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Editor s  Note

“กนิร้อน ช้อนกลาง หา่งไกลโรค” นา่จะเปน็ประโยคฮติส�าหรับช่วงนีท้ี่นบัวนั COVID-19 
ดจูะใกล้ตวัเขา้มาทกุท ีอย่างไรก็ตาม หากพวกเราช่วยกนัคนละนดิ “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ  
เพื่อชาติ” ก็จะท�าให้ประเทศไทยเรากลับมาฟ้ืนตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

ส�าหรับในฉบับนี้ จะน�าผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเริ่มจาก 
“Blockchain E-Commerce เทรนด์และความคบืหนา้ในปัจจุบัน” ซ่ึงใหท้ัง้ประโยชน์ 
และเพ่ิมความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใน 

การเลอืกซ้ือสนิคา้ ตอ่ด้วย “บลอ็กเชนกบัการพลกิโฉมครัง้ใหญข่องวงการอาหาร 
และเครื่องดื่ม” อินเทรนด์ตามกระแสสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ที่ก�าลงัเปน็ที่สนใจของผูบ้รโิภคท่ัวโลก และสดุท้าย “5G กับเศรษฐกจิโลก” เทคโนโลยี
ส�าหรับการสื่อสารไร้สายท่ีมีความเร็วเพ่ิมขึ้นว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและ 

บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
 ทาง สนค. หวงัวา่ TPSO Journal ฉบบันี ้คงน�าพาสาระความรูด้้าน New Economy  

มาสู่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

         กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ตระหนักถงึความส�าคญั 
ของการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  
จึงได้ด�าเนินการให้มีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นยาความดันสูง  
บริเวณห้องประชุม ห้องท�างาน และอาคารส�านักงาน

นอกจากนี้ สนค. ยังได้มีมาตรการอื่นๆ ควบคู่กันด้วย เพื่อลดความเสี่ยง
ของบุคลากรต่อการได้รับเชื้อไวรัส ได้แก่ การหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน และ
มอบหมายให้ท�างานทีบ้่าน (Work From Home), การเว้นระยะห่างทางสงัคม  
(Social Distancing) โดยจ�ากัดจ�านวนคนใช้ลิฟท์ ตลอดจนเว้นระยะห่าง
ระหว่างการประชุมและการแถลงข่าว, การประชุมผ่าน VDO conference 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน, การขอความร่วมมอืให้บคุลากรสวมใส่ 
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในที่ท�างาน, การรณรงค์ให้บุคลากรล้างมือ 
เป็นประจ�า และท�าความสะอาดโต๊ะท�างาน ตลอดจนอปุกรณ์ภายในห้องท�างาน
อย่างสม�่าเสมอ 
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•  บล็อกเชนเพิ่มข้อมูลใหม่แก่ผู้บริโภค
คุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชนด้านการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  

จะท�าให้ความเชือ่มัน่ต่อแหล่งทีม่าของสนิค้ามมีากขึน้ เพราะผูบ้รโิภคจะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของสินค้าตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าได้ ช่วยแก้ปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ ลดความกงัวล
ของผู้บรโิภคเร่ืองจรยิธรรมในการผลิตสินค้า และช่วยตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้

•  บริษัทได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส
เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถป้องกันการลอกเลียนแบบ และปัญหาด้านแรงงาน

ตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทานผ่านการบันทกึข้อมลูดจิทิลัของธรุกรรม การเปลีย่นผ่านความเป็น
เจ้าของ และการด�าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานลงในระบบบล็อกเชน 
ที่จะต้องผ่านการรับรองจากทุกหน่วย (Node) ในระบบ ท�าให้ผู้บริโภคมีความต้องการ
ซ้ือสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเชื่อมโยงกระบวนการของ 
ผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

•  เทคโนโลยีบล็อกเชนท�าให้คนกลางลดลงหรือไม่มีได้ในที่สุด
เทคโนโลยบีลอ็กเชนจะเข้ามาเปลีย่นธรุกรรมอคีอมเมร์ิซ โดยลดบทบาทของตวักลาง

และแพลตฟอร์มลง โดยจะท�าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยตรง ท�าให้ 
ราคาธุรกรรมต�่าลง ตรวจสอบสินค้าได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น

 
•  การน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้กับสินค้าหรูหรา

การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (traceability) จะท�าให้
ผู ้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นของแท้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบ 
แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของสินค้าได้ จึงมีแนวโน้มการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ 
ในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน 

•  การน�าบล็อกเชนไปใช้ในการตรวจสอบสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
ในช่วงปี 2017 และ 2018 พบว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เริ่มขยายธุรกิจไปสู่

สินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน เช่น Amazon เข้าซื้อ Whole Foods ในปี 2017 และ
แพลตฟอร์มจากจีนท้ัง Alibaba และ JD.com ก็เปิดตัวร้านจ�าหน่ายสินค้าอาหารสด 
อีกด้วย ท�าให้มีแนวโน้มที่จะน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพ่ือสร้างความมั่นใจใน 
ความปลอดภัยและความโปร่งใสของสินค้าอาหาร นอกจากน้ี ร้านค้าปลีก อาทิ  
Walmart และ Kroger ก็เริม่น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพือ่จดุประสงค์เดยีวกนัอกีด้วย
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•  ความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
อุปสรรคที่ส�าคัญท่ีสุดของการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน คือ  

การที่ผู้มีส่วนร่วมจากทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย ร้านค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม 
จะต้องมีส่วนร่วมเพื่อติดตามและสร้างความโปร่งใสในการท�างานของระบบ ไม่เช่นนั้น
ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่ได้ นอกจากนี้ การสร้างความรับรู้
เรือ่งเทคโนโลยบีลอ็กเชนให้แก่ผูบ้รโิภคกจ็�าเป็น เพือ่ทีจ่ะสร้างความเช่ือม่ันในข้อมูลและ
การมีส่วนร่วมในระบบของผู้บริโภคได้

•  สถานการณ์ของการน�าบล็อกเชนไปใช้จนถึงปี 2019
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2019 บริษัท Deloitte เผยแพร่รายงาน Deloitte’s 2019 

Global Blockchain Survey: Blockchain gets down to business ซึง่เป็นการส�ารวจ
ภาพรวมของทศันคตแิละการลงทนุในเทคโนโลยบีล็อกเชน จากกลุ่มตวัอย่าง 1,386 ราย 
ที่เป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ใน 12 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แคนาดา จีน เยอรมนี 
ฮ่องกง อิสราเอล ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์  
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบว่า จากการส�ารวจในปี 2019  พบว่า ร้อยละ 53 
ของกลุม่ตัวอย่างนัน้ จดัให้บลอ็กเชนมคีวามส�าคญัเป็น 5 ล�าดบัแรกในการพฒันากลยทุธ์
ในองค์กร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2018 นอกจากนี้ ยังพบว่าร้อยละ 83 ของ 
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในกรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และ 
มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มขึ้น 

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการยอมรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซและในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสู่การใช้ 
ท่ีเหมาะสมให้มากยิ่งขึ้น ภาคธุรกิจและภาครัฐของไทยจึงควรเร่งศึกษา พัฒนา  
และทดลองน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประยุกต์ใช้ 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

Fitch Solutions Macro Research เผยแพร่
รายงานเร่ือง E-Commerce Trends To Watch: 
Blockchain โดยให้ความเห็นเร่ืองบล็อกเชนกับ
อีคอมเมิร์ซไว้ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาเปลี่ยน
โลกอีคอมเมิร์ซ ผ่านการเก็บข้อมูลแบบลดตัวกลาง 
(Decentralized Ledger Technology) และให้ประโยชน์
แก่ผู ้ใช ้งานท้ังห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มความมั่นใจ 
ให้ผู ้บริโภค เพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานแก ่
บริษัทต่างๆ โดยมีการคาดการณ์ว ่าหลักการของ
เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีการกระจายศูนย์จะเปลี่ยน
แนวทางของอีคอมเมิร์ซอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม 
การน�าไปใช้ในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานนั้นยังมี
อปุสรรคทีส่�าคญั คือ ระดบัการรับรู้และความคุน้เคยของ
ผู้ใช้ต่อเทคโนโลยีนี้ที่ยังอยู่ในระดับต�่า ซึ่งรายงานฉบับนี้
ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัประโยชน์และการน�าบลอ็กเชนมาใช้
ในการค้า ดังนี้
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โดย นางสาวจินดาภาญ์ ปิ่นมี นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายระบบการค้า

ปัจจุบัน กระแสสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและสินค้าเกษตรอินทรีย์ก�าลังเป็นท่ี
สนใจของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็ก�าลังตื่นตัวไม่แพ้กัน สังเกตได้
จากที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเหล่าน้ีออกมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกับติดตรา
รบัรองทีแ่สดงว่าสนิค้าของตนนัน้ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้บริโภค ซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้มักมีราคาสูงตามไปด้วย จึงมักเกิด
ค�าถามว่าเราสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่เราจ่ายเงินซ้ือนั้นเป็นสินค้า 
อินทรีย์จริงๆ แหล่งผลิตปลอดภัย มีกระบวนการผลิตอย่างไร ไม่มีสารปนเปื้อน
ทีเ่ป็นอันตราย และกระบวนการแปรรปูได้มาตรฐานตรงตามทีห่น่วยงานภาครฐั/
เอกชนที่เป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานเหล่าน้ันก�าหนดไว้หรือไม่ หน่วยงานใดจะเป็น 
ผู้ยืนยันเรื่องเหล่านี้ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

ผู้บริโภคในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มตื่นตัวในประเด็น
ความน่าเชื่อถือในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์และความปลอดภัยจาก 
การใช้สนิค้าอืน่ๆ มากขึน้ ส่งผลให้ผูผ้ลติทีเ่กีย่วข้องในห่วงโซ่การผลติร่วมมอืกนั  
ไม่เพียงแต่การน�าตรารับรองมาตรฐานสินค้ามาใช้ แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบ
ย้อนกลับ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) แสดงข้อมูลการผลิตขั้นเริ่มแรกจนถึงการจ�าหน่ายสินค้า ตั้งแต่
เกษตรกรต้องเพาะปลูกบนที่ดินถูกกฎหมาย แหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 
เพาะปลกู แรงงานถูกกฎหมาย ข้อมูลผูแ้ปรรูป ผูก้ระจายสนิค้า และห้างร้านต่างๆ 
ต้องมีการลงรายละเอียดบนระบบอย่างชัดเจน รวมท้ังจ�านวนของสินค้าที่ผลิต
ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลของสินค้าเหล่าน้ีแต่ละครั้งจะไม่สามารถน�ารหัสสินค้า

บล็อกเชนกับการพลิกโฉมครั้งใหญ่
ของวงการอาหารและเครื่องดื่ม

(ที่มา : https://www.slideshare.net/marcoesparzamontejo/wine-pisco-blockchain,2559)

ครัง้อืน่มาใส่ได้แม้จะเป็นสนิค้าชนดิเดยีวกนัก็ตาม และข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องได้รบั
การรับรองว่าถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่สามารถ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลังอีก หากเกิดปัญหาในฝั่งผู้ผลิตก็ต้องสามารถระบุ 
ได้ว่ามาจากกระบวนการขั้นตอนไหน เพื่อให้สามารถเรียกสินค้ากลับมาอย่าง 
เรว็ทีส่ดุก่อนจะสร้างปัญหาให้กับผูบ้รโิภคในวงกว้าง จงึนบัเป็นการสร้างความมัน่ใจ 
ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า โดยในปี 2018 Walmart บริษัทค้าปลีก 
ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ได้จับมือกับ IBM ผู้น�าด้านไอที สร้างความมั่นใจให้ 
ผู้บริโภคเป็นรายแรกๆ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มส�าหรับตรวจสอบย้อนกลับ 
โดยน�าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบมะม่วงจากจีน ก่อนจะ 
ขยายเป็นการตรวจสอบผักใบเขียวในปี 2020 ซึ่งหากเกิดปัญหาก็จะสามารถ 
ตรวจสอบย้อนกลบัแหล่งต้นตอของปัญหา โดยใช้เวลาเพยีง 2.2  วนิาท1ี เท่านัน้ 

ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกรายอื่นๆ ก็มีการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ อาทิ 
Nestle บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารและเครื่องด่ืมจากสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเรา 
คุ ้นเคยกันดี นับเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมอาหารที่ประกาศตัวว่าได้น�า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยสร้างแพลตฟอร์มส�าหรับแสดงผลข้อมูลการผลิต
สินค้าหลักของบริษัท เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตต่างๆ  
ทุกขั้นตอนของสินค้าก่อนที่จะมาถึงผู้บริโภคได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และ 
ไม่บิดเบือนข้อมูล โดยสินค้าน�าร่องในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ ผลิตภัณฑ์ 
นมต่างๆ ทีท่�าให้ผูบ้รโิภคสามารถตดิตามห่วงโซ่การผลติในระบบได้ สร้างความมัน่ใจ
ให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจกับสุขภาพลูกน้อย

1รายงานประจ�าปี IBM (2018) (ออนไลน์).แหล่งทีม่า https://www.ibm.com/annualreport/2018/walmart.html)

ภาพแสดงรูปแบบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับอุตสาหกรรมไวน์
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ส�าหรับวงการเคร่ืองด่ืมก็ตื่นตัวไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
นางมัวร์รีน ดาวนีย์ ผู้เช่ียวชาญด้านไวน์เปิดเผยว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
กุญแจส�าคัญส�าหรับ “น�้าองุ ่นหมัก” ราคาแพงเหล่านี้ โดยถูกน�ามาใช้ใน 
การตรวจสอบกระบวนการผลิตแบบ “ขวดต่อขวด” ที่มีความประณีตมากกว่า
การผลติเครือ่งดืม่ทัว่ไป โดยจะใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชนส�าหรบับนัทกึรายละเอยีด
การผลติ รวมไปถึงลักษณะภายนอกของไวน์ขวดน้ันๆ เช่น รหสัประจ�าขวดทีไ่ม่ซ�า้ใคร 
ลักษณะของขวดและจุกก๊อกไวน์ก็ต้องแสดงรายละเอียดเหมือนกัน เพื่อสร้าง
ความม่ันใจได้ว่า ไวน์เหล่านีเ้ป็นของแท้ ได้มาตรฐาน และผลติจากแหล่งทีม่ชีือ่เสียง 
จริง ไม่เสี่ยงจากการถูกปลอมแปลงโดยน�าขวดไวน์ราคาแพงที่ใช้แล้วมาบรรจุ 
ไวน์คุณภาพต�า่ลง ถูกใจบรรดานกัสะสมไวน์กระเป๋าหนักทัง้หลายเป็นอย่างยิง่ 

จากกรณีศึกษาเหล่านี้ จะท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า นอกจากจะมีตราสินค้า
มาตรฐานทั้งหลาย เช่น ตรา EU, IFOAM, NOP, COR และ JAS ที่ยืนยัน 
ความเชือ่มัน่ได้ในระดบัหนึง่แล้ว ยงัมรีะบบตรวจสอบย้อนกลบัโดยใช้เทคโนโลยี
บลอ็กเชนเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทีไ่ม่มใีครสามารถแก้ไขปลอมแปลงได้เข้ามาเสริม  
จึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่พวกเขาบริโภคนั้น มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และค�านึงถึง
ความยั่งยืนในการผลิตอีกด้วย 

แล้วประเทศไทยจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง
หลายๆ ครัง้ท่ีเรามกัจะได้ยนิข่าวการปนเป้ือนสารเคม ี ยาฆ่าแมลงในผกัผลไม้ 

ที่มีตรารับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์2 สร้างความไม่มั่นใจให้ผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เนื่องจากผักผลไม้ที่มีตราเกษตรอินทรีย์มักมีราคาสูงกว่าผักผลไม้ที่
ไม่มีตรารับรองในท้องตลาด ผู้บริโภคที่ตื่นตัวกับสุขภาพเหล่านี้จึงยอมจ่าย 
แพงกว่าเพื่อสุขภาพของตัวเอง แต่กลายเป็นว่ามีสารเคมีในพืชผักที่ซื้อจากห้าง
มากกว่าผักในตลาดสดเสียอีก การมีตราเกษตรอินทรีย์จึงอาจไม่ใช่สิ่งยืนยันว่า
สนิค้าเกษตรเหล่านีม้คีวามปลอดภยัอย่างแท้จรงิ นบัเป็นความท้าทายประการหนึง่
ส�าหรับวงการเกษตรไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่า นอกจากตราสินค้าแล้ว
อาจต้องพิจารณาการน�าเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
ได้ว่า สนิค้าเกษตรท่ีได้มาคอืสินค้าเกษตรอนิทรย์ีทีป่ลอดภยัตรงกบัความต้องการ  
ผูบ้รโิภคได้ของดจีรงิแม้ต้องจ่ายสงูขึน้ ท�าให้เกษตรกรหรอืผูผ้ลติสามารถขายได้
ราคาสงูขึน้ตาม ซึง่แน่นอนว่าเทคโนโลยบีลอ็กเชนคอืหนึง่ในหลกัการส�าคญัทีจ่ะ
น�าการเปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคการเกษตรได้อย่างไม่ต้องสงสัย และไม่ใช่เพียงแค่
ภาคการเกษตรเท่านั้น ยังรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า เช่นเดียวกับ
ในต่างประเทศท่ีก�าลังจะน�าทุกกิจกรรมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการค้าให้มีความยั่งยืนต่อไป 

บลอ็กเชนไม่ได้เป็นเทคโนโลยสี�าหรบัเกษตรกรรายใหญ่ หรอืบรษิทั
ยักษ์ใหญ่เท่านั้น

จากกรณีศึกษาในประเทศแอฟริกา บริษัท Block Commodities ร่วมมือ
กบั FinComEco (GMEX Group) น�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาสร้างแพลตฟอร์ม3 

ขึน้มาเพ่ือเพิม่มูลค่าของสนิค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศแอฟรกิา 
โดยแพลตฟอร์มนีจ้ะเชือ่มต่อการค้าระหว่างเกษตรกรกบัผูซ้ือ้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท�าให้สามารถพูดคุยตกลงซื้อขายกันได้อย่างโปร่งใส เพราะ
ทั้งสองฝ่ายจะสามารถอัปเดตข้อมูลของราคาพืชผลต่างๆ ได้อย่างเรียลไทม์  
ไม่ถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป เกษตรกรจะได้รับก�าไรเพิ่มขึ้นและ

สามารถขายผลผลิตได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด ไม่เสีย่งต่อการผลติ
แล้วไม่มีตลาดรองรับ อีกทั้งยังลด 
การขนส่งหลายต่อจากเกษตรกรไปสู่
พ่อค้าคนกลางทีอ่าจมมีากกว่าหนึง่ราย 
ก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคและท�าให้
เกิดปัญหาการเน่าเสีย จากรายงาน
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาตปีิ 2015 พบว่าในแต่ละปี
พืชผลทางการเกษตรเสียหายจาก 
การขนส่งไม่น้อยกว่า 1.3 พันล้านตัน  
คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของการบรโิภค
ทั้งโลก ทั้งยังสร้างความกังวลให้กับ 
ผู้บริโภคในเร่ืองความไม่ยั่งยืนในการผลิต และการใช้ทรัพยากรเกินขนาด  
ซึง่หากน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช้ เท่ากบัว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการเน่าเสยี 
ลดการใช้ทรพัยากรเกนิความจ�าเป็น อนัจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนืในการเกษตรและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะก่อนจะท�าให้การน�าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้ได้จริงส�าหรับประเทศไทย

1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด  
โดยเฉพาะผูบ้รหิารของหน่วยงานนัน้ๆ ต้องมคีวามจรงิใจ ต้องการแก้ปัญหาโดย
น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม

2. การเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เหมาะกับกับธุรกิจหรืองานแต่ละ
ประเภท ประเภทไหนควรใช้แบบไฮเปอร์เลดเจอร์ (Hyperledger) แบบอเีธอเรยีม  
(Ethereum) หรอืแบบผสม (Hybrid) อย่างไรกต็าม เนือ่งจากเป็นเทคโนโลยทีีม่ ี
ราคาสงู รัฐบาลควรเป็นผูร้เิริม่ในการน�าเทคโนโลยเีหล่านีม้าศึกษา/ทดลองระบบ
ก่อนจะเปิดให้ผูป้ระกอบการรายย่อยและเกษตรกรได้น�าไปใช้ 

3.  การออกแบบให้มแีอปพลเิคชันหรอืแพลตฟอร์มให้ใช้งานง่าย ไม่ซบัซ้อน 
แม้แต่ผูไ้ม่คุน้เคยกบัเทคโนโลย ี(Low-Technology) กส็ามารถใช้ได้อย่างสะดวก 
เช่น เกษตรกรรายย่อย หากสามารถก้าวข้ามอปุสรรคเหล่านีไ้ด้ส�าเรจ็ ในอนาคต 
ภาคการเกษตรจะถูกยกระดับขึ้นมาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบัน แต่ละกลุ่มต่างน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตวัเองและก้าวสูย่คุดจิทิลัใหม่แล้ว ส�าหรับประเทศไทยเอง กม็กีารน�า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนร่วมแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มของธนาคาร สถาบันการเงิน (การช�าระเงิน (Payment)/หนังสือค�้า
ประกนั (Letter of Guarantee/Letter of Credit)/พนัธบตัร/ตราสารหนี)้ หรอื
กลุม่ของระบบขนส่งมรีะบบ TradeLens ซึง่เกดิจากบริษัท IBM ร่วมมอืกับบรษิทั
เดนิเรอืต่างๆ และกรมศลุกากร สร้างแพลตฟอร์มส�าหรบัตดิตามการขนส่งสนิค้า 
สร้างความสะดวกในกระบวนการขนส่งสินค้า ทั้งยังเกิดความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน นอกจากนี ้ยงัมแีพลตฟอร์มของภาครฐัอย่าง National 
Single Window (NSW) ซึ่งได้ร่วมมือกับ 36 องค์กร ได้เริ่มทดลองโครงการ 
Next-Gen NSW น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาทดลองใช้ โดยมี CAT เป็น 
Operator ให้บริการ อย่างไรก็ตาม แต่ละวงการยังไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่าง
กันได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากแต่ละวงการเลือกใช้บล็อกเชนคนละชนิดนั่นเอง  

แต่ประเด็นส�าคัญที่ยังคงเป็นความท้าทายที่ยังไม่มีใครสามารถก้าวผ่านได้ 
คือ ท�าอย่างไรให้ทุกกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นโครงข่ายเดียวกันแม้จะ
ใช้บล็อกเชนคนละชนิดกัน เกิดเป็นการท�างานร่วมกัน (Interoperability)  
ให้สามารถแลกเปลีย่นสือ่สารกนัได้ทัว่โลก โดยไม่ต้องมคีนกลางหรอืตวัประสาน
ระหว่างกลุ่ม เกิดเป็น Global Chain ได้ในที่สุด ซึ่งหากท�าได้ ผลประโยชน์ 
ก็จะตกอยู่กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานนั่นเอง

2สวนชวีวิถ ี(2019).(ออนไลน์).แหล่งทีม่า 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�า นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายระบบการค้า

การท�างานของเทคโนโลยี 5G
เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ถูกพัฒนาจนมีลักษณะที่มีความแตกต่างจาก 4G 

ท�าให้หลายๆ ประเทศ รวมท้ังประเทศไทยเริ่มจัดสรรคล่ืนความถี่ 5G ให้กับ
ภาคเอกชนท่ีให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการ 
เชิงพาณิชย์ ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีลักษณะส�าคัญ ดังนี้

1. สัญญาณของระบบ 5G มีแบนด์วิชท์ (Bandwidth) หรือความกว้าง 
ของแถบความถี่ที่กว้างขึ้นมาก ตั้งแต่คลื่นความถี่ 400MHz ถึง 100GHz โดย
แบ่งออกเป็น 3 ย่านความถี่ตามการใช้งาน ดังนี้

1.1 ย่านความถี่ต�่ากว่า 1 GHz (Low Band) ที่มีความครอบคลุมพื้นที่
บริเวณกว้าง (Coverage) เหมาะส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากล 
กิจการโทรทัศน์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) 

1.2 ย่านความถี่ระหว่าง 1 - 6 GHz (Mid Band) ที่ครอบคุลมและ 
รองรับความจุ (Capacity) น�ามาใช้ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
และกิจการดาวเทียม

1.3  ย่านความถ่ีสงู ระหว่าง 6 - 100 GHz (High Band) มคีวามยาวคลืน่
ในระดบัมลิลเิมตร เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า คล่ืนความถี ่Millimeter Wave (mmWave) 
สามารถรองรับความจุได้สูงมาก และสามารถส่งข้อมลูได้เร็วขึน้ เหมาะส�าหรบัพืน้ที ่
ท่ีมีปริมาณการใช้งานสูง และน�าไปใช้ส�าหรับการส่งข้อมูลมัลติมีเดียความจุสูง 
เช่น การถ่ายทอดสด การใช้งานความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 
และความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นต้น

2. การมรีปูแบบคลืน่ความถีไ่ด้หลากหลายเป็นอกีลกัษณะส�าคญัหนึง่ของ 5G 
คอื สามารถใช้งานได้ทัง้คลืน่ทีไ่ด้รับอนญุาต (Licensed Spectrum) คลืน่ท่ีไม่ได้
รับอนุญาต (Unlicensed Spectrum) หรือใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกัน (Shared 
Spectrum) โดยจะใช้งานจากคลื่นที่ได้รับอนุญาตเป็นหลัก ส�าหรับคล่ืนที ่

5G กับเศรษฐกิจโลก

ไม่ได้รับอนุญาตและการใช้งานคลื่นความถ่ีร่วมกัน จะน�ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งข้อมูล โดยกระจายการส่งข้อมูลในช่วงท่ีมีการใช้งาน 
จ�านวนมาก ท�าให้สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

เทคโนโลยีส�าหรับการสื่อสารไร้สายถูกพัฒนา 
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุค 1G ที่เป็นการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบอนาล็อกด้วยเสียงเท่านั้น มาถึงยุค 2G ที่
เป็นการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิทัล และสามารถส่ง
ข้อความ SMS ได้ และยุค 3G ที่เป็นการติดต่อสื่อสาร
ไร้สายความเร็วสูงและโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มเชื่อมต่อ 
อนิเทอร์เนต็ได้ พฒันามาถึงยคุ 4G ทีโ่ทรศัพท์เคลือ่นที ่
สามารถส่งข ้อมูลที่ เร็วขึ้นและมีความจุมากขึ้น  
ท�าให้สามารถรับชมภาพและเสียงด้วยความรวดเร็ว
ที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
อนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้มากขึน้ ซึง่ความ
รวดเรว็ในการรบัส่งข้อมูลนบัเป็นความต้องการพืน้ฐาน 
ของผู ้บริโภค แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการ 
ในการเข้าถงึข้อมูลเพิม่ขึน้ส่งผลให้ระบบมคีวามหน่วง 
(Latency) หรือระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลช้าลง 
ภาคการสื่อสารวิทยุซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Radio Communication Sector, International Telecommunication 
Union หรอื ITU-R) จงึได้จดัท�าและเผยแพร่แผนความถีวิ่ทยกุจิการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ท่ีเรยีกว่า 
IMT 2020 and beyond ซึ่งครอบคลุมการก�าหนดช่องความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคล่ืนส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ 
การใช้งานจ�านวนมาก มคีวามรวดเรว็ แม่นย�าสูง และรองรบัการเชือ่มโยง การตดิต่อส่ือสาร และการเข้าถงึข้อมลูของคน (Human-centric communication) 
รวมถึงการติดต่อสื่อสารของสรรพสิ่ง (Machine-centric communication) ในภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ

รูปภาพ : มาตรฐานเทคโนโลยี 5G, ITU-R
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คุณลักษณะของเทคโนโลยี 5G 
1. เพ่ิมความเร็วของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (enhanced Mobile 

broadband: eMBB) เทคโนโลยี 5G มีคุณภาพเทียบเท่ากับการส่งข้อมูล
ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง (Fibre-optic) ที่ผู้บริโภคสามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) และรองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ ่
ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลมัลติมีเดียได้มากข้ึน  
นอกจากนี้ จุดกระจายสัญญาณ (Hotspot) ระบบ 5G ยังมีขนาดเล็ก ท�าให ้
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณได้ง่ายและครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น จึงรองรับ 
การใช้งานของคนจ�านวนมากในเวลาเดียวกัน

2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ�านวนมาก (massive Machine-Type 
Communications: mMTC) การใช้คลืน่ความถีไ่ด้หลายแบบท�าให้มคีวามยืดหยุ่น
ในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 5G จึงรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ ์
จ�านวนมากทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ซึง่มกัเป็นการเชือ่มต่อระหว่างอปุกรณ์ส่งข้อมลู
ที่มีความจุน้อย โดยท่ัวไปแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันผ่าน 5G จะถูกพัฒนาให้มี
ราคาถูก และมอีายขุองแบตเตอรีย่าวนาน นอกจากนี ้5G ยงัก่อให้เกดิการพฒันา
เทคโนโลยสี�าหรับเช่ือม IoT จ�านวนมากเข้ากบั Cloud Computing เพ่ือประมวลผล
ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) เช่น การตดิตามสถานะสนิค้า เกษตรกรรมอจัฉรยิะ 
เมืองอัจฉริยะ และการควบคุมการใช้พลังงาน เป็นต้น

3. ระบบมเีสถยีรภาพและความหน่วงต�า่ (Ultra-Reliable Low Latency 
Communication: uRLLC) ผู้บริโภคสามารถส่งข้อมูลด้วยเวลาหน่วงต�่า  
(low latency) คือ สามารถส่งและรับข้อมูลได้เกือบ real time จึงเหมาะกับ 
การใช้งานทีต้่องการความน่าเชือ่ถอื ความแม่นย�า และความปลอดภยัสงู (Mission 
Critical Service: MCS) เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
การควบคมุเครือ่งจกัรและกระบวนการผลติ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
เทคโนโลยี 5G จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีอื่น โดยใน 

ระยะแรกจะเริม่จากการพฒันาความเรว็ของการเชือ่มต่อแบบไร้สาย (eMBB) ส�าหรบั 
การเชือ่มต่อของ IoT การใช้งาน AR และ VR ในระบบการศึกษา เป็นต้น ส�าหรับ 
การเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์จ�านวนมาก (mMTC) และระบบมเีสถยีรภาพและความหน่วงต�า่ 
(uRLLC) จะถูกน�าไปใช้เพือ่สร้างมลูค่าในระยะกลางและระยะยาว เช่น ระบบควบคมุ
การจราจร การใช้งาน Blockchain การรกัษาและการผ่าตดัทางไกล เป็นต้น การใช้งาน 
5G จะส่งผลดต่ีอทกุอตุสาหกรรม โดยเฉพาะการเชือ่มโยงระหว่างอตุสาหกรรม  
ท�าให้เกิดการก�าหนดนโยบายและแบบจ�าลองทางธุรกิจใหม่ๆ (Business Model) 

การศึกษาของ IHS Markit (2019) คาดการณ์ว่า
ภายในปี ค.ศ. 2035 เทคโนโลยี 5G จะช่วยให้การซือ้ 
ขายสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ 13.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ นอกจากนี ้
IHS Markit ประมาณว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศท่ีแท้จรงิ (real GDP) จะเพ่ิมข้ึน
โดยเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยร้อยละ 0.2 ของ
ค่าเฉลีย่เป็นผลมาจาก 5G หรอืคิดเป็นมูลค่าเฉลีย่
ปีละ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และเทคโนโลยี 
5G จะช่วยสร้างงานใหม่ประมาณ 22.3 ล้านต�าแหน่ง

World Economic Forum (2020) ระบุว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
ที่ใช้ประโยชน์จาก 5G จะมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง  
40 ตวัอย่าง พบว่า เทคโนโลยี 5G ก่อให้เกิดมูลค่าทางสงัคมทีส่อดคล้องกบั SDGs  
ในประเดน็ส�าคัญ คือ เป้าหมายที ่3 ความเป็นอยู่ดีข้ึน เนือ่งจากการน�า 5G ไปใช้
ในอตุสาหกรรมการผลติและการขนส่งช่วยลดจ�านวนผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหต ุและ 
เป้าหมายที ่9 การพฒันาอตุสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากนี้ 
5G ยังจะถูกน�าไปใช้ในหลายอตุสาหกรรม ทัง้การผลิต การขนส่ง การดแูลสขุภาพ 
การเงนิ การค้าปลีก พลังงาน และความบนัเทงิ ซึง่ช่วยให้บรรลเุป้าหมาย SDGs  
อืน่อกี 8 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที ่ 2 การขจดัความหวิโหย เป้าหมายที ่ 4  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
เป้าหมายที ่7 การเข้าถึงพลงังานสะอาด เป้าหมายที ่8 งานทีม่คีณุค่าและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที ่11 การต้ังถ่ินฐานและชมุชนอย่างย่ังยืน เป้าหมายที ่12  
การมแีบบแผนการผลติและการบรโิภคอย่างมคีวามรบัผดิชอบ และเป้าหมายที ่13 
การรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  

นอกจากผลกระทบทางตรงแล้ว เทคโนโลย ี5G ยงัสร้างมลูค่าทางอ้อมแก่สงัคม 
เช่น ลดปัญหาจราจรและอบัุตเิหตบุนถนน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและสาธารณสขุ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษาความปลอดภยั เป็นต้น และสร้างมลูค่าต่อสิง่แวดล้อม 
เช่น การลดมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาคุณภาพ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและการลดปรมิาณขยะ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า เมือ่เทคโนโลยี 5G ถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ จะก่อให้เกดิ 
การเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ท้ังประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
องค์กรอสิระ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงเทคโนโลยี 5G จึงนบัเป็นปัจจยัส�าคัญที่ 
ส่งเสริมการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ครัง้ที ่ 4 (the Forth Industrial Revolution)  
และช่วยให้เศรษฐกิจและสงัคมทัว่โลกเตบิโตอย่างย่ังยืน
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม สถานการณ์ในช่วงนีถ้อืว่าเป็นสถานการณ์
ทีไ่ม่ปกติ เศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึไทย
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
ภาวะสงครามราคาน�้ามันโลกระหว่างซาอุดิอาระเบีย
และรสัเซยี ส่งผลให้เครือ่งชีว้ดัต่างๆ มทีศิทางสอดคล้อง
กับความรุนแรง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้น เช่น เงินเฟ้อท่ัวไปของไทย หดตัวคร้ังแรก 
ในรอบ 33 เดือน และเป็นอตัราทีต่�า่ทีสุ่ดในรอบ 51 เดอืน 
โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และ
การลดลงของกลุม่พลงังาน ทีล่ดลงต�า่สดุในรอบ 48 เดอืน  
ส ่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ามันเช้ือเพลิงในประเทศ 
ลดลงถึง 11 คร้ังในเดือนนี ้เม่ือหกัอาหารสดและพลงังาน
ออกแล้ว เงนิเฟ้อพืน้ฐาน ขยายตวัร้อยละ 0.54 (YoY) 
เฉลีย่ไตรมาสแรกปี 2563 เงินเฟ้อทัว่ไป และเงนิเฟ้อพ้ืนฐาน  
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 และ 0.53 (YoY) ตามล�าดับ

ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.58 สูงขึ้น
ทุกหมวดสินค้า ยกเว้นผักสด ที่ลดลงร้อยละ 5.40 (มะนาว กะหล�่าปลี พริกสด) 
ปรมิาณผกัสดในแหล่งเพาะปลกูส�าคญัทีเ่ร่งเพาะปลกูในช่วงทีม่นี�า้ และครบช่วง
เก็บเกีย่วท�าให้ปรมิาณ ผกัสดเข้าสูต่ลาดมาก ประกอบกบัความต้องการบรโิภคที่
ลดลงจากการหดตัวของการท่องเทีย่ว การปิดสถานบรกิาร และการปิดภาคเรยีน  
ส�าหรบัสินค้าทีป่รบัตวัสูงข้ึน ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ร้อยละ 7.68 
(ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้า สูงขึ้นร้อยละ 1.78  
(เนือ้สุกร ปลานลิ ไก่ย่าง) ผลไม้ สงูขึน้ร้อยละ 2.25 (ส้มเขยีวหวาน ฝร่ัง กล้วยน�า้ว้า)  
เป็นช่วงปลายฤดูของผลไม้บางชนิด ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.53 
(ไข่ไก่ นมเปรี้ยว นมสด) เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.76 (น�้ามันพืช  
มะพร้าว (ผลแห้ง/ขดู) ซอสหอยนางรม) เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ สูงขึน้ร้อยละ 2.30  
(น�า้อดัลม น�า้หวาน กาแฟผงส�าเรจ็รปู) อาหารบรโิภคในบ้านและนอกบ้าน สงูขึน้ 
ร้อยละ 0.76 และ 0.41 ตามล�าดบั (กบัข้าวส�าเรจ็รปู อาหารเช้า ข้าวแกง/ข้าวกล่อง)

ดัชนีราคาผู้บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ  
0.86 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
สูงขึ้นร้อยละ 0.41 (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 
0.22 (QoQ)

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อท่ัวไป) เดือนมนีาคม 2563 
เท่ากบั 101.82 เมือ่เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.54 (YoY) โดยหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.74 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 4.93 
(น�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท และการสื่อสาร (เครื่องรับ 
โทรศพัท์มือถือ)) ขณะทีส่นิค้าและบรกิารทีป่รบัตัวสงูข้ึน  
ได้แก่ หมวดเคหสถาน (ค่าเช่าบ้าน) สูงข้ึนในอัตราที่
ชะลอตัวลง ร้อยละ 0.09 จากการลดลงของก๊าซหุงต้ม  
สิง่ท่ีเกีย่วกบัการท�าความสะอาด (ผงซกัฟอก น�า้ยาปรบัผ้านุม่  
น�า้ยารดีผ้า) หมวดเครือ่งนุ่งห่มและรองเท้า สงูขึน้ร้อยละ 0.09  
(เสือ้ยกทรง รองเท้าหุม้ส้นหนงับรุษุ กางเกงขายาวสตร)ี  
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.36 (แชมพ ูน�า้ยาระงับกลิน่กาย ค่าแต่งผมชาย)  

หมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศึกษาฯ สงูขึน้ร้อยละ 0.47 (ค่าเดนิทางไปเยีย่มญาต ิ
และท�าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวดยาสูบและเครื่องด่ืม 
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (สุรา) รวมทั้ง ค่าโดยสารสาธารณะปรับราคา
สูงขึ้น (ค่าโดยสารรถประจ�าทาง ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู้) 
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แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป ไตรมาสที ่2 ปี 2563 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และแนวโน้มการลดลงของราคาพลงังานโลก เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อเงนิเฟ้อในช่วงไตรมาสแรกของปี โดยส่งผลทัง้ 
ด้านอปุสงค์และด้านอปุทาน และยงัไม่มสีญัญาณทีช่ดัเจนว่าจะคลีค่ลายได้เมือ่ใด ในขณะทีส่ถานการณ์ภยัแล้ง แม้จะส่งผลต่อผลผลติสินค้าเกษตรบางชนดิ แต่โดยรวมน่าจะมี
ผลน้อยกว่าปัจจัยด้านอปุสงค์ ซ่ึงหากสถานการณ์ยังคงด�าเนินต่อไปภายใต้ความไม่แน่นอนและส่งผลให้พฤตกิรรมการบริโภคเปลีย่นแปลงในลกัษณะทีล่ดทอนความต้องการและ 
ลดกิจกรรมทางธรุกจิแล้ว คาดว่าเงนิเฟ้อในไตรมาสท่ี 2 จะมีโอกาสลดลงอย่างต่อเนือ่งไปจนถึงคร่ึงหลงัของปี ดงันัน้ กระทรวงพาณชิย์ จงึปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ ทัง้ปี 2563 
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ จากเดมิ ระหว่างร้อยละ 0.4 ถงึ 1.2 (ค่ากลางอยูท่ี่ 0.8) เป็น ระหว่างร้อยละ -1.0 ถงึ -0.2 (ค่ากลางอยูท่ีร้่อยละ -0.6) อย่างไรกต็าม  
หากสถานการณ์เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ์เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์อีกคร้ังในระยะต่อไป

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 100.0 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 
2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) กลับมาหดตวัอกีครัง้หลังจากท่ีสงูขึน้ในสองเดอืน
ก่อนหน้า โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.5 ตามราคา 
ในตลาดโลก ได้แก่ กลุ่มน�้ามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (น�้ามันดีเซล 
น�้ามันแก๊สโซฮอล์ น�้ามันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มโลหะ
ขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น) ส�าหรับสินค้าที่ราคา
ลดลงตามวตัถดุบิ ได้แก่ กลุ่มส่ิงทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย)  
กลุม่เยือ่กระดาษ ผลติภณัฑ์กระดาษ และสิง่พมิพ์ กลุม่ผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ  
(ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง ถงุพลาสตกิ) กลุ่มเครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์และอเิลก็ทรอนกิส์ 
(สายไฟ สายเคเบลิ แบตเตอรี)่ ส�าหรบัส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์) 
ราคาลดลงเพ่ือระบายสนิค้ารุ่นเดมิ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง ลดลงร้อยละ 6.7 

ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่ ตามภาวะราคาในตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.8 ตามการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร 
(ข้าวเปลอืกเหนยีว มะพร้าวผล อ้อย ผลไม้) ปริมาณผลผลติลดลงจากภาวะภยัแล้ง ปาล์มสด ราคาสูงขึน้จากมาตรการภาครฐัเป็นส�าคัญ สัตว์มชีีวติและผลิตภณัฑ์ (สกุร/ไก่มชีวีติ 
และไข่ไก่) ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลังสด เป็นต้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 1.2 (MoM) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.4 (YoY) และ
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (QoQ)

ดชันคีวามเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค เดอืนมนีาคม 2563 ปรบัตวัลดลงมาอยูท่ี ่
ระดบั 37.5 จากระดบั 43.1 ในเดอืนก่อนหน้า ต�า่สดุในรอบ 15 เดอืน  
เป็นการลดลงของทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันที่ลดลงจาก
ระดบั 38.2 มาอยูท่ีร่ะดบั 32.7 และดชันคีวามเชือ่มัน่ผู้บรโิภคในอนาคต 
ที่ลดลงจากระดับ 46.4 มาอยู่ที่ระดับ 40.7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวม ในเดอืนนีป้รบัตวัลดลงค่อนข้างมาก ซ่ึงลดลงในทกุภูมิภาคและ
ทุกอาชีพ โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  
ทีม่รีะดบัความรนุแรงสงูกว่าเดอืนก่อน ส่งผลให้ภาครฐัต้องออกมาตรการ 
จ�ากดักจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมหลายด้านเพ่ือควบคมุการระบาด
ของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสออกมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงน่าจะช่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบในบางส่วนได้ 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เมื่อเทียบกับเดือน
มนีาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ยงัคงลดลงต่อเน่ืองตัง้แต่กลางปีทีผ่่านมา  
โดยเฉพาะหมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 11.6 ตามความต้องการ
และต้นทุนที่ลดลง (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ) 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.6 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา 
คอนกรตีผสมเสรจ็ คอนกรตีหยาบ) การค้าชะลอตวัจากปรมิาณงานก่อสร้างทีล่ดลง  
ประกอบกับการแข่งขันสูง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.8 (ปูนซีเมนต์ผสม  
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) สอดคล้องกับปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ท่ีลดลง 
อย่างต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย) ปรับลดลงตามราคาน�า้มนั หมวดสขุภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 0.4 (โถส้วม
ชักโครก กระจกเงา ฉากกั้นห้องน�้าส�าเร็จรูป) ขณะท่ีหมวดกระเบื้อง สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.7 (กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ถังเก็บน�้าสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน�้ามัน สีรองพื้น
ปูน-โลหะ) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 (วงกบประตู) 

ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เมือ่เทยีบกบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 0.6 (MoM) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY)  
และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (QoQ)
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สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ 2,138.8 -4.7 10.4 สหรัฐฯ 2,551.0 -37.0 12.4

อญัมณีและเครือ่ง
ประดบั 2,006.2 45.9 9.7 จนี 2,241.2 -2.0 10.9

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,421.0 6.5 6.9 ญีปุ่น่ 1,917.5 -11.1 9.3

ผลติภณัฑ์ยาง 1,031.2 11.9 5.0 ฮ่องกง 1,094.6 -3.0 5.3

น�า้มนัส�าเรจ็รปู 604.8 0.1 2.9 สงิคโปร์ 982.6 26.5 4.8

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�า้มนัดบิ 1,864.0 -2.5 11.1 ญีปุ่น่ 2,551.3 -9.9 15.2

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,321.7 -16.9 9.7 จนี 2,250.8 -30.5 13.4

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ 1,095.3 -10.9 6.9 สหรัฐฯ 1,947.9 73.3 11.6

เคมภัีณฑ์ 1,078.2 -8.1 5.0 มาเลเซยี 884.6 -10.1 5.3

แผงวงจรไฟฟ้า 888.0 11.1 5.3 เกาหลใีต้ 746.5 5.4 4.5

สนิคาและตลาดส่งออก 5 อนัดับแรก เดือน ก.พ. 63

สนิคาและแหล่งนาํเขา 5 อนัดับแรก เดือน ก.พ. 63

ผ่านระบบ ASEAN Single Window จะช่วยผลกัดนัการส่งออกสนิค้าผลไม้ซึง่มีศกัยภาพสงูใน
อาเซยีนได้ นอกจากนี ้ในสถานการณ์โควดิ-19 กระทรวงพาณชิย์มกีารปรบักลยุทธ์โดยจะใช้วธิี
จดังานแสดงสนิค้าในรปูแบบ Online Exhibition และ Online Business Matching น�าร่อง
ในอตุสาหกรรมดจิทัิลคอนเทนต์ในเดือนพฤษภาคมนี ้และจะขยายไปสูส่นิค้าประเภทอืน่ๆ ต่อไป 
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถึงสงิหาคม 2563

การน�าเข้า เดอืนกมุภาพันธ์ 2563 การน�าเข้า มีมูลค่า 16,744.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั หดตวัที ่
ร้อยละ 4.3 สินค้าน�าเข้าท่ีหดตัว ได้แก่ น�้ามันดิบ (-2.5%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
(-16.9%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-10.9%) เคมภัีณฑ์ (-8.1%) สนิค้าทีย่งัขยายตวั ได้แก่  
แผงวงจรไฟฟ้า (+11.1%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัท่ียังขยายตวั ได้แก่ สหรฐัฯ (+73.3%) เกาหลีใต้ 
(+5.4%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัท่ีหดตัว ได้แก่ ญ่ีปุน่ (-9.9%) จนี (-30.5%) มาเลเซยี (-10.1%)

ดลุการค้า            

เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ขาดดุลการค้ามลูค่า 3,897.3 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า 

ดชันรีาคาส่งออก เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน กลบัมาปรบัตัวลดลง 
อกีครัง้ ร้อยละ 0.2 (YoY) จากผลของราคาในหมวดสนิค้าอตุสาหกรรม และหมวดสินค้าแร่และ 
เชือ้เพลงิเป็นส�าคัญ ลดลงร้อยละ 0.6 และ 5.4 ตามล�าดบั โดยเฉพาะเมด็พลาสตกิ รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง โดยเป็นการปรับลดลงตามราคาตลาดโลกและ 
ความต้องการที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ขณะทีห่มวดสนิค้าเกษตรกรรม และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร สงูขึน้ร้อยละ 3.1 และ 1.0 
ตามล�าดบั สนิค้าทีร่าคาปรับสงูขึน้ ได้แก่ ไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และแปรรปู ยางพารา ข้าว อาหารทะเล 
กระป๋องและแปรรูป สาเหตุหลักเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัส  
โควิด-19 ท�าให้สนิค้าประเภทอาหารและสนิค้าจ�าเป็นอ่ืนๆ เป็นท่ีต้องการของตลาดโลกเพิม่ข้ึน

ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) 
ปรับตวัลดลงจากหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 10.4  ได้แก่ น�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาตปิิโตรเลยีม 
น�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของความต้องการใช้น�้ามันโลก 
จากเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว ขณะทีห่มวดสินค้าอปุโภคบรโิภค สงูขึน้ร้อยละ 1.9 ได้แก่ เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน ผกั ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท�าจากผกั ผลไม้ กาแฟ ชา เครือ่งเทศ และเครือ่งประดับ
อญัมณี หมวดสนิค้าทนุ สูงขึน้ร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครือ่งมอื  
เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ และเครือ่งจักรกลและส่วนประกอบ หมวดสนิค้า
วัตถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รูป สูงข้ึนร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค�า อุปกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนกิส์ พชืและผลติภณัฑ์จากพชือืน่ๆ และเคมภีณัฑ์อืน่ๆ และหมวดยานพาหนะ
และอปุกรณ์การขนส่ง สงูข้ึนร้อยละ 0.8 ได้แก่ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ และรถยนต์น่ัง

การค้าระหว่างประเทศของไทย : กุมภาพันธ์ 2563
หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

ก.พ. 2563
Feb 2020

ม.ค. – ก.พ. 2562
Jan-Feb 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

20,641.8
-4.5 %

40,267.5
-0.8 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

16,744.5
-7.9 %

37,925.9
-6.3 %

ดลุการค้า
(Trade Balance) +3,879.3 +2,341.6

การส่งออก สถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ทีแ่พร่ระบาดเป็นวงกว้าง ท�าให้การฟ้ืนตวั 
ของเศรษฐกิจและการค้าโลกชะงักลง กระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของ
หลายประเทศรวมถึงไทย แต่การส่งออกไทยในเดือนกุมภาพันธ์ยังทรงตัวได้และ 
มมีลูค่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปีย้อนหลงั (19,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การส่งออกเดอืน
กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่า 20,642 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวท่ีร้อยละ 4.5 จาก 
ราคาน�า้มนัท่ีลดลง และฐานสงูของอาวุธในการซ้อมรบในปีก่อน อย่างไรกต็าม เม่ือหกั
ทองค�า น�า้มัน และอาวธุ ยุทธปัจจยั การส่งออกของไทย ขยายตวัทีร้่อยละ 1.5 

ท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงท่ีทั่วโลกเผชิญ จุดแข็งของไทยท้ังด้านความ
หลากหลายของสินค้าและการกระจายตัวของตลาดจะช่วยให้ผ่านความท้าทายนี้ 
ไปได้ การส่งออกสนิค้าจ�าเป็น (Essential Goods) อาท ิอาหาร เครือ่งนุง่ห่ม และของใช้ในบ้าน 
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ตอบสนองแนวโน้มความต้องการความม่ันคงทางอาหาร
และสินค้าจ�าเป็นอื่นๆ เพื่อการยังชีพท่ีทวีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ 
โรคระบาด ประกอบกบัภาพลกัษณ์การเป็น Kitchen of the World ทีมี่มาตรฐาน
และการยอมรับระดับสากล โดยมีสินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง  
อาหารทะเลแช่แข็งและกระป๋อง ผัก/ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร 
ผลติภณัฑ์ข้าว นมและผลติภณัฑ์นม เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน เครือ่งนุง่ห่มและเครือ่งแต่งกาย

นอกจากนี ้การเร่งรดัและตดิตามการส่งออกสนิค้าจากการลงนาม MOU โดย 
รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ (นายจุรนิทร์ ลักษณวศิษิฏ์) 
เมือ่ปลายปี 2562 ช่วยสนบัสนุนให้การส่งออกสินค้าเกษตรส�าคญั อาท ิข้าว ขยายตวั 
ในตลาดตุรกสีงูถงึร้อยละ 29.7 ยางพารา ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 โดยเฉพาะ
ตลาดจีน (ร้อยละ 5.8 ) และผลติภัณฑ์มนัส�าปะหลงั ทีข่ยายตวัทัง้ในตลาดอินเดยีและ
ตุรกี ร้อยละ 36.1 และ 122.2 ตามล�าดบั รวมถงึสนิค้าอุตสาหกรรมอย่าง ผลติภณัฑ์ยาง 
ทีข่ยายตวัในตลาดอนิเดยีร้อยละ 12.3 นอกจากน้ี สินค้าส�าคญัอ่ืนๆ ทีย่งัคงเตบิโต
ดต่ีอเนือ่ง อาท ิ อาหารสตัว์เลีย้ง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นเิจอร์และ
ชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าและช้ินส่วน 
ท้ังน้ี เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ท่ีกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3  
เป็นสัญญาณของการฟ้ืนตวัท่ีดใีนอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของไทย 

การส่งออกไปตลาดส�าคัญหลายตลาดปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มีหลายตลาดท่ีขยายตัว เช่น  
สหภาพยโุรป (15) อาเซยีน (5) CLMV ตะวนัออกกลาง (15) รวมทัง้ตลาดสหรัฐฯ 
หลังหักอาวุธฯ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 21.5 ตามการลดลง 
ของการส่งออกไปสหรัฐฯ ที่หดตัวร้อยละ 37.0 เนื่องจากฐานของการส่งออกอาวุธฯ
ขยายตัวสงูในปีก่อน แต่หากหกัอาวธุฯ ออกแล้วการส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตวัสงูถงึ
ร้อยละ 18.3 นอกจากนีก้ารส่งออกไปสหภาพยโุรป (15) ขยายตวัร้อยละ 1.7 ขณะท่ี 
การส่งออกไปญีปุ่น่ทีห่ดตวัร้อยละ 11.1 ส่วนการส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูขยายตวั 
ร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากการขยายตวัต่อเนือ่งตดิต่อกันเป็นเดอืนที ่2 ของการส่งออกไป
ตลาดอาเซยีน (5) ร้อยละ 6.3 และการกลบัมาขยายตวัของการส่งออกไปตลาด CLMV 
ร้อยละ 5.8 ขณะทีก่ารส่งออกไปตลาดจนีและเอเชยีใต้หดตวัร้อยละ 2.0 และร้อยละ 0.1  
ตามล�าดบั ส�าหรับตลาดศกัยภาพระดบัรองหดตวัทีร้่อยละ 2.8 ตามการส่งออกไปตลาด
ลาตนิอเมรกิา ทวปีออสเตรเลยี รัสเซยีและกลุ่มประเทศ CIS และทวปีแอฟรกิา ทีห่ดตวั
ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 6.2 ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 18.1 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไป
ตะวนัออกกลางขยายตวัดต่ีอเน่ืองร้อยละ 16.4

แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563

แรงกดดันจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ 
การค้าโลกในระยะสั้น-กลาง และราคาน�้ามันที่อยู่ในระดับต�่า ยังเป็นปัจจัยกดดัน 
การส่งออกของไทย โดยมาตรการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19  
ในหลายประเทศ อาท ิมาตรการปิดเมอืง/พรมแดน อาจส่งผลกระทบด้าน Supply Chain 
ในอุตสาหกรรมส่งออกไทยอนัเนือ่งมาจากการขาดแคลนวตัถดุบิ ทัง้นี ้สถานการณ์ในจนี
ทีเ่ร่ิมคลีค่ลายอาจบรรเทาผลกระทบลงได้บ้าง 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยงัมีปัจจยับวกจาก 1) จุดแขง็และศกัยภาพไทยใน
อตุสาหกรรมเกษตรอาหารและสนิค้าจ�าเป็น (Essential Goods) อาท ิเครือ่งนุง่ห่ม 
และของใช้ในบ้าน เพือ่การตอบสนองแนวโน้มความต้องการความมัน่คงทางอาหาร
และสินค้าเพือ่การยงัชีพ ทีท่วคีวามส�าคญัเพิม่ขึน้ในหลายประเทศและไทยยงัมีก�าลัง 
การผลิตเพิม่เติมเพียงพอส�าหรับการบรโิภคภายในประเทศและการส่งออก 2) แนวโน้ม 
การฟ้ืนตวัของสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ของไทย ซึง่มสีดัส่วนต่อการส่งออกรวมถงึร้อยละ 14 
3) ค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่าลงกว่าช่วงก่อน 4) หลายประเทศทั่วโลกต่างใช้
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการคลงัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่อาจช่วยลดผลกระทบ
ต่อเศรษฐกจิโดยรวมและรักษาระดบัการค้าโลกให้ทรงตวัต่อไปได้ อาทิ การบรรเทา
ปัญหาสภาพคล่องของภาคธุรกจิ การลดอตัราดอกเบีย้ การสนบัสนนุรายได้และค่าใช้จ่าย 
เพือ่พยงุก�าลงัซือ้ของภาคเอกชน 

ส�าหรับ การส่งเสรมิการส่งออกปี 2563 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ (นายจริุนทร์ ลกัษณวิศิษฏ์) ให้ความส�าคัญกับการส่งออกสนิค้า
ผลไม้ เพือ่กระตุน้การส่งออกพชืผลเศรษฐกจิท้องถิน่ในตลาดอาเซยีน ความส�าเร็จ
ของการเชือ่มโยงการออกหนังสอืรับรองถิน่ก�าเนดิสนิค้าทางอเิล็กทรอนกิส์ (e-Form D) 

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค. 63 ม.ค. 63 ก.พ. 63 ก.พ. 63 ดัชนี ก.พ. 63
ส่งออก +0.4 -0.1 -0.1 -0.2 100.5
น�าเข้า +0.1 +0.1 -1.6 -0.6 92.2

ดัชนรีาคาส่งออก-นาํเขา



ราคาทองค�า
ราคาทองค�าเดอืนมนีาคม เฉลีย่อยูท่ี ่23,979.55 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.59  

เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า และเพิม่ขึน้ร้อยละ 23.11 เมือ่เทยีบกับเดือนเดียวกัน 
ของปีที่ผ่านมา สูงที่สุดในรอบ 7 ปี สอดคล้องกับการปรับตัวของราคาทองค�า
ในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,591.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
22.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากความต้องการ 
ถือเงินสดและสินทรัพย์ปลอดภัยเน่ืองจากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลก จนต้องมี
มาตรการช่วยเหลือพยุงระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น ลดดอกเบี้ย
นโยบายมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงปริมาณ ฯลฯ ประกอบกับค่าเงินบาท
อ่อนค่าเลก็น้อย คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาสสองของปี 2563 จะปรับตวั 
อยู่ที่ 1,580 - 1,680 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์          

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ามันดิบ WTI  

เฉลีย่อยูท่ี ่29.62 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 48.50 จากเดือนก่อนหน้า  
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 49.06 โดยราคาน�้ามันดิบ 
ที่ปรับลดลงในเดือนนี้เป็นผลมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท่ีมี 
จ�านวนผูต้ดิเชือ้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมแีนวโน้มจะยาวนานไปอกีหลายเดอืน 
ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวท�าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลต่อ
ความต้องการใช้น�้ามันลดลง ประกอบกับซาอุดิอาระเบียและรัสเซียยังคงเพิ่ม
ก�าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ราคาน�้ามันปรับตัวลดลง ส�าหรับราคา
น�้ามันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี้อยู่ที่ 18.82 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 17.35 จาก
เดอืนก่อนหน้าและราคาน�า้มนัดีเซล อยูท่ี ่22.90 บาท/ลติร ลดลงร้อยละ 11.62 
จากเดือนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนมีนาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.11 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 

อ่อนค่าลงร้อยละ 2.45 จากเดอืนก่อนหน้า เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน  
อ่อนค่าลงร้อยละ 1.20 การอ่อนค่าของเงินบาทในเดอืนน้ีเนือ่งจากตลาดการเงนิ
ทัว่โลกได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ธนาคารกลางทัว่โลก 
เริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นักลงทุนยังคงมีความกังวลจาก 
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังต้องการถือครองเงินดอลลาร์ในช่วงนี้  
ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า

ข้าว 
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
สถานการณ์ภัยแล้งท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ท�าให้เกิดความต้องการข้าวมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ 

ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ  
47.93 บาท และ 40.37 บาท ตามล�าดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ  
1.80 และ 6.05 ตามล�าดบั ราคายางปรบัตวัลดลงตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ  
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
การประกาศปิดประเทศหรือปิดเมืองในหลายประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยกดดัน
ราคายาง

11

Commodities  &  FX

ทีม่า : CEIC

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

มนีาคม 2563

เดอืน
สนิค้า ก.พ. 63 ม.ีค. 63 %Δ(MOM) ม.ีค. 62 ม.ีค. 63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,258.16 1,431.82 13.80    1,135.00 1,431.82 26.15
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,047.63 3,015.00 -1.07    3,325.00 3,015.00 -9.32
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ชัน้ 3 (f.o.b) 48.81 47.93 -1.80         55.70 47.93 -13.95
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 42.97 40.37 -6.05         48.86 40.37 -17.38
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,597.10 1,591.93 -0.32    1,300.90 1,591.93 22.37
ไทย (THB/Baht) 23,605.00 23,979.55 1.59  19,478.57 23,979.55 23.11
น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       
WTI 51.52 29.62 -48.50        58.15 29.62 -49.06
อตัราแลกเปลีย่น       
THB/USD 31.34 32.11 2.45        31.73 31.11 1.20



GLOBAL  NEWS
โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นกัวิชาการพาณชิย์ช�านาญการพเิศษ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ช้ีว่า 
หลงัโรค COVID-19 บรรเทาจะมกีระแสการดแูลสุขภาพมากข้ึน (Cr.: DBD) ด้วยผูท้ี่
มโีรคเรือ้รงั NCDs คนชรา ผูม้ภูีมคิุม้กนัต�า่ เป็นผูม้คีวามเสีย่งสงูต่อการเสียชวีติจาก
โรค COVID-19 ซึง่ไทยเป็นประเทศทีพ่ร้อมจะตอบสนองความต้องการดงักล่าว อกีทัง้ 
มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ AI ผ่านระบบมือถือ (Cr.: Line today) ท�าให้
แพทย์สามารถตรวจสขุภาพผูใ้ช้บรกิารได้ทกุทีท่กุเวลาทัว่โลก สถานการณ์ของโรค 
COVID-19 จ�าเป็นต้องมรีะบบเตอืนภัยล่วงหน้าด้านสขุภาพซึง่ความก้าวหน้าด้าน AI 
ทางการแพทย์จะช่วยให้แพทย์ไทยจดัการกบัการระบาดได้ดขีึน้ และช่วยสร้างแต้มต่อ 
ในธรุกจิ Healthcare

จดุแข็งธรุกจิบริการสขุภาพของไทย
• ประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกประจ�าปี 

2562 จดัโดย CEOWORLD (อนัดับ 1. ไต้หวนั 2. เกาหลใีต้ 3. ญีปุ่่น 4. ออสเตรเลยี  
5. เดนมาร์ค) โดยพจิารณาจาก 1) โครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสขุ 2) ประสทิธิภาพ
ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 3) ค่าใช้จ่ายในระบบ 4) การเข้าถึงยาคุณภาพ  
5) ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดระบบ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม  
การเข้าถงึแหล่งน�า้สะอาด ระบบสขุอนามยั และการควบคุมปัจจยัเส่ียงด้านสขุภาพ 
เช่น การจดัการกบับหุรี-่ยาสบู และโรคอ้วน

• ไทยเป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ในภมูภิาคเอเชยีในแต่ละปี 
ไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดถึง 38% ของเอเชีย (Cr.: Dr.Sitthipol 
Wiboonthanakul) และมกีารเติบโตเฉลีย่ 18% ต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศ 
CLMV และจนี ในแต่ละปีเข้ามารกัษาพยาบาลในไทยถงึราว 12 ล้านคน

• สถานพยาบาลไทยได้รบัการยอมรับมาตรฐานระดบัโลกโดย Joint Commission  
International Accreditation (JCI) ถึง 61 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 47 แห่ง  
คลนิกิ 14 แห่ง

• คณุภาพบริการได้มาตรฐานโลกในราคาไม่แพง เช่น การท�าบอลลนูขยายหลอดเลอืด  
ค่าบรกิารในไทย 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ ราคาในสหรฐัฯ 47,000 เหรยีญสหรฐัฯ  
อกีทัง้การใช้บรกิารในไทยไม่ต้องรอควินานด้วย                    

• การเข้าถงึยาคณุภาพ ประเทศไทยสามารถผลติยาหลกัและยาส�าคญัๆ ได้เอง
ในราคาไม่แพง เช่น ยารักษาโรคเอดส์ ยารกัษา Covid-19 (ฟลาวิลาเวยีร์ โคโรควนิ 
และฟ้าทะลายโจร) (Cr.:องค์การเภสชักรรม)                                

• ปัจจบุนัโรงพยาบาลรามาธบิดไีด้รบัการสนบัสนนุจากหวัเหว่ยด้าน AI ผ่านระบบ 
โทรศัพท์มือถือ ช่วยให้แพทย์สามารถสังเกตอาการผู้ป่วย COVID-19 ทางไกลได้  
ท�าให้สามารถคัดกรองและวเิคราะห์โรคในผูป่้วยได้รวดเรว็และแม่นย�าขึน้

จดุอ่อน
• คู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ โรงพยาบาลและแพทย์สามารถท�าการโฆษณาได้  

แต่ส�าหรบัไทยนัน้มข้ีอจ�ากดัมาก                             
• อตัราการผลติแพทย์ยงัมจี�ากัด ขณะท่ีมาเลเซียและสงิคโปร์รฐับาลสนบัสนนุ

เตม็ท่ีในการเพิม่จ�านวนและการสนับสนนุให้เป็น Medical Hub
• การขอวซ่ีาเพ่ือมาใช้บรกิารฯ โดยคนไข้และญาตใิช้เวลานาน ไม่สะดวก

โอกาส
• บทเรียนจากการระบาดของ COVID-19 ท�าให้คนทั่วโลกมีความต่ืนตัวต่อ 

การรักษาสขุภาพอย่างต่อเนือ่งและทันท่วงทไีม่จ�ากดัเฉพาะ COVID-19 เท่านัน้
• รฐับาลไทยส่งเสริมอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ เช่น 1) ขยายเวลา

พ�านักในประเทศแก่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจาก CLMV และจีนเพิ่มเป็น 90 วัน  
2) ขยายเวลา Long-Stay Visa 10 ปีแก่ชาวต่างชาต ิ 14 ประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น่ 
ออสเตรเลยี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมน ี อติาล ี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 
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สวเีดน สวติเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรฐัฯ (Cr.: Dr.Sitthipol 
Wiboonthanakul)

• ควา มไม่พร้อมในการรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพ (โดยเฉพาะ 
COVID -19) ในหลายประเทศ เช่น อิตาล ี อิหร่าน ลาว ฟิลปิปินส์ และอนิโดนีเซยี  
จะส่งผลให้ประชาชนแสวงหาบรกิารจากต่างประเทศมากขึน้ (Cr.: Dr.Paisan)

อปุสรรค
• ขาดเจ้าภาพการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพในองค์รวม ท�าให้การพัฒนาอาจ 

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอาจเกิดปัญหาสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์
สู่โรงพยาบาลเอกชน นอกจากน้ัน ใน
มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนและแผน
ไทยมีภูมิปัญญาดีๆ สามารถผลิต
ยาท่ีรักษาไวรัส COVID-19 และ 
โรคส�าคัญอ่ืนๆ เช่น มะเร็ง ได้ แต่ก็
ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่

จะเช่ือว่าโลกจะสามารถควบคุม 
COVID-19 ได้ในปีน้ี (โดยดูจากจีน
เป็นตัวอย่าง) แต่ไม่มีใครรับประกัน
ได้ว่า COVID-19 จะไม่กลับมาอีก 
แม้แต่โปลิโอท่ีเคยเช่ือกันว่าหมดไป 
จากโลกน้ีแล้วก็ยังกลับมาได้ ดังน้ัน  
กระแสการให้ความส�าคัญต่อ 
การดูแลสุขภาพจะมีมากข้ึน จึงจะ 
เป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจบริการสุขภาพ 
ของไทย

2. ควรมีเจ้าภาพหลักในการบูรณาการในการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพของไทย 
เพ่ือให้แต่ละสาขาสามารถเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในการเจริญเติบโต เช่น การพัฒนา
สมุนไพรไทยให้มีการใช้ในโรงพยาบาลเช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน ท้ังน้ี ธุรกิจ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพยังเก่ียวข้องกับธุรกิจหลายสาขา เช่น สปา สมุนไพร  
ยาแผนปัจจุบัน การท่องเท่ียว เวชศาสตร์ชะลอวัย (รองรับสังคมสูงวัย) การท่องเท่ียว/ 
พักฟ้ืน โรงแรม และการขนส่ง จึงจะส่งผลดีต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของไทยหลัง 
COVID-19 บรรเทา โดยกระทรวงพาณิชย์อาจท�าหน้าท่ีในการเป็นฝ่ายตลาด  
เป็นตัวแทนโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในงานแสดงสินค้าไทย
ท่ัวโลก และพัฒนามาตรฐานของบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ นอกจากน้ัน ควรมีแผนรองรับการเติบโดยด้วยการเพ่ิมการผลิตแพทย์
หรือน�าเข้าแพทย์จากอาเซียน

3. ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพาณิชย์ Software park ในการพัฒนาการแพทย์ AI ทางไกลในการวินิจฉัย
โรคเบ้ืองต้นได้อย่างแม่นย�าระดับหน่ึง ผ่านระบบมือถือเพ่ือให้สามารถตอบรับกับ 
ความต้องการเร่งด่วนของผู้ใช้บริการเพ่ือให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที ซ่ึงจะท�าให้ไทยมี
แต้มต่อด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมากข้ึน เพราะยังสามารถเป็นระบบเตือนภัยล่วง
หน้าส�าหรับโรค NCDs ได้ด้วย 

4. ควรมีการอ�านวยความสะดวกส�าหรับการออกวีซ่าส�าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมท้ัง 
ญาติมิตรท่ีจะติดตามมาด้วย

5. อาหารไทยเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ จึงควรมีการส่งเสริมควบคู่กันไป

โลกหลัง COVID-19 บรรเทา : ยคุของคุณหมอ AI


