มี
ความสามารถด้านทุนทรัพย์และกําลังคนที่จํากัด  ดังนั้น หน่วยงานของรัฐ อาทิ สนค. ควรจะพิจารณาเป็นผู้
ศึกษาลงทุนพัฒนาระบบบล็อกเชนสําหรับการตรวจสอบย้อนกลับ อาทิ ข้าวอินทรีย์ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรราย
ย่อยท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขันแล้วระดับหนึ่ง ให้มีความสามารถแบบก้าวกระโดดมากขึ้นในเวทีการค้าทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในการนี้ควรมีระบบข้อมูลสมาชิก ข้อมูลแปลงปลูกและกลไกเพ่ือสนับสนุน
ความสามารถของสมาชิกในด้านกําลังผลิต ความสามารถในการคาดการณ์การเก็บเกี่ยว และความสามารถใน
การค้าการขายในอนาคต และการสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้น จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างน้อยในด้าน ระบบทะเบียนสมาชิกเกษตรกร (Farmers Member 
Management System) ระบบการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการสี (Crop and Post-Havest 
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Management System) ระบบการบรรจุและฉลากสินค้า (Packaging System) และ ระบบบล็อกเชน
สําหรับการเชื่อมโยงกับระบบย่อยข้างต้น เพ่ือจัดเก็บและให้บริการข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น 

สําหรับผู้เกี่ยวข้องอ่ืนในขั้นตอนอื่นๆ ในห่วงโซ่การค้าและการขนส่ง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ส่งออก 
กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานกํากับอ่ืนๆ จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีระบบดิจิทัลของตนเอง หรือใช้บริการ
ระบบบล็อกเชนของ กสท. เป็นตัวเชื่อมโยง เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริโภคสินค้า อาทิ อาหารและสินค้าเกษตร ต้องการความมั่นใจในความปลอดภัยและความมี
สุขอนามัยของสินค้า กลไกที่ช่วยทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจและมีความเชื่อถือในข้อมูลที่ปรากฏที่ฉลากของตัว
สินค้าจึงเป็นปัจจัยสําคัญ ดังนั้น ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับจากตัวฉลากสินค้าย้อนถอยกลับไปยัง
ขั้นตอนการขนส่ง การบรรจุ การจัดจําหน่าย การย้อนกลับไปถึงเกษตรกรและแปลงเพาะปลูก รวมทั้งการที่มี
ข้อมูลประกอบและยืนยันจากองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสินค้า เช่น การเข้าถึง
เอกสารการตรวจประเมิน (Certification) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีการลงนามหรือออกโดยผู้ตรวจ
ประเมินที่มีการข้นทะเบียนด้วยมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
สหภาพยุโรป มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
ข้อมูลที่ถูกต้องและเปิดเผยได้เหล่านั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และช่วยทําให้เกิดการปัน
ผลประโยชน์การค้าแบบเป็นธรรม (Fair Trade) หรือการจัดสรรรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกลับคืนไปเป็นรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศภายของกลุ่มเกษตรกรจะ
เป็นรากฐานสําคัญที่รองรับคุณสมบัติของระบบข้างต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือการประยุกต์ใช้ ระบบข้อมูลสมาชิก 
ระบบข้อมูลการปลูกและการบรรจุ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ และให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในลักษณะของ
ระบบแบบบล็อกเชนด้วย 

 
ข้อมูลพื้นฐาน และแนวทางด าเนินการ 

โครงการฯ ในลักษณะนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตและการค้า ในกรณี
ของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เช่น ห่วงโซ่การผลิตและการขายข้าวอินทรีย์ จะต้องเกี่ยวกับชาวนา
หรือเกษตรกรรายเล็กผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่อาจมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว เช่น ในลักษณะของสหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น กลุ่มเกษตรกรรายเล็กเหล่านั้นจําเป็นจะต้องรวมตัวกันเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกันและกัน มีการปฏิบัติตนตามแนวทางการจัดการที่เป็นระบบและแบบอินทรีย์ 
จนได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยองค์กรรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลแล้ว  

นอกจากนี้ โครงการนี้ฯ ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
หอการค้าไทยที่จะให้ได้ความร่วมมือบริษัทอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าสินประเภทนั้นๆ ที่ระบบต้องการ
รองรับ และ GS1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดทํามาตรฐานรหัสสินค้าและ Bar Code และรวมถึง
ความร่วมมือกับหน่วยราชการที่ทําหน้าที่กํากับตามกฎหมาย เช่น  กรมวิชาการเกษตรที่ทําหน้าที่ตรวจ
สุขอนามัยข้าวและออกหนังสือรับรองสุขอนามัย เป็นต้น 
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หน่วยงานเจ้าภาพ และการลงทุน 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ มีความสนใจที่จะเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการต้นแบบข้างต้น  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนาระบบต้นแบบ เพ่ือ
ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนา ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป 
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 การด าเนินการในขั้นต่อไป  4.3.

ทั้งนี้ข้อเสนอที่กล่าวมาข้างต้นควรส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละข้อเสนอ พิจารณาเพ่ือดําเนินการ
ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สําหรับ สนค. ระยะต่อไป ควรมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานเจ้าภาพด้านข้อมูล และความคิดเห็น 
พร้อมทั้งติดตามการดําเนินการตามข้อเสนอในภาพรวม อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ และความตระหนักรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วยเทคโนโลยีต่อไป  

 


