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Editor s Note
วารสาร สนค.
“กินร้อน ชอ้ นกลาง ห่างไกลโรค” น่าจะเป็นประโยคฮิตส�ำหรับช่ วงนีท้ ่นี บั วัน COVID-19
ดูจะใกล้ตวั เข้ามาทุกที อย่างไรก็ตาม หากพวกเราช่ วยกันคนละนิด “อยู บ่ า้ น หยุ ดเชื้ อ
เพื่อชาติ” ก็จะท�ำให้ประเทศไทยเรากลับมาฟื้ นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
ส�ำหรับในฉบับนี้ จะน�ำผู ้อ่านทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเริ่มจาก
“Blockchain E-Commerce เทรนด์และความคืบหน้าในปั จจุ บัน” ซึ่ งให้ทงั้ ประโยชน์
และเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่ อุปทาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู ้บริโภคใน
การเลือกซื้ อสินค้า ต่อด้วย “บล็อกเชนกับการพลิกโฉมครัง้ ใหญ่ของวงการอาหาร
และเครื่องดื่ม” อินเทรนด์ตามกระแสสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่กำ� ลังเป็นที่สนใจของผู บ้ ริโภคทั่วโลก และสุดท้าย “5G กับเศรษฐกิจโลก” เทคโนโลยี
ส� ำ หรั บ การสื่ อ สารไร้ ส ายที่ มี ค วามเร็ ว เพิ่ ม ขึ้ น ว่ า จะช่ วยให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตและ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
ทาง สนค. หวังว่า TPSO Journal ฉบับนี้ คงน�ำพาสาระความรู ด้ า้ น New Economy
มาสู่ท่านผู ้อ่านไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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โลกหลัง COVID-19 บรรเทา: ยุคของคุณหมอ AI

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จึงได้ด�ำเนินการให้มีการฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นยาความดันสูง
บริเวณห้องประชุม ห้องท�ำงาน และอาคารส�ำนักงาน
นอกจากนี้ สนค. ยังได้มีมาตรการอื่นๆ ควบคู่กันด้วย เพื่อลดความเสี่ยง
ของบุคลากรต่อการได้รับเชื้อไวรัส ได้แก่ การหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน และ
มอบหมายให้ทำ� งานทีบ่ า้ น (Work From Home), การเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) โดยจ�ำกัดจ�ำนวนคนใช้ลิฟท์ ตลอดจนเว้นระยะห่าง
ระหว่างการประชุมและการแถลงข่าว, การประชุมผ่าน VDO conference
ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ และภาคเอกชน, การขอความร่วมมือให้บคุ ลากรสวมใส่
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในที่ท�ำงาน, การรณรงค์ให้บุคลากรล้างมือ
เป็นประจ�ำ และท�ำความสะอาดโต๊ะท�ำงาน ตลอดจนอุปกรณ์ภายในห้องท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
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บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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Special talk
โดย นางสาวชญามาส วิชยั ดิษฐ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองนโยบายระบบการค้า

Blockchain และ E-Commerce
เทรนด์ และความคืบหน้าในปัจจุบัน
Fitch Solutions Macro Research เผยแพร่
รายงานเรื่อง E-Commerce Trends To Watch:
Blockchain โดยให้ ค วามเห็ น เรื่ อ งบล็ อ กเชนกั บ
อีคอมเมิร์ซไว้ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเปลี่ยน
โลกอีคอมเมิร์ซ ผ่านการเก็บข้อมูลแบบลดตัวกลาง
(Decentralized Ledger Technology) และให้ประโยชน์
แก่ ผู ้ ใ ช้ ง านทั้ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยเพิ่ ม ความมั่ น ใจ
ให้ ผู ้ บ ริ โ ภค เพิ่ ม ความโปร่ ง ใสในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานแก่
บริ ษั ท ต่ า งๆ โดยมี ก ารคาดการณ์ ว ่ า หลั ก การของ
เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนที่ มี ก ารกระจายศู น ย์ จ ะเปลี่ ย น
แนวทางของอี ค อมเมิ ร ์ ซ อย่ า งสิ้ น เชิ ง อย่ า งไรก็ ต าม
การน� ำ ไปใช้ ใ นทุ ก ระดั บ ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานนั้ น ยั ง มี
อุปสรรคทีส่ ำ� คัญ คือ ระดับการรับรูแ้ ละความคุน้ เคยของ
ผู้ใช้ต่อเทคโนโลยีนี้ที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งรายงานฉบับนี้
ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประโยชน์และการน�ำบล็อกเชนมาใช้
ในการค้า ดังนี้

• บล็อกเชนเพิ่มข้อมูลใหม่แก่ผู้บริโภค

คุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
จะท�ำให้ความเชือ่ มัน่ ต่อแหล่งทีม่ าของสินค้ามีมากขึน้ เพราะผูบ้ ริโภคจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของสินค้าตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำได้ ช่วยแก้ปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ ลดความกังวล
ของผูบ้ ริโภคเรือ่ งจริยธรรมในการผลิตสินค้า และช่วยตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้

• บริษัทได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส

เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถป้องกันการลอกเลียนแบบ และปัญหาด้านแรงงาน
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานผ่านการบันทึกข้อมูลดิจทิ ลั ของธุรกรรม การเปลีย่ นผ่านความเป็น
เจ้าของ และการด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานลงในระบบบล็อกเชน
ที่จะต้องผ่านการรับรองจากทุกหน่วย (Node) ในระบบ ท�ำให้ผู้บริโภคมีความต้องการ
ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเชื่อมโยงกระบวนการของ
ผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

• เทคโนโลยีบล็อกเชนท�ำให้คนกลางลดลงหรือไม่มีได้ในที่สุด

เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเปลีย่ นธุรกรรมอีคอมเมิรซ์ โดยลดบทบาทของตัวกลาง
และแพลตฟอร์มลง โดยจะท�ำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยตรง ท�ำให้
ราคาธุรกรรมต�่ำลง ตรวจสอบสินค้าได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น

• การน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้กับสินค้าหรูหรา

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (traceability) จะท�ำให้
ผู ้ บ ริ โ ภคสามารถตรวจสอบว่ า สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ มาเป็ น ของแท้ ห รื อ ไม่ รวมถึ ง ตรวจสอบ
แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าได้ จึงมีแนวโน้มการน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้
ในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

• การน�ำบล็อกเชนไปใช้ในการตรวจสอบสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

ในช่วงปี 2017 และ 2018 พบว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เริ่มขยายธุรกิจไปสู่
สินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น เช่น Amazon เข้าซื้อ Whole Foods ในปี 2017 และ
แพลตฟอร์มจากจีนทั้ง Alibaba และ JD.com ก็เปิดตัวร้านจ�ำหน่ายสินค้าอาหารสด
อีกด้วย ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจใน
ความปลอดภั ย และความโปร่ ง ใสของสิ น ค้ า อาหาร นอกจากนี้ ร้ า นค้ า ปลี ก อาทิ
Walmart และ Kroger ก็เริม่ น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพือ่ จุดประสงค์เดียวกันอีกด้วย

• ความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดของการน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน คือ
การที่ผู้มีส่วนร่วมจากทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย ร้านค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม
จะต้องมีส่วนร่วมเพื่อติดตามและสร้างความโปร่งใสในการท�ำงานของระบบ ไม่เช่นนั้น
ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่ได้ นอกจากนี้ การสร้างความรับรู้
เรือ่ งเทคโนโลยีบล็อกเชนให้แก่ผบู้ ริโภคก็จำ� เป็น เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่ ในข้อมูลและ
การมีส่วนร่วมในระบบของผู้บริโภคได้

• สถานการณ์ของการน�ำบล็อกเชนไปใช้จนถึงปี 2019

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2019 บริษัท Deloitte เผยแพร่รายงาน Deloitte’s 2019
Global Blockchain Survey: Blockchain gets down to business ซึง่ เป็นการส�ำรวจ
ภาพรวมของทัศนคติและการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน จากกลุม่ ตัวอย่าง 1,386 ราย
ที่เป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ใน 12 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แคนาดา จีน เยอรมนี
ฮ่ อ งกง อิ ส ราเอล ลั ก เซมเบิ ร ์ ก สิ ง คโปร์ สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ สหรั ฐ อาหรั บ อิ มิ เ รตส์
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบว่า จากการส�ำรวจในปี 2019 พบว่า ร้อยละ 53
ของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ จัดให้บล็อกเชนมีความส�ำคัญเป็น 5 ล�ำดับแรกในการพัฒนากลยุทธ์
ในองค์กร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2018 นอกจากนี้ ยังพบว่าร้อยละ 83 ของ
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในกรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และ
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซและในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสู่การใช้
ที่เหมาะสมให้มากยิ่งขึ้น ภาคธุรกิจและภาครัฐของไทยจึงควรเร่งศึกษา พัฒนา
และทดลองน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์และการยกระดับ
การค้าต่อไป
อ้างอิงจาก รายงาน E-Commerce Trends To Watch: Blockchain โดย Fitch
Solutions Macro Research
และ รายงาน Deloitte’s 2019 Global Blockchain Survey: Blockchain gets
down to business โดย Deloitte Insights
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Special Report
โดย นางสาวจินดาภาญ์ ปิ่นมี นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายระบบการค้า

บล็อกเชนกับการพลิกโฉมครั้งใหญ่
ของวงการอาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน กระแสสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรอินทรีย์ก�ำลังเป็นที่
สนใจของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็ก�ำลังตื่นตัวไม่แพ้กัน สังเกตได้
จากที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับติดตรา
รับรองทีแ่ สดงว่าสินค้าของตนนัน้ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจต่อผู้บริโภค ซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้มักมีราคาสูงตามไปด้วย จึงมักเกิด
ค�ำถามว่าเราสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่เราจ่ายเงินซื้อนั้นเป็นสินค้า
อินทรีย์จริงๆ แหล่งผลิตปลอดภัย มีกระบวนการผลิตอย่างไร ไม่มีสารปนเปื้อน
ทีเ่ ป็นอันตราย และกระบวนการแปรรูปได้มาตรฐานตรงตามทีห่ น่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐานเหล่านั้นก�ำหนดไว้หรือไม่ หน่วยงานใดจะเป็น
ผู้ยืนยันเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
ผู้บริโภคในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มตื่นตัวในประเด็น
ความน่าเชื่อถือในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยจาก
การใช้สนิ ค้าอืน่ ๆ มากขึน้ ส่งผลให้ผผู้ ลิตทีเ่ กีย่ วข้องในห่วงโซ่การผลิตร่วมมือกัน
ไม่เพียงแต่การน�ำตรารับรองมาตรฐานสินค้ามาใช้ แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบ
ย้อนกลับ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) แสดงข้อมูลการผลิตขั้นเริ่มแรกจนถึงการจ�ำหน่ายสินค้า ตั้งแต่
เกษตรกรต้องเพาะปลูกบนที่ดินถูกกฎหมาย แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้
เพาะปลูก แรงงานถูกกฎหมาย ข้อมูลผูแ้ ปรรูป ผูก้ ระจายสินค้า และห้างร้านต่างๆ
ต้องมีการลงรายละเอียดบนระบบอย่างชัดเจน รวมทั้งจ�ำนวนของสินค้าที่ผลิต
ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลของสินค้าเหล่านี้แต่ละครั้งจะไม่สามารถน�ำรหัสสินค้า

ครัง้ อืน่ มาใส่ได้แม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันก็ตาม และข้อมูลเหล่านีจ้ ะต้องได้รบั
การรับรองว่าถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่สามารถ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลังอีก หากเกิดปัญหาในฝั่งผู้ผลิตก็ต้องสามารถระบุ
ได้ว่ามาจากกระบวนการขั้นตอนไหน เพื่อให้สามารถเรียกสินค้ากลับมาอย่าง
เร็วทีส่ ดุ ก่อนจะสร้างปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภคในวงกว้าง จึงนับเป็นการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า โดยในปี 2018 Walmart บริษัทค้าปลีก
ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ได้จับมือกับ IBM ผู้น�ำด้านไอที สร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภคเป็นรายแรกๆ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มส�ำหรับตรวจสอบย้อนกลับ
โดยน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบมะม่วงจากจีน ก่อนจะ
ขยายเป็นการตรวจสอบผักใบเขียวในปี 2020 ซึ่งหากเกิดปัญหาก็จะสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งต้นตอของปัญหา โดยใช้เวลาเพียง 2.2 วินาที1 เท่านัน้
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกรายอื่นๆ ก็มีการน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ อาทิ
Nestle บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารและเครื่องดื่มจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เรา
คุ ้ น เคยกั น ดี นั บ เป็ น เจ้ า แรกในอุ ต สาหกรรมอาหารที่ ป ระกาศตั ว ว่ า ได้ น� ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยสร้างแพลตฟอร์มส�ำหรับแสดงผลข้อมูลการผลิต
สินค้าหลักของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตต่างๆ
ทุกขั้นตอนของสินค้าก่อนที่จะมาถึงผู้บริโภคได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และ
ไม่บิดเบือนข้อมูล โดยสินค้าน�ำร่องในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ผลิตภัณฑ์
นมต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคสามารถติดตามห่วงโซ่การผลิตในระบบได้ สร้างความมัน่ ใจ
ให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจกับสุขภาพลูกน้อย

ภาพแสดงรูปแบบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับอุตสาหกรรมไวน์

(ที่มา : https://www.slideshare.net/marcoesparzamontejo/wine-pisco-blockchain,2559)
1รายงานประจ�ำปี IBM (2018) (ออนไลน์).แหล่งทีม่ า https://www.ibm.com/annualreport/2018/walmart.html)
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ส�ำหรับวงการเครื่องดื่มก็ตื่นตัวไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางมัวร์รีน ดาวนีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เปิดเผยว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
กุญแจส�ำคัญส�ำหรับ “น�้ำองุ่นหมัก” ราคาแพงเหล่านี้ โดยถูกน�ำมาใช้ใน
การตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบ “ขวดต่อขวด” ที่มีความประณีตมากกว่า
การผลิตเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป โดยจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส�ำหรับบันทึกรายละเอียด
การผลิต รวมไปถึงลักษณะภายนอกของไวน์ขวดนัน้ ๆ เช่น รหัสประจ�ำขวดทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร
ลักษณะของขวดและจุกก๊อกไวน์ก็ต้องแสดงรายละเอียดเหมือนกัน เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ ไวน์เหล่านีเ้ ป็นของแท้ ได้มาตรฐาน และผลิตจากแหล่งทีม่ ชี อื่ เสียง
จริง ไม่เสี่ยงจากการถูกปลอมแปลงโดยน�ำขวดไวน์ราคาแพงที่ใช้แล้วมาบรรจุ
ไวน์คณ
ุ ภาพต�ำ่ ลง ถูกใจบรรดานักสะสมไวน์กระเป๋าหนักทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่
จากกรณีศึกษาเหล่านี้ จะท�ำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า นอกจากจะมีตราสินค้า
มาตรฐานทั้งหลาย เช่น ตรา EU, IFOAM, NOP, COR และ JAS ที่ยืนยัน
ความเชือ่ มัน่ ได้ในระดับหนึง่ แล้ว ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีไ่ ม่มใี ครสามารถแก้ไขปลอมแปลงได้เข้ามาเสริม
จึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่พวกเขาบริโภคนั้น มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และค�ำนึงถึง
ความยั่งยืนในการผลิตอีกด้วย

สามารถขายผลผลิตได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ไม่เสีย่ งต่อการผลิต
แล้ ว ไม่ มี ต ลาดรองรั บ อี ก ทั้ ง ยั ง ลด
การขนส่งหลายต่อจากเกษตรกรไปสู่
พ่อค้าคนกลางทีอ่ าจมีมากกว่าหนึง่ ราย
ก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคและท�ำให้
เกิดปัญหาการเน่าเสีย จากรายงาน
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติปี 2015 พบว่าในแต่ละปี
พื ช ผลทางการเกษตรเสี ย หายจาก
การขนส่งไม่น้อยกว่า 1.3 พันล้านตัน
คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการบริโภค
ทั้งโลก ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับ
ผู้บริโภคในเรื่องความไม่ยั่งยืนในการผลิต และการใช้ทรัพยากรเกินขนาด
ซึง่ หากน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เท่ากับว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการเน่าเสีย
ลดการใช้ทรัพยากรเกินความจ�ำเป็น อันจะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนในการเกษตรและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะก่อนจะท�ำให้การน�ำเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ได้จริงส�ำหรับประเทศไทย

แล้วประเทศไทยจะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

หลายๆ ครัง้ ทีเ่ รามักจะได้ยนิ ข่าวการปนเปือ้ นสารเคมี ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้
ที่มีตรารับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์2 สร้างความไม่มั่นใจให้ผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เนื่องจากผักผลไม้ที่มีตราเกษตรอินทรีย์มักมีราคาสูงกว่าผักผลไม้ที่
ไม่มีตรารับรองในท้องตลาด ผู้บริโภคที่ตื่นตัวกับสุขภาพเหล่านี้จึงยอมจ่าย
แพงกว่าเพื่อสุขภาพของตัวเอง แต่กลายเป็นว่ามีสารเคมีในพืชผักที่ซื้อจากห้าง
มากกว่าผักในตลาดสดเสียอีก การมีตราเกษตรอินทรีย์จึงอาจไม่ใช่สิ่งยืนยันว่า
สินค้าเกษตรเหล่านีม้ คี วามปลอดภัยอย่างแท้จริง นับเป็นความท้าทายประการหนึง่
ส�ำหรับวงการเกษตรไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า นอกจากตราสินค้าแล้ว
อาจต้องพิจารณาการน�ำเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ได้วา่ สินค้าเกษตรทีไ่ ด้มาคือสินค้าเกษตรอินทรียท์ ปี่ ลอดภัยตรงกับความต้องการ
ผูบ้ ริโภคได้ของดีจริงแม้ตอ้ งจ่ายสูงขึน้ ท�ำให้เกษตรกรหรือผูผ้ ลิตสามารถขายได้
ราคาสูงขึน้ ตาม ซึง่ แน่นอนว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนคือหนึง่ ในหลักการส�ำคัญทีจ่ ะ
น�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคการเกษตรได้อย่างไม่ต้องสงสัย และไม่ใช่เพียงแค่
ภาคการเกษตรเท่านั้น ยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า เช่นเดียวกับ
ในต่างประเทศที่ก�ำลังจะน�ำทุกกิจกรรมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการค้าให้มีความยั่งยืนต่อไป

บล็อกเชนไม่ได้เป็นเทคโนโลยีสำ� หรับเกษตรกรรายใหญ่ หรือบริษทั
ยักษ์ใหญ่เท่านั้น

จากกรณีศึกษาในประเทศแอฟริกา บริษัท Block Commodities ร่วมมือ
กับ FinComEco (GMEX Group) น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างแพลตฟอร์ม3
ขึน้ มาเพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศแอฟริกา
โดยแพลตฟอร์มนีจ้ ะเชือ่ มต่อการค้าระหว่างเกษตรกรกับผูซ้ อื้ โดยตรง โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�ำให้สามารถพูดคุยตกลงซื้อขายกันได้อย่างโปร่งใส เพราะ
ทั้งสองฝ่ายจะสามารถอัปเดตข้อมูลของราคาพืชผลต่างๆ ได้อย่างเรียลไทม์
ไม่ถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป เกษตรกรจะได้รับก�ำไรเพิ่มขึ้นและ

1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารของหน่วยงานนัน้ ๆ ต้องมีความจริงใจ ต้องการแก้ปญ
ั หาโดย
น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
2. การเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เหมาะกับกับธุรกิจหรืองานแต่ละ
ประเภท ประเภทไหนควรใช้แบบไฮเปอร์เลดเจอร์ (Hyperledger) แบบอีเธอเรียม
(Ethereum) หรือแบบผสม (Hybrid) อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากเป็นเทคโนโลยีทมี่ ี
ราคาสูง รัฐบาลควรเป็นผูร้ เิ ริม่ ในการน�ำเทคโนโลยีเหล่านีม้ าศึกษา/ทดลองระบบ
ก่อนจะเปิดให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยและเกษตรกรได้นำ� ไปใช้
3. การออกแบบให้มแี อปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน
แม้แต่ผไู้ ม่คนุ้ เคยกับเทคโนโลยี (Low-Technology) ก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวก
เช่น เกษตรกรรายย่อย หากสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านีไ้ ด้สำ� เร็จ ในอนาคต
ภาคการเกษตรจะถูกยกระดับขึ้นมาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบัน แต่ละกลุ่มต่างน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตัวเองและก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั ใหม่แล้ว ส�ำหรับประเทศไทยเอง ก็มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนร่วมแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มของธนาคาร สถาบันการเงิน (การช�ำระเงิน (Payment)/หนังสือค�้ำ
ประกัน (Letter of Guarantee/Letter of Credit)/พันธบัตร/ตราสารหนี)้ หรือ
กลุม่ ของระบบขนส่งมีระบบ TradeLens ซึง่ เกิดจากบริษทั IBM ร่วมมือกับบริษทั
เดินเรือต่างๆ และกรมศุลกากร สร้างแพลตฟอร์มส�ำหรับติดตามการขนส่งสินค้า
สร้างความสะดวกในกระบวนการขนส่งสินค้า ทั้งยังเกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มของภาครัฐอย่าง National
Single Window (NSW) ซึ่งได้ร่วมมือกับ 36 องค์กร ได้เริ่มทดลองโครงการ
Next-Gen NSW น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาทดลองใช้ โดยมี CAT เป็น
Operator ให้บริการ อย่างไรก็ตาม แต่ละวงการยังไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง
กันได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากแต่ละวงการเลือกใช้บล็อกเชนคนละชนิดนั่นเอง
แต่ประเด็นส�ำคัญที่ยังคงเป็นความท้าทายที่ยังไม่มีใครสามารถก้าวผ่านได้
คือ ท�ำอย่างไรให้ทุกกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นโครงข่ายเดียวกันแม้จะ
ใช้บล็อกเชนคนละชนิดกัน เกิดเป็นการท�ำงานร่วมกัน (Interoperability)
ให้สามารถแลกเปลีย่ นสือ่ สารกันได้ทวั่ โลก โดยไม่ตอ้ งมีคนกลางหรือตัวประสาน
ระหว่างกลุ่ม เกิดเป็น Global Chain ได้ในที่สุด ซึ่งหากท�ำได้ ผลประโยชน์
ก็จะตกอยู่กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง

2สวนชีววิถี (2019).(ออนไลน์).แหล่งทีม่ า https://www.thaipan.org/action/1107)
3FITCH SOLUTIONS MACRO RESEARCH.(2018). Blockchain’s Track And Trace Functionality Could Revolutionise F&D Industry. 20 Jul 2018
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Special Report
โดย นางสาวศุภาภัสร์ จองค�ำ นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองนโยบายระบบการค้า

5G กับเศรษฐกิจโลก

เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ การสื่ อ สารไร้ ส ายถู ก พั ฒ นา
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุค 1G ที่เป็นการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบอนาล็อกด้วยเสียงเท่านั้น มาถึงยุค 2G ที่
เป็นการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิทัล และสามารถส่ง
ข้อความ SMS ได้ และยุค 3G ที่เป็นการติดต่อสื่อสาร
ไร้สายความเร็วสูงและโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ พัฒนามาถึงยุค 4G ทีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่
สามารถส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ร็ ว ขึ้ น และมี ค วามจุ ม ากขึ้ น
ท�ำให้สามารถรับชมภาพและเสียงด้วยความรวดเร็ว
ที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้มากขึน้ ซึง่ ความ
รวดเร็วในการรับส่งข้อมูลนับเป็นความต้องการพืน้ ฐาน
ของผู ้ บ ริ โ ภค แต่ เ นื่ อ งจากปริ ม าณความต้ อ งการ
ในการเข้าถึงข้อมูลเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ระบบมีความหน่วง
(Latency) หรือระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลช้าลง
ภาคการสื่อสารวิทยุซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Radio Communication Sector, International Telecommunication
Union หรือ ITU-R) จึงได้จดั ท�ำและเผยแพร่แผนความถีว่ ทิ ยุกจิ การโทรคมนาคมเคลือ่ นทีส่ ากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ทีเ่ รียกว่า
IMT 2020 and beyond ซึ่งครอบคลุมการก�ำหนดช่องความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นส�ำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การใช้งานจ�ำนวนมาก มีความรวดเร็ว แม่นย�ำสูง และรองรับการเชือ่ มโยง การติดต่อสือ่ สาร และการเข้าถึงข้อมูลของคน (Human-centric communication)
รวมถึงการติดต่อสื่อสารของสรรพสิ่ง (Machine-centric communication) ในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ

การท�ำงานของเทคโนโลยี 5G

เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ถูกพัฒนาจนมีลักษณะที่มีความแตกต่างจาก 4G
ท�ำให้หลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเริ่มจัดสรรคลื่นความถี่ 5G ให้กับ
ภาคเอกชนที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการ
เชิงพาณิชย์ ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
1. สัญญาณของระบบ 5G มีแบนด์วิชท์ (Bandwidth) หรือความกว้าง
ของแถบความถี่ที่กว้างขึ้นมาก ตั้งแต่คลื่นความถี่ 400MHz ถึง 100GHz โดย
แบ่งออกเป็น 3 ย่านความถี่ตามการใช้งาน ดังนี้
1.1 ย่านความถี่ต�่ำกว่า 1 GHz (Low Band) ที่มีความครอบคลุมพื้นที่
บริเวณกว้าง (Coverage) เหมาะส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
กิจการโทรทัศน์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT)
1.2 ย่านความถี่ระหว่าง 1 - 6 GHz (Mid Band) ที่ครอบคุลมและ
รองรับความจุ (Capacity) น�ำมาใช้ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
และกิจการดาวเทียม
1.3 ย่านความถีส่ งู ระหว่าง 6 - 100 GHz (High Band) มีความยาวคลืน่
ในระดับมิลลิเมตร เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า คลืน่ ความถี่ Millimeter Wave (mmWave)
สามารถรองรับความจุได้สงู มาก และสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึน้ เหมาะส�ำหรับพืน้ ที่
ที่มีปริมาณการใช้งานสูง และน�ำไปใช้ส�ำหรับการส่งข้อมูลมัลติมีเดียความจุสูง
เช่น การถ่ายทอดสด การใช้งานความจริงเสริม (Augmented Reality: AR)
และความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นต้น
2. การมีรปู แบบคลืน่ ความถีไ่ ด้หลากหลายเป็นอีกลักษณะส�ำคัญหนึง่ ของ 5G
คือ สามารถใช้งานได้ทงั้ คลืน่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาต (Licensed Spectrum) คลืน่ ทีไ่ ม่ได้
รับอนุญาต (Unlicensed Spectrum) หรือใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกัน (Shared
Spectrum) โดยจะใช้งานจากคลื่นที่ได้รับอนุญาตเป็นหลัก ส�ำหรับคลื่นที่
06

ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและการใช้ ง านคลื่ น ความถี่ ร ่ ว มกั น จะน� ำ มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการส่งข้อมูล โดยกระจายการส่งข้อมูลในช่วงที่มีการใช้งาน
จ�ำนวนมาก ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

รูปภาพ : มาตรฐานเทคโนโลยี 5G, ITU-R

คุณลักษณะของเทคโนโลยี 5G

1. เพิ่มความเร็วของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (enhanced Mobile
broadband: eMBB) เทคโนโลยี 5G มีคุณภาพเทียบเท่ากับการส่งข้อมูล
ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (Fibre-optic) ที่ผู้บริโภคสามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) และรองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่
ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลมัลติมีเดียได้มากขึ้น
นอกจากนี้ จุดกระจายสัญญาณ (Hotspot) ระบบ 5G ยังมีขนาดเล็ก ท�ำให้
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณได้ง่ายและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น จึงรองรับ
การใช้งานของคนจ�ำนวนมากในเวลาเดียวกัน
2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ�ำนวนมาก (massive Machine-Type
Communications: mMTC) การใช้คลืน่ ความถีไ่ ด้หลายแบบท�ำให้มคี วามยืดหยุน่
ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 5G จึงรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์
จ�ำนวนมากทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ซึง่ มักเป็นการเชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์สง่ ข้อมูล
ที่มีความจุน้อย โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันผ่าน 5G จะถูกพัฒนาให้มี
ราคาถูก และมีอายุของแบตเตอรีย่ าวนาน นอกจากนี้ 5G ยังก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีสำ� หรับเชือ่ ม IoT จ�ำนวนมากเข้ากับ Cloud Computing เพือ่ ประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เช่น การติดตามสถานะสินค้า เกษตรกรรมอัจฉริยะ
เมืองอัจฉริยะ และการควบคุมการใช้พลังงาน เป็นต้น
3. ระบบมีเสถียรภาพและความหน่วงต�ำ่ (Ultra-Reliable Low Latency
Communication: uRLLC) ผู้บริโภคสามารถส่งข้อมูลด้วยเวลาหน่วงต�่ำ
(low latency) คือ สามารถส่งและรับข้อมูลได้เกือบ real time จึงเหมาะกับ
การใช้งานทีต่ อ้ งการความน่าเชือ่ ถือ ความแม่นย�ำ และความปลอดภัยสูง (Mission
Critical Service: MCS) เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
การควบคุมเครือ่ งจักรและกระบวนการผลิต การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น

รูปภาพ : การน�ำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในอนาคต

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยี 5G จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีอื่น โดยใน
ระยะแรกจะเริม่ จากการพัฒนาความเร็วของการเชือ่ มต่อแบบไร้สาย (eMBB) ส�ำหรับ
การเชือ่ มต่อของ IoT การใช้งาน AR และ VR ในระบบการศึกษา เป็นต้น ส�ำหรับ
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์จำ� นวนมาก (mMTC) และระบบมีเสถียรภาพและความหน่วงต�ำ่
(uRLLC) จะถูกน�ำไปใช้เพือ่ สร้างมูลค่าในระยะกลางและระยะยาว เช่น ระบบควบคุม
การจราจร การใช้งาน Blockchain การรักษาและการผ่าตัดทางไกล เป็นต้น การใช้งาน
5G จะส่งผลดีตอ่ ทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรม
ท�ำให้เกิดการก�ำหนดนโยบายและแบบจ�ำลองทางธุรกิจใหม่ๆ (Business Model)
การศึกษาของ IHS Markit (2019) คาดการณ์ว่า
ภายในปี ค.ศ. 2035 เทคโนโลยี 5G จะช่วยให้การซือ้
ขายสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ 13.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้
IHS Markit ประมาณว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทีแ่ ท้จริง (real GDP) จะเพิม่ ขึน้
โดยเฉลีย่ ร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยร้อยละ 0.2 ของ
ค่าเฉลีย่ เป็นผลมาจาก 5G หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลีย่
ปีละ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเทคโนโลยี
5G จะช่วยสร้างงานใหม่ประมาณ 22.3 ล้านต�ำแหน่ง
World Economic Forum (2020) ระบุ ว ่ า ภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ
ที่ใช้ประโยชน์จาก 5G จะมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
40 ตัวอย่าง พบว่า เทคโนโลยี 5G ก่อให้เกิดมูลค่าทางสังคมทีส่ อดคล้องกับ SDGs
ในประเด็นส�ำคัญ คือ เป้าหมายที่ 3 ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากการน�ำ 5G ไปใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งช่วยลดจ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ และ
เป้าหมายที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐาน นอกจากนี้
5G ยังจะถูกน�ำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ทัง้ การผลิต การขนส่ง การดูแลสุขภาพ
การเงิน การค้าปลีก พลังงาน และความบันเทิง ซึง่ ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย SDGs
อืน่ อีก 8 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 4
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานสะอาด เป้าหมายที่ 8 งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 11 การตัง้ ถิน่ ฐานและชุมชนอย่างยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 12
การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และเป้าหมายที่ 13
การรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
นอกจากผลกระทบทางตรงแล้ว เทคโนโลยี 5G ยังสร้างมูลค่าทางอ้อมแก่สงั คม
เช่น ลดปัญหาจราจรและอุบตั เิ หตุบนถนน เพิม่ โอกาสทางการศึกษาและสาธารณสุข
เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น และสร้างมูลค่าต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การลดมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ เมือ่ เทคโนโลยี 5G ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ จะก่อให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ประชาชน ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรอิสระ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ เทคโนโลยี 5G จึงนับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งเสริมการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ครัง้ ที่ 4 (the Forth Industrial Revolution)
และช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมทัว่ โลกเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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Economic Indicators
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2563
ภาพรวม สถานการณ์ในช่วงนีถ้ อื ว่าเป็นสถานการณ์
ทีไ่ ม่ปกติ เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมถึงไทย
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
ภาวะสงครามราคาน�้ำมันโลกระหว่างซาอุดิอาระเบีย
และรัสเซีย ส่งผลให้เครือ่ งชีว้ ดั ต่างๆ มีทศิ ทางสอดคล้อง
กับความรุนแรง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น เช่น เงินเฟ้อทั่วไปของไทย หดตัวครั้งแรก
ในรอบ 33 เดือน และเป็นอัตราทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ในรอบ 51 เดือน
โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
การลดลงของกลุม่ พลังงาน ทีล่ ดลงต�ำ่ สุดในรอบ 48 เดือน
ส่ ง ผลให้ ร าคาขายปลี ก น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ในประเทศ
ลดลงถึง 11 ครัง้ ในเดือนนี้ เมือ่ หักอาหารสดและพลังงาน
ออกแล้ว เงินเฟ้อพืน้ ฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.54 (YoY)
เฉลีย่ ไตรมาสแรกปี 2563 เงินเฟ้อทัว่ ไป และเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 และ 0.53 (YoY) ตามล�ำดับ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนมีนาคม 2563
เท่ากับ 101.82 เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.54 (YoY) โดยหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.74 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 4.93
(น�้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท และการสื่อสาร (เครื่องรับ
โทรศัพท์มอื ถือ)) ขณะทีส่ นิ ค้าและบริการทีป่ รับตัวสูงขึน้
ได้แก่ หมวดเคหสถาน (ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นในอัตราที่
ชะลอตัวลง ร้อยละ 0.09 จากการลดลงของก๊าซหุงต้ม
สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการท�ำความสะอาด (ผงซักฟอก น�ำ้ ยาปรับผ้านุม่
น�ำ้ ยารีดผ้า) หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า สูงขึน้ ร้อยละ 0.09
(เสือ้ ยกทรง รองเท้าหุม้ ส้นหนังบุรษุ กางเกงขายาวสตรี)
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.36 (แชมพู น�ำ้ ยาระงับกลิน่ กาย ค่าแต่งผมชาย)
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.47 (ค่าเดินทางไปเยีย่ มญาติ
และท�ำบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (สุรา) รวมทั้ง ค่าโดยสารสาธารณะปรับราคา
สูงขึ้น (ค่าโดยสารรถประจ�ำทาง ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู้)
ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.58 สูงขึ้น
ทุกหมวดสินค้า ยกเว้นผักสด ที่ลดลงร้อยละ 5.40 (มะนาว กะหล�่ำปลี พริกสด)
ปริมาณผักสดในแหล่งเพาะปลูกส�ำคัญทีเ่ ร่งเพาะปลูกในช่วงทีม่ นี ำ�้ และครบช่วง
เก็บเกีย่ วท�ำให้ปริมาณ ผักสดเข้าสูต่ ลาดมาก ประกอบกับความต้องการบริโภคที่
ลดลงจากการหดตัวของการท่องเทีย่ ว การปิดสถานบริการ และการปิดภาคเรียน
ส�ำหรับสินค้าทีป่ รับตัวสูงขึน้ ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 7.68
(ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้ำ สูงขึ้นร้อยละ 1.78
(เนือ้ สุกร ปลานิล ไก่ยา่ ง) ผลไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 2.25 (ส้มเขียวหวาน ฝรัง่ กล้วยน�ำ้ ว้า)
เป็นช่วงปลายฤดูของผลไม้บางชนิด ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.53
(ไข่ไก่ นมเปรี้ยว นมสด) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.76 (น�้ำมันพืช
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 2.30
(น�ำ้ อัดลม น�ำ้ หวาน กาแฟผงส�ำเร็จรูป) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้
ร้อยละ 0.76 และ 0.41 ตามล�ำดับ (กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าวกล่อง)
ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ
0.86 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ
0.22 (QoQ)
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 100.0 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม
2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) กลับมาหดตัวอีกครัง้ หลังจากทีส่ งู ขึน้ ในสองเดือน
ก่อนหน้า โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.5 ตามราคา
ในตลาดโลก ได้แก่ กลุ่มน�้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ น�้ำมันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะ
ขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) ส�ำหรับสินค้าที่ราคา
ลดลงตามวัตถุดบิ ได้แก่ กลุม่ สิง่ ทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย)
กลุม่ เยือ่ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิง่ พิมพ์ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงพลาสติก) กลุม่ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์
(สายไฟ สายเคเบิล แบตเตอรี)่ ส�ำหรับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
ราคาลดลงเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 6.7
ได้แก่ น�้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่ ตามภาวะราคาในตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.8 ตามการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร
(ข้าวเปลือกเหนียว มะพร้าวผล อ้อย ผลไม้) ปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง ปาล์มสด ราคาสูงขึน้ จากมาตรการภาครัฐเป็นส�ำคัญ สัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ (สุกร/ไก่มชี วี ติ
และไข่ไก่) ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส�ำหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลังสด เป็นต้น
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 1.2 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) และ
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (QoQ)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ยังคงลดลงต่อเนือ่ งตัง้ แต่กลางปีทผี่ า่ นมา
โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 11.6 ตามความต้องการ
และต้นทุนที่ลดลง (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ)
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.6 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) การค้าชะลอตัวจากปริมาณงานก่อสร้างทีล่ ดลง
ประกอบกับการแข่งขันสูง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.8 (ปูนซีเมนต์ผสม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) สอดคล้องกับปริมาณการจ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ
ยางมะตอย) ปรับลดลงตามราคาน�ำ้ มัน หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.4 (โถส้วม
ชักโครก กระจกเงา ฉากกั้นห้องน�้ำส�ำเร็จรูป) ขณะที่หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น
ร้อยละ 1.7 (กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ถังเก็บน�้ำสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน�้ำมัน สีรองพื้น
ปูน-โลหะ) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 (วงกบประตู)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 0.6 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY)
และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (QoQ)
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่
ระดับ 37.5 จากระดับ 43.1 ในเดือนก่อนหน้า ต�ำ่ สุดในรอบ 15 เดือน
เป็นการลดลงของทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันที่ลดลงจาก
ระดับ 38.2 มาอยูท่ รี่ ะดับ 32.7 และดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในอนาคต
ที่ลดลงจากระดับ 46.4 มาอยู่ที่ระดับ 40.7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวม ในเดือนนีป้ รับตัวลดลงค่อนข้างมาก ซึง่ ลดลงในทุกภูมภิ าคและ
ทุกอาชีพ โดยมีสาเหตุส�ำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19
ทีม่ รี ะดับความรุนแรงสูงกว่าเดือนก่อน ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการ
จ�ำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมหลายด้านเพือ่ ควบคุมการระบาด
ของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสออกมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบในบางส่วนได้

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน้มการลดลงของราคาพลังงานโลก เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยส่งผลทัง้
ด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน และยังไม่มสี ญ
ั ญาณทีช่ ดั เจนว่าจะคลีค่ ลายได้เมือ่ ใด ในขณะทีส่ ถานการณ์ภยั แล้ง แม้จะส่งผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตรบางชนิด แต่โดยรวมน่าจะมี
ผลน้อยกว่าปัจจัยด้านอุปสงค์ ซึง่ หากสถานการณ์ยงั คงด�ำเนินต่อไปภายใต้ความไม่แน่นอนและส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลีย่ นแปลงในลักษณะทีล่ ดทอนความต้องการและ
ลดกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว คาดว่าเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 2 จะมีโอกาสลดลงอย่างต่อเนือ่ งไปจนถึงครึง่ หลังของปี ดังนัน้ กระทรวงพาณิชย์ จึงปรับคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อ ทัง้ ปี 2563
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม ระหว่างร้อยละ 0.4 ถึง 1.2 (ค่ากลางอยูท่ ี่ 0.8) เป็น ระหว่างร้อยละ -1.0 ถึง -0.2 (ค่ากลางอยูท่ รี่ อ้ ยละ -0.6) อย่างไรก็ตาม
หากสถานการณ์เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ์เพือ่ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์อกี ครัง้ ในระยะต่อไป
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : กุมภาพันธ 2563
การส่งออก สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทีแ่ พร่ระบาดเป็นวงกว้าง ท�ำให้การฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจและการค้าโลกชะงักลง กระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของ
หลายประเทศรวมถึงไทย แต่การส่งออกไทยในเดือนกุมภาพันธ์ยังทรงตัวได้และ
มีมลู ค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปียอ้ นหลัง (19,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การส่งออกเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่า 20,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวที่ร้อยละ 4.5 จาก
ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลง และฐานสูงของอาวุธในการซ้อมรบในปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม เมือ่ หัก
ทองค�ำ น�ำ้ มัน และอาวุธ ยุทธปัจจัย การส่งออกของไทย ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.5
ท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงที่ทั่วโลกเผชิญ จุดแข็งของไทยทั้งด้านความ
หลากหลายของสินค้าและการกระจายตัวของตลาดจะช่วยให้ผ่านความท้าทายนี้
ไปได้ การส่งออกสินค้าจ�ำเป็น (Essential Goods) อาทิ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม และของใช้ในบ้าน
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ตอบสนองแนวโน้มความต้องการความมั่นคงทางอาหาร
และสินค้าจ�ำเป็นอื่นๆ เพื่อการยังชีพที่ทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์
โรคระบาด ประกอบกับภาพลักษณ์การเป็น Kitchen of the World ทีม่ มี าตรฐาน
และการยอมรับระดับสากล โดยมีสินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง
อาหารทะเลแช่แข็งและกระป๋อง ผัก/ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร
ผลิตภัณฑ์ขา้ ว นมและผลิตภัณฑ์นม เฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน เครือ่ งนุง่ ห่มและเครือ่ งแต่งกาย
นอกจากนี้ การเร่งรัดและติดตามการส่งออกสินค้าจากการลงนาม MOU โดย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์)
เมือ่ ปลายปี 2562 ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกสินค้าเกษตรส�ำคัญ อาทิ ข้าว ขยายตัว
ในตลาดตุรกีสงู ถึงร้อยละ 29.7 ยางพารา ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะ
ตลาดจีน (ร้อยละ 5.8 ) และผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ทีข่ ยายตัวทัง้ ในตลาดอินเดียและ
ตุรกี ร้อยละ 36.1 และ 122.2 ตามล�ำดับ รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง ผลิตภัณฑ์ยาง
ทีข่ ยายตัวในตลาดอินเดียร้อยละ 12.3 นอกจากนี้ สินค้าส�ำคัญอืน่ ๆ ทีย่ งั คงเติบโต
ดีตอ่ เนือ่ ง อาทิ อาหารสัตว์เลีย้ ง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นเิ จอร์และ
ชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าและชิ้นส่วน
ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ที่กลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
เป็นสัญญาณของการฟืน้ ตัวทีด่ ใี นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญหลายตลาดปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีหลายตลาดที่ขยายตัว เช่น
สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (5) CLMV ตะวันออกกลาง (15) รวมทัง้ ตลาดสหรัฐฯ
หลังหักอาวุธฯ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 21.5 ตามการลดลง
ของการส่งออกไปสหรัฐฯ ที่หดตัวร้อยละ 37.0 เนื่องจากฐานของการส่งออกอาวุธฯ
ขยายตัวสูงในปีกอ่ น แต่หากหักอาวุธฯ ออกแล้วการส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 18.3 นอกจากนีก้ ารส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 1.7 ขณะที่
การส่งออกไปญีป่ นุ่ ทีห่ ดตัวร้อยละ 11.1 ส่วนการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงขยายตัว
ร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการขยายตัวต่อเนือ่ งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ของการส่งออกไป
ตลาดอาเซียน (5) ร้อยละ 6.3 และการกลับมาขยายตัวของการส่งออกไปตลาด CLMV
ร้อยละ 5.8 ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดจีนและเอเชียใต้หดตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 0.1
ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.8 ตามการส่งออกไปตลาด
ลาตินอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย รัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS และทวีปแอฟริกา ทีห่ ดตัว
ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 6.2 ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 18.1 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไป
ตะวันออกกลางขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งร้อยละ 16.4
แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
แรงกดดันจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
การค้าโลกในระยะสั้น-กลาง และราคาน�้ำมันที่อยู่ในระดับต�่ำ ยังเป็นปัจจัยกดดัน
การส่งออกของไทย โดยมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ในหลายประเทศ อาทิ มาตรการปิดเมือง/พรมแดน อาจส่งผลกระทบด้าน Supply Chain
ในอุตสาหกรรมส่งออกไทยอันเนือ่ งมาจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ทัง้ นี้ สถานการณ์ในจีน
ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลายอาจบรรเทาผลกระทบลงได้บา้ ง
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังมีปจั จัยบวกจาก 1) จุดแข็งและศักยภาพไทยใน
อุตสาหกรรมเกษตรอาหารและสินค้าจ�ำเป็น (Essential Goods) อาทิ เครือ่ งนุง่ ห่ม
และของใช้ในบ้าน เพือ่ การตอบสนองแนวโน้มความต้องการความมัน่ คงทางอาหาร
และสินค้าเพือ่ การยังชีพ ทีท่ วีความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศและไทยยังมีกำ� ลัง
การผลิตเพิม่ เติมเพียงพอส�ำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 2) แนวโน้ม
การฟืน้ ตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึง่ มีสดั ส่วนต่อการส่งออกรวมถึงร้อยละ 14
3) ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงกว่าช่วงก่อน 4) หลายประเทศทั่วโลกต่างใช้
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อาจช่วยลดผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและรักษาระดับการค้าโลกให้ทรงตัวต่อไปได้ อาทิ การบรรเทา
ปัญหาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ การลดอัตราดอกเบีย้ การสนับสนุนรายได้และค่าใช้จา่ ย
เพือ่ พยุงก�ำลังซือ้ ของภาคเอกชน
ส�ำหรับ การส่งเสริมการส่งออกปี 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์) ให้ความส�ำคัญกับการส่งออกสินค้า
ผลไม้ เพือ่ กระตุน้ การส่งออกพืชผลเศรษฐกิจท้องถิน่ ในตลาดอาเซียน ความส�ำเร็จ
ของการเชือ่ มโยงการออกหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D)
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

ก.พ. 2563
Feb 2020

ม.ค. – ก.พ. 2562
Jan-Feb 2019

20,641.8
-4.5 %
16,744.5
-7.9 %

40,267.5
-0.8 %
37,925.9
-6.3 %

+3,879.3

+2,341.6

สินคาและตลาดสง
 ออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 63

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วน
ประกอบ
อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

มูลค่า
ประเทศ (ล้าน USD)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

2,138.8

-4.7

10.4

สหรัฐฯ

2,551.0

-37.0

12.4

2,006.2

45.9

9.7

จีน

2,241.2

-2.0

10.9

1,421.0

6.5

6.9

ญีป่ นุ่

1,917.5

-11.1

9.3

1,031.2
604.8

11.9
0.1

5.0
2.9

ฮ่องกง
สิงคโปร์

1,094.6
982.6

-3.0
26.5

5.3
4.8

สินคาและแหลง
 นําเขา 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 63

สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�ำ้ มันดิบ

1,864.0

-2.5

11.1

ญีป่ นุ่

2,551.3

-9.9

15.2

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
แผงวงจรไฟฟ้า

1,321.7

-16.9

9.7

จีน

2,250.8

-30.5

13.4

1,095.3

-10.9

6.9

สหรัฐฯ

1,947.9

73.3

11.6

1,078.2
888.0

-8.1
11.1

5.0
5.3

มาเลเซีย
เกาหลีใต้

884.6
746.5

-10.1
5.4

5.3
4.5

ดัชนีราคาสง
 ออก-นําเขา้

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ธ.ค. 63
ม.ค. 63
ก.พ. 63
+0.4
-0.1
-0.1
+0.1
+0.1
-1.6

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ก.พ. 63
ดัชนี ก.พ. 63
-0.2
100.5
-0.6
92.2

ผ่านระบบ ASEAN Single Window จะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าผลไม้ซงึ่ มีศกั ยภาพสูงใน
อาเซียนได้ นอกจากนี้ ในสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงพาณิชย์มกี ารปรับกลยุทธ์โดยจะใช้วธิ ี
จัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Online Exhibition และ Online Business Matching น�ำร่อง
ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะขยายไปสูส่ นิ ค้าประเภทอืน่ ๆ ต่อไป
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2563
การน�ำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 16,744.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวที่
ร้อยละ 4.3 สินค้าน�ำเข้าที่หดตัว ได้แก่ น�้ำมันดิบ (-2.5%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
(-16.9%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-10.9%) เคมีภณ
ั ฑ์ (-8.1%) สินค้าทีย่ งั ขยายตัว ได้แก่
แผงวงจรไฟฟ้า (+11.1%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญทีย่ งั ขยายตัว ได้แก่ สหรัฐฯ (+73.3%) เกาหลีใต้
(+5.4%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญทีห่ ดตัว ได้แก่ ญีป่ นุ่ (-9.9%) จีน (-30.5%) มาเลเซีย (-10.1%)
ดุลการค้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขาดดุลการค้ามูลค่า 3,897.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น กลับมาปรับตัวลดลง
อีกครัง้ ร้อยละ 0.2 (YoY) จากผลของราคาในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิงเป็นส�ำคัญ ลดลงร้อยละ 0.6 และ 5.4 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง โดยเป็นการปรับลดลงตามราคาตลาดโลกและ
ความต้องการที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ขณะทีห่ มวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึน้ ร้อยละ 3.1 และ 1.0
ตามล�ำดับ สินค้าทีร่ าคาปรับสูงขึน้ ได้แก่ ไก่สดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ยางพารา ข้าว อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป สาเหตุหลักเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัส
โควิด-19 ท�ำให้สนิ ค้าประเภทอาหารและสินค้าจ�ำเป็นอืน่ ๆ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลกเพิม่ ขึน้
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY)
ปรับตัวลดลงจากหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 10.4 ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติปโิ ตรเลียม
น�้ำมันส�ำเร็จรูป เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการใช้น�้ำมันโลก
จากเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว ขณะทีห่ มวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึน้ ร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งทีท่ ำ� จากผัก ผลไม้ กาแฟ ชา เครือ่ งเทศ และเครือ่ งประดับ
อัญมณี หมวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และเครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค�ำ อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอืน่ ๆ และเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ และหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึน้ ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์นงั่

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
มีนาคม 2563

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนมีนาคม เฉลีย่ อยูท่ ี่ 23,979.55 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.59
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.11 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา สูงที่สุดในรอบ 7 ปี สอดคล้องกับการปรับตัวของราคาทองค�ำ
ในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,591.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ
22.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากความต้องการ
ถือเงินสดและสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก จนต้องมี
มาตรการช่วยเหลือพยุงระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น ลดดอกเบี้ย
นโยบายมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงปริมาณ ฯลฯ ประกอบกับค่าเงินบาท
อ่อนค่าเล็กน้อย คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาสสองของปี 2563 จะปรับตัว
อยู่ที่ 1,580 - 1,680 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�้ำมัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 29.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 48.50 จากเดือนก่อนหน้า
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 49.06 โดยราคาน�้ำมันดิบ
ที่ปรับลดลงในเดือนนี้เป็นผลมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มี
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีแนวโน้มจะยาวนานไปอีกหลายเดือน
ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวท�ำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลต่อ
ความต้องการใช้น�้ำมันลดลง ประกอบกับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียยังคงเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ราคาน�้ำมันปรับตัวลดลง ส�ำหรับราคา
น�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี้อยู่ที่ 18.82 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 17.35 จาก
เดือนก่อนหน้าและราคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ่ี 22.90 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 11.62
จากเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.11 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
อ่อนค่าลงร้อยละ 2.45 จากเดือนก่อนหน้า เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
อ่อนค่าลงร้อยละ 1.20 การอ่อนค่าของเงินบาทในเดือนนีเ้ นือ่ งจากตลาดการเงิน
ทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารกลางทัว่ โลก
เริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นักลงทุนยังคงมีความกังวลจาก
การระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ยั ง ต้ อ งการถื อ ครองเงิ น ดอลลาร์ ใ นช่ ว งนี้
ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน ก.พ. 63
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,258.16
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
3,047.63
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
48.81
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
42.97
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,597.10
ไทย (THB/Baht)
23,605.00
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
51.52
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
31.34
ทีม่ า : CEIC

มี.ค. 63

%∆(MOM)

1,431.82
3,015.00

13.80
-1.07

47.93
40.37

-1.80
-6.05

1,591.93
23,979.55

มี.ค. 62

มี.ค. 63 %∆(YOY)

1,135.00 1,431.82
3,325.00 3,015.00
55.70
48.86

26.15
-9.32

47.93
40.37

-13.95
-17.38

-0.32 1,300.90 1,591.93
1.59 19,478.57 23,979.55

22.37
23.11

29.62

-48.50

58.15

29.62

-49.06

32.11

2.45

31.73

31.11

1.20

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากราคา 1,258.16 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,431.82 บาท/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจากราคา 3,047.63 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
3,015.00 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลจาก
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ท�ำให้เกิดความต้องการข้าวมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ
47.93 บาท และ 40.37 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ
1.80 และ 6.05 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัวลดลงตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
การประกาศปิดประเทศหรือปิดเมืองในหลายประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยกดดัน
ราคายาง
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GLOBAL NEWS
โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ

โลกหลัง COVID-19 บรรเทา : ยุคของคุณหมอ AI
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้ว่า
หลังโรค COVID-19 บรรเทาจะมีกระแสการดูแลสุขภาพมากขึน้ (Cr.: DBD) ด้วยผูท้ ี่
มีโรคเรือ้ รัง NCDs คนชรา ผูม้ ภี มู คิ มุ้ กันต�ำ่ เป็นผูม้ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเสียชีวติ จาก
โรค COVID-19 ซึง่ ไทยเป็นประเทศทีพ่ ร้อมจะตอบสนองความต้องการดังกล่าว อีกทัง้
มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ AI ผ่านระบบมือถือ (Cr.: Line today) ท�ำให้
แพทย์สามารถตรวจสุขภาพผูใ้ ช้บริการได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาทัว่ โลก สถานการณ์ของโรค
COVID-19 จ�ำเป็นต้องมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านสุขภาพซึง่ ความก้าวหน้าด้าน AI
ทางการแพทย์จะช่วยให้แพทย์ไทยจัดการกับการระบาดได้ดขี นึ้ และช่วยสร้างแต้มต่อ
ในธุรกิจ Healthcare
จุดแข็งธุรกิจบริการสุขภาพของไทย
• ประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกประจ�ำปี
2562 จัดโดย CEOWORLD (อันดับ 1. ไต้หวัน 2. เกาหลีใต้ 3. ญีป่ นุ่ 4. ออสเตรเลีย
5. เดนมาร์ค) โดยพิจารณาจาก 1) โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข 2) ประสิทธิภาพ
ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 3) ค่าใช้จ่ายในระบบ 4) การเข้าถึงยาคุณภาพ
5) ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดระบบ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม
การเข้าถึงแหล่งน�ำ้ สะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
เช่น การจัดการกับบุหรี-่ ยาสูบ และโรคอ้วน
• ไทยเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ในภูมภิ าคเอเชียในแต่ละปี
ไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดถึง 38% ของเอเชีย (Cr.: Dr.Sitthipol
Wiboonthanakul) และมีการเติบโตเฉลีย่ 18% ต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศ
CLMV และจีน ในแต่ละปีเข้ามารักษาพยาบาลในไทยถึงราว 12 ล้านคน
• สถานพยาบาลไทยได้รบั การยอมรับมาตรฐานระดับโลกโดย Joint Commission
International Accreditation (JCI) ถึง 61 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 47 แห่ง
คลินกิ 14 แห่ง
• คุณภาพบริการได้มาตรฐานโลกในราคาไม่แพง เช่น การท�ำบอลลูนขยายหลอดเลือด
ค่าบริการในไทย 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ราคาในสหรัฐฯ 47,000 เหรียญสหรัฐฯ
อีกทัง้ การใช้บริการในไทยไม่ตอ้ งรอคิวนานด้วย
• การเข้าถึงยาคุณภาพ ประเทศไทยสามารถผลิตยาหลักและยาส�ำคัญๆ ได้เอง
ในราคาไม่แพง เช่น ยารักษาโรคเอดส์ ยารักษา Covid-19 (ฟลาวิลาเวียร์ โคโรควิน
และฟ้าทะลายโจร) (Cr.:องค์การเภสัชกรรม) 		
• ปัจจุบนั โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รบั การสนับสนุนจากหัวเหว่ยด้าน AI ผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ช่วยให้แพทย์สามารถสังเกตอาการผู้ป่วย COVID-19 ทางไกลได้
ท�ำให้สามารถคัดกรองและวิเคราะห์โรคในผูป้ ว่ ยได้รวดเร็วและแม่นย�ำขึน้
จุดอ่อน
• คู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ โรงพยาบาลและแพทย์สามารถท�ำการโฆษณาได้
แต่สำ� หรับไทยนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดมาก		
• อัตราการผลิตแพทย์ยงั มีจำ� กัด ขณะทีม่ าเลเซียและสิงคโปร์รฐั บาลสนับสนุน
เต็มทีใ่ นการเพิม่ จ�ำนวนและการสนับสนุนให้เป็น Medical Hub
• การขอวีซา่ เพือ่ มาใช้บริการฯ โดยคนไข้และญาติใช้เวลานาน ไม่สะดวก
โอกาส
• บทเรียนจากการระบาดของ COVID-19 ท�ำให้คนทั่วโลกมีความตื่นตัวต่อ
การรักษาสุขภาพอย่างต่อเนือ่ งและทันท่วงทีไม่จำ� กัดเฉพาะ COVID-19 เท่านัน้
• รัฐบาลไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เช่น 1) ขยายเวลา
พ�ำนักในประเทศแก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก CLMV และจีนเพิ่มเป็น 90 วัน
2) ขยายเวลา Long-Stay Visa 10 ปีแก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่
ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
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สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐฯ (Cr.: Dr.Sitthipol
Wiboonthanakul)
• ควา มไม่พร้อมในการรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพ (โดยเฉพาะ
COVID-19) ในหลายประเทศ เช่น อิตาลี อิหร่าน ลาว ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย
จะส่งผลให้ประชาชนแสวงหาบริการจากต่างประเทศมากขึน้ (Cr.: Dr.Paisan)
อุปสรรค
• ขาดเจ้าภาพการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพในองค์รวม ทำ�ให้การพัฒนาอาจ
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอาจเกิดปัญหาสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์
สูโ่ รงพยาบาลเอกชน นอกจากนัน้ ใน
มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนและแผน
ไทยมีภูมิปัญญาดีๆ สามารถผลิต
ยาที่รักษาไวรัส COVID-19 และ
โรคสำ�คัญอืน่ ๆ เช่น มะเร็ง ได้ แต่ก็
ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่
จะเชื่อว่าโลกจะสามารถควบคุม
COVID-19 ได้ในปีน้ี (โดยดูจากจีน
เป็นตัวอย่าง) แต่ไม่มใี ครรับประกัน
ได้วา่ COVID-19 จะไม่กลับมาอีก
แม้แต่โปลิโอทีเ่ คยเชือ่ กันว่าหมดไป
จากโลกนีแ้ ล้วก็ยงั กลับมาได้ ดังนัน้
กระแสการให้ ค วามสำ�คั ญ ต่ อ
การดูแลสุขภาพจะมีมากขึน้ จึงจะ
เป็นโอกาสสำ�หรับธุรกิจบริการสุขภาพ
ของไทย
2. ควรมีเจ้าภาพหลักในการบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพของไทย
เพือ่ ให้แต่ละสาขาสามารถเกือ้ กูลซึง่ กันและกันในการเจริญเติบโต เช่น การพัฒนา
สมุนไพรไทยให้มีการใช้ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายสาขา เช่น สปา สมุนไพร
ยาแผนปัจจุบนั การท่องเทีย่ ว เวชศาสตร์ชะลอวัย (รองรับสังคมสูงวัย) การท่องเทีย่ ว/
พักฟื้น โรงแรม และการขนส่ง จึงจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลัง
COVID-19 บรรเทา โดยกระทรวงพาณิชย์อาจทำ�หน้าที่ในการเป็นฝ่ายตลาด
เป็นตัวแทนโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในงานแสดงสินค้าไทย
ทัว่ โลก และพัฒนามาตรฐานของบริการและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ นอกจากนัน้ ควรมีแผนรองรับการเติบโดยด้วยการเพิม่ การผลิตแพทย์
หรือนำ�เข้าแพทย์จากอาเซียน
3. ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพาณิชย์ Software park ในการพัฒนาการแพทย์ AI ทางไกลในการวินจิ ฉัย
โรคเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ�ระดับหนึ่ง ผ่านระบบมือถือเพื่อให้สามารถตอบรับกับ
ความต้องการเร่งด่วนของผูใ้ ช้บริการเพือ่ ให้สามารถรักษาได้ทนั ท่วงที ซึง่ จะทำ�ให้ไทยมี
แต้มต่อด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพมากขึน้ เพราะยังสามารถเป็นระบบเตือนภัยล่วง
หน้าสำ�หรับโรค NCDs ได้ดว้ ย
4. ควรมีการอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการออกวีซา่ สำ�หรับผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน รวมทัง้
ญาติมติ รทีจ่ ะติดตามมาด้วย
5. อาหารไทยเป็นอาหารเพือ่ สุขภาพ จึงควรมีการส่งเสริมควบคูก่ นั ไป
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