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Editor’s Note

ในยุคนีท้ เี่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทรกซึมอยูท่ กุ กิจกรรมในการด�ำเนินชีวติ หลายท่านน่าจะคุน้ เคยกับค�ำว่าบล็อกเชน (Blockchain) มาซักระยะหนึง่ แล้ว
ในฐานะทีเ่ ป็นเทคโนโลยีสำ� คัญทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้ธรุ กรรมการแลกเปลีย่ นข้อมูล ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญในยุค 4.0 มีความปลอดภัยน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ทุกภาคส่วนต่างก็ตนื่ ตัว
ในการศึกษาว่าจะน�ำ Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับงานของตนได้อย่างไร ซึ่งส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็ได้ท�ำการศึกษาแนวทาง
การน�ำ Blockchain มาใช้พฒ
ั นาระบบการค้าด้วยเช่นกัน เราจึงขอถือโอกาสใช้วารสาร TPSO Journal ฉบับนี้ เป็นช่องทางการเผยแพร่สรุปผลการศึกษาทีเ่ กีย่ ว
กับการประยุกต์ Blockchain กับงานของกระทรวงพาณิชย์ใน Special Report ทัง้ 2 เรือ่ ง โดยเรือ่ งแรกจะเกีย่ วข้องกับ ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ Blockchain
กับ Trade Finance และ Trade Facilitation ส่วนเรือ่ งทีส่ องจะเกีย่ วข้องกับ ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ Blockchain กับทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึง่ หากน�ำมาใช้จริงจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก
ส่วนสถานการณ์การค้าทัว่ โลกในขณะนี้ สงครามการค้าเริม่ ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งจากเกือบทุกประเทศต่างต้องพึง่ พาการเป็นห่วงโซ่การผลิตกับทัง้ จีน
และสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ท่ามกลางอุปสรรคก็ยงั พอจะมองเห็นโอกาสจากการผลักดันการส่งออกเพิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนสินค้าทีส่ หรัฐฯ และจีนตัง้ ก�ำแพงภาษีระหว่างกัน และ
การเปลีย่ นขัว้ การลงทุนมายังเอเชียมากขึน้ โดยในวันที่ 23 - 24 มิถนุ ายน 2562 นี้ กระทรวงพาณิชย์รว่ มกับหน่วยงานพันธมิตร จะจัดงาน CLMVT Forum 2019:
CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia เพือ่ ส่งเสริมให้ CLMVT กลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คณ
ุ ค่ายุคใหม่ทเี่ ชือ่ มโยงอย่างแน่นแฟ้นกับอาเซียน เอเชีย
และโลก ตลอดจนเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภูมภิ าคท่ามกลางภาวะความกดดันจากความขัดแย้งทางการค้า ซึง่ ขอเรียนว่างานนี้ exclusive
และทีน่ งั่ มีจำ� นวนจ�ำกัด หากท่านผูอ้ า่ นสนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทาง www.clmvtforum.com แล้วพบกันนะคะ
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บทบาทกระทรวงพาณิชย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ไอเดียธุรกิจแปลกใหม่รองรับการเปลีย่ นแปลง
ของโลก” ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบ
การค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ ณ C-asean Auditorium อาคาร CW Tower
ไอเดียธุรกิจแปลกใหม่ในครัง้ นีม้ าจากการลงพืน้ ทีร่ ะดมความคิดเห็นร่วมกับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
เกษตรกรหัวการค้า และหน่วยงานวิชาการชั้นน�ำทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนซึ่งชนะการประกวดจากทั้ง
4 ภูมิภาค ร่วมกันน�ำเสนอไอเดียต่อยอดธุรกิจที่น่าสนใจ
ส�ำหรับทีมผู้ชนะ ได้แก่ทีม “The Brickets ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดช่วยชาติ” ซึ่งเป็นแนวคิดการน�ำ
เอาโปรตีนจากจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และสามารถ
ต่อยอดไปสู่การเป็นอาหารแห่งอนาคต (Food for the future) นอกจากนี้ยังมีไอเดียสร้างสรรค์อื่นๆ
ได้แก่ 1) ทีม “Rice for Life” ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิคเสริมวิตามินพร้อมทานส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีแนวคิดในการน�ำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนการจัดการในภาคเกษตรกรรม
2) ทีม “ธุรกิจท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ม่วงค�ำ Zero Waste” เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เน้นวิถีชุมชน
แบบปลอดขยะ โดยมีแนวคิดให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสวิถชี วี ติ การเกษตร 3) ทีม “เทีย่ วท่อง สองมหาสมุทร”
เป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่างจังหวัดชุมพรและ
ระนอง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านการใช้เทคโนโลยี
สร้างประสบการณ์ใหม่ ภายใต้ค�ำขวัญ “จากภูผา สู่มหานที จากตะนาวศรีสู่อ่าวไทย” โดย สนค.
จะได้น�ำเอาไอเดียการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป
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โดย : นางสาววนิดา ศักดิส์ งวนมนูญ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ กองนโยบายระบบการค้า

บทบาทกระทรวงพาณิชย์กบ
ั การพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
รัฐบาลได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในการน�ำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ซึง่ กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรหนึง่ ทีม่ บี ทบาทในการด�ำเนินงานดังกล่าว
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติแต่งตัง้ “คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (กพย.)”
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศให้มคี วามสมดุลทัง้ ในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างบูรณาการ
และ กพย. มอบหมายให้สำ� นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
จัดท�ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
และวาระปฏิรูป 37 ประเด็น โดยตั้งคณะอนุกรรมการฯ ท�ำหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่
1) การขับเคลือ่ นตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 2) การสร้างความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ได้มกี ารให้ความส�ำคัญตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ดว้ ย
เป้าหมายการ พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำ� หนดวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เพือ่ ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2558 สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยมีหลักแนวคิดส�ำคัญว่า การพัฒนาประเทศ
จะยัง่ ยืนได้กต็ อ่ เมือ่ ทุกประเทศมีการพัฒนาไปด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศจะ
สามารถน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทัง้ 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย

ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

กระทรวงพาณิชย์กบั การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
บทบาทกระทรวงพาณิชย์ทเี่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับ SDGs เนือ่ งจากเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง ในเป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็ง
ให้กลไกการด�ำเนินงานฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�ำหรับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในเป้าหมายที่ 1) ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2) ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน 8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ อ่ เนือ่ ง ครอบคลุมและยัง่ ยืน
การจ้างงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงานทีส่ มควรส�ำหรับทุกคน 9) สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม 10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และ
12) สร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้
คนไทยมีความอยูด่ กี นิ ดี กระทรวงพาณิชย์ได้ดำ� เนินการตอบโจทย์ดงั กล่าว
ผ่านการก�ำหนดแผนงาน/โครงการ ทัง้ ทีเ่ ป็นกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว
อย่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ปี 2580 “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็นศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sufficiency Economy Philosophy: SEP for SDGs)
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บนพืน้ ฐานแนวคิด 3 ประการ
ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบนั ” และ“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคตที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้ในทัง้ ภาคเกษตร (เกษตรสมัยใหม่) อุตสาหกรรม
(อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต) ภาคบริการและการท่องเที่ยว
(ทีม่ มี ลู ค่าสูงและการเชือ่ มโยงภูมภิ าค) และการสร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
การน�ำไปสู่ SDGs เป้าหมายที่ 17
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมที่เกี่ยวข้องมีแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับการด�ำเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ภูมภิ าคใน CLMVT ซึง่ ประกอบด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น
1) การวางแผนและการจั ด การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ อย่ า งยั่ ง ยื น
2) การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ/SMEs ผูบ้ ริหาร/ผูป้ ระกอบการ
ระดับกลาง-สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT
การจัดประชุม CLMVT Forum 2018 รวมถึงโครงการให้สทิ ธิพเิ ศษแก่
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ โดยการยกเลิกภาษีนำ� เข้าและโควตา (Duty Free
Quota Free: DFQF) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึง่ เป็นการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลไกการด�ำ เนิ น งานและฟื ้ น ฟู ส ภาพหุ ้ น ส่ ว น
ความร่วมมือระดับโลก โดยเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�ำลัง
พัฒนาในการส่งออกทัว่ โลกให้สงู ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินโครงการเพือ่ สร้างการรับรูค้ วามตกลงการค้าใน
กรอบต่างๆ น�ำไปสูย่ คุ การค้า 4.0 อาทิ 1) การพัฒนาผูป้ ระกอบการและ
เปิดประตูสโู่ ลก 2) การเพิม่ ศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิน่ สูท่ อ้ งถิน่ 4.0 3)
การส่งเสริมและสร้างความเชือ่ มัน่ การค้า การลงทุน พิชติ ชัยชายแดนใต้
4) การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise
5) การสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการประชาชนกระทรวง
พาณิชย์ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ
6) การจัดอบรมให้ความรู้ DTN Consultation Day เป็นต้น
บทสรุปและเสนอแนะ
ประเทศไทยคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ได้
หากมีใครถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลังการพัฒนา การทีก่ ระทรวงพาณิชย์ดำ� เนินการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าให้ประสบผลส�ำเร็จได้ จะต้องบูรณาการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อน�ำประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อั น เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การพั ฒ นาความสามารถใน
การแข่งขันต่อไป

ทีม่ า: กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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Special Report

โดย : นางสาวชญามาส วิชัยดิษฐ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองนโยบายระบบการค้า

ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ Blockchain
กับ Trade Finance และ Trade Facilitation
Blockchain คืออะไร

คือระบบโครงข่ายบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเก็บและส่งผ่านข้อมูล
ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านบุคคลที่ 3 หรือไม่ต้องผ่านตัวกลาง
โดย Blockchain สามารถสร้ า งความไว้ ว างใจบนโลกดิ จิ ทั ล ท่ า มกลาง
ความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่าง ๆ ในระบบ จากการที่ตัวกลางหายไป
จึงท�ำให้ธุรกรรมต่าง ๆ ไหลลื่นมากขึ้นและมีต้นทุนลดลง Blockchain
มีคณ
ุ สมบัติ 4 ประการ ได้แก่ 1) การกระจายศูนย์ (Distributed) โดย Blockchain
กระจายข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดไปยังทุกหน่วยในระบบ แทนที่จะเก็บไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางที่เดียว ท�ำให้ทุกหน่วยจะมีข้อมูลที่เหมือนกัน รู้เท่าทันกัน
2) ฉันทามติ (Consensus) ที่ทุกหน่วยในระบบร่วมกันตรวจสอบและเห็นพ้อง
ในความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมร่วมกันก่อนทีข่ อ้ มูลธุรกรรมนัน้ จะถูกบันทึก
เข้าระบบ ซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลนั้นจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ (immutable)
3) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) Blockchain ใช้ระบบการเข้ารหัสลับข้อมูล
(Cryptography) ด้วยระบบกุญแจคู่ ที่ช่วยยืนยันตัวตนและสร้างความมั่นใจ
ได้วา่ ผูส้ ง่ และผูไ้ ด้รบั ข้อมูลไปเป็นตัวจริงเสียงจริง โดยทีท่ งั้ สองฝ่ายไม่ตอ้ งเปิดเผย
ตัวตนทีแ่ ท้จริง และข้อมูลไม่เปลีย่ นแปลงระหว่างทางและ 4) สัญญาอัจฉริยะ (Smart
contract) ซึง่ เป็นการน�ำเอาเงือ่ นไขหรือข้อตกลงของสัญญาต่างๆ มาเก็บไว้ใน
รูปแบบดิจิทัลในเครือข่ายของ Blockchain ถ้าหากมีค�ำสั่งที่ตรงตามเงื่อนไข
ข้อตกลงทีว่ างไว้ ระบบจะด�ำเนินการท�ำธุรกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
การค้าและการเงินระหว่างประเทศมีปญ
ั หาอะไร ท�ำไมต้องน�ำ Blockchain
มาใช้
การน�ำเข้าส่งออกสินค้าจากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนทางกายภาพและเอกสารมากมาย ซึง่ เกิดจากปัญหาความไม่ไว้วางใจกัน
ซึง่ ถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญในวงการการค้ามาช้านาน โดยเฉพาะในวงการการค้า
ระหว่างประเทศที่ผู้ค้าทั้งสองฝ่ายอยู่คนละประเทศและส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักกัน
มาก่อน ก่อให้เกิดความยุง่ ยากในการประสานงานระหว่างผูเ้ ล่นทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
นอกจากนี้ การปลอมแปลงเอกสารก็เป็นอุปสรรคด้านการค้าทีส่ ำ� คัญ ส่งผลถึง
ปัญหาการเข้าถึงทางการเงินของผู้ประกอบการรายเล็ก และความล่าช้าใน
การด�ำเนินการด้านการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งการจ่ายเงิน การรับเงิน
การตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น
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โครงการศึกษาของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส� ำ นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า (สนค.) ได้ รั บ ทุ น จาก
สถานเอกอั ค รราชทู ต อั ง กฤษประจ� ำ ประเทศไทยด� ำ เนิ น โครงการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาต้นแบบ
ของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Finance) ของไทย โดยมี ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ผู้อ�ำนวยการ
สถาบั น นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็นที่ปรึกษาฯ และด�ำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562
ผลการศึกษา : ด้วยคุณลักษณะส�ำคัญ
ของ Blockchain โดยเฉพาะการกระจาย
ฐานข้อมูล (Distributed Ledgers) ที่สร้าง
ความเชื่ อ มั่ น และป้ อ งกั น การปลอมแปลง
ข้อมูล รวมทั้งการมีสัญญาอัจฉริยะ (Smart
Contracts) ที่ช่วยให้ด�ำเนินการตามสัญญา
อย่างอัตโนมัติ จะช่วยลดปัญหาการหลอกลวง
ป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึ้น
และเพิ่มความรวดเร็วในการด�ำเนินการ ดังนั้น
เทคโนโลยี Blockchain จึงได้ถกู น�ำไปประยุกต์
กับบริการการเงินและการให้สนิ เชือ่ ทางการค้า
(Trade Finance) การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) และการขนส่ง
สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ เสนอ
โครงการพั ฒ นาต้ น แบบฯ โดยมี ข ้ อ เสนอ
ในการพัฒนาต้นแบบระบบ Blockchain
จ�ำนวน 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการ
ในช่วงระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก)
1 โครงการ โครงการในระยะกลาง (ภายใน
2 ปีข้างหน้า) 3 โครงการ และโครงการ
ในระยะยาว (3 - 5 ปีข้างหน้า) 3 โครงการ
ดังนี้

รูป กระบวนการด้านเอกสารของการค้าระหว่างประเทศ อ้างอิงจาก WTO
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ข้อเสนอโครงการระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก)
โครงการจัดท�ำระบบเชื่อมโยงหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (C/O)
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกต่างๆ ของกรมการค้า
ต่างประเทศ กับระบบ Blockchain Trade Finance ของกลุ่มธนาคาร
เนื่องจากการใช้บริการเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบค�ำขอหลายฉบับที่เป็นกระดาษ อาทิ เอกสารรับรองต่างๆ
จากกรมการค้าต่างประเทศ รวมถึงใบ C/O ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาจ่ายเงินตาม
เงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ใน L/C ท�ำให้เกิดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และความยุง่ ยาก
ล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร ดังนัน้ การเชือ่ มโยงเอกสารประกอบการส่งออก
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วจากระบบของกรมการค้าต่างประเทศ
ไปยังระบบ Blockchain ของธนาคารที่ให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศทีม่ กี ารพัฒนาอยูแ่ ล้ว หรือทีจ่ ะมีการพัฒนาในอนาคตตามความพร้อม
ของธนาคารแต่ละแห่งในประเทศไทย จะลดปัญหาดังกล่าวได้
ข้อเสนอโครงการระยะกลาง (ภายใน 2 ปีข้างหน้า)
(1) โครงการจัดท�ำระบบ Blockchain มาใช้ในบริการสินเชื่อการค้า
และสินเชื่อส�ำหรับเครือข่ายธุรกิจภายในประเทศ (Domestic Trade &
Supply Chain Financing) เนือ่ งจากในปัจจุบนั มีปญ
ั หาการใช้ใบแจ้งหนีซ้ ำ�้
(Double Invoices) และยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการยกระดับ
การเงิน/สินเชื่อในประเทศอย่างกว้างขวาง แม้ว่าบางธนาคารจะมีการทดลอง
พั ฒ นาระบบ Blockchain เพื่ อ สนั บ สนุ น การค้ า ภายในประเทศแล้ ว
แต่มาตรฐานระหว่างแพลตฟอร์มยังคงต่างกันไป การพัฒนาร่วมกันย่อมช่วย
แก้ปญ
ั หาทีก่ ล่าวมาได้ รวมทัง้ การพัฒนาการเงินในประเทศก่อนจะช่วยรองรับ
การใช้ Blockchain สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอีกด้วย
(2) โครงการจัดท�ำระบบ Cross-border Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (C/O) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
การส่งออกต่างๆ ของกรมการค้าต่างประเทศ ไปยังหน่วยงานก�ำกับของ
ประเทศปลายทาง เนื่องจากเอกสารส�ำคัญที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ อาทิ C/O และหนังสือรับรองการส่งออก
อื่นๆ ที่หน่วยงานก�ำกับที่ประเทศปลายทางต้องตรวจสอบ ยังมีความยุ่งยาก
ในการตรวจสอบเอกสาร และมีการปลอมแปลงเอกสาร การเชื่อมต่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปยังประเทศปลายทางจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้
(3) โครงการจัดท�ำระบบ Blockchain เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ด้านการขนส่งและการน�ำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากในปัจจุบัน
กระบวนการน�ำเข้าและรับสินค้าประกอบด้วยการใช้เอกสารกระดาษเป็น
จ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดความผิดพลาด และความล่าช้าในการด�ำเนินการ ระบบ
Blockchain จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

ข้อเสนอโครงการระยะยาว (ภายใน 3 - 5 ปีข้างหน้า)
(1) โครงการขยายระบบ Cross-border Blockchain เพื่อรองรับ
ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจยุคใหม่
(Next-Generation National Single Window) ด้านการส่งออก
โดยการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกจากระบบของ
หน่วยงานก�ำกับต่างๆ ของประเทศไทยไปยังประเทศคูค่ า้ ปลายทาง (ต่อยอด
จากโครงการระยะกลาง) เนื่องจากในการส่งออกมีเอกสารต่างๆ จ�ำนวนมาก
ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานภายนอก
ประเทศ การขยายเอกสารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มาในระบบ
Blockchain จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการส่งออกได้ครบวงจรมากขึ้น
(2) โครงการขยายระบบ Blockchain รับรอง Next-Generation
NSW เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการน�ำเข้าสินค้าผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อยอดจากโครงการระยะกลาง) เนือ่ งจากท่าเรือแหลมฉบัง
มีการด�ำเนินการโดยเอกชนผู้รับสัมปทานหลายราย จึงมีความซับซ้อนใน
การออกแบบระบบ ท�ำให้การขยายระบบผ่านท่าเรือแหลมฉบังควรด�ำเนินการ
ในระยะยาว เพื่อต่อยอดให้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการน�ำเข้า
เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น
(3) โครงการพัฒนาระบบ Blockchain Traceability เพือ่ การติดตาม
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าต้นแบบและเชือ่ มโยงกับระบบอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร) จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้น�ำเข้า/ลูกค้าในต่างประเทศต่อที่มาของ
วัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ ของสินค้า ผ่านระบบ Blockchain ที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ยังต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดต่อไป
การศึกษานีม้ คี วามครอบคลุม โดยศึกษาวิเคราะห์กรณีตวั อย่างในการน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนมีการหารือกับ
หลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณาประเด็นปัญหา อุปสรรค
และโอกาสการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการค้าระหว่างประเทศ และรวมถึง
การบริการทางการเงินเพือ่ การค้า โดยการหารือโดยตรงกับ 10 หน่วยงาน ได้แก่
กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ (ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร HSBC) สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) กรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรมฯ ส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และบริษทั กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) (CAT) รวมทัง้ การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดม
ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 28 หน่วยงาน อาทิ ภาคเอกชน ภาคธนาคาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ประสิทธิภาพ สะดวก และความรวดเร็วใน
การด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของผูส้ ง่ ออก/น�ำเข้า จากทัง้ ด้านการเงินเพือ่
การค้าระหว่างประเทศ และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ได้แจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพือ่ พิจารณา
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาต่อไป โดยสามารถ Download รายละเอียดผล
การศึกษาที่ http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10079
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Special Report

โดย : นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิพ์ ฒั นา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายระบบการค้า

ข้อเสนอการประยุกต์ใช้ Blockchain
กับทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้รับทุนจาก
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทยด�ำเนินโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอการพัฒนา
ต้ น แบบของการประยุ ก ต์ ใ ช้ Blockchain ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) โดยมี
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็นที่ปรึกษาโครงการและด�ำเนินการเสร็จสิ้น
เมื่อเดือนมีนาคม 2562

ผลการศึกษา : ด้วยคุณลักษณะส�ำคัญของ Blockchain โดยเฉพาะ
การกระจายฐานข้อมูล (Distributed Ledgers) ที่สร้างความเชื่อมั่น
และป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล รวมทั้งการมีสัญญาอัจฉริยะ (Smart
Contracts) ที่ช่วยให้ด�ำเนินการตามสัญญาอย่างอัตโนมัติ จะช่วย
ลดปัญหาการหลอกลวง ป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึ้น
และเพิ่มความรวดเร็วในการด�ำเนินการ ดังนั้น เทคโนโลยี Blockchain
จึงได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกรรมการค้าต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันมี
การใช้ Blockchain เพือ่ สนับสนุนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อาทิ การจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา ท�ำให้การจัดเก็บ
ข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ
ท�ำการบันทึกสิทธิผู้เป็นเจ้าของ (Ownership) วันเวลาที่ได้รับอนุญาต
(Timestamp) ลงบนฐานข้อมูล Blockchain ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บแบบกระจาย
ท�ำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล สามารถตรวจสอบ
ที่มาหรือติดตามข้อมูลการท�ำธุรกรรมตลอดวงจรของทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาทิ การจดทะเบียน การช�ำระเงิน การโอนสิทธิ การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ การบันทึกหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Smart
Contract เพื่อให้สามารถท�ำธุรกรรมอย่างอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยมีขอ้ เสนอในการพัฒนาต้นแบบระบบ
Blockchain จ�ำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระยะสัน้ (Quick Win
ในปีแรก) 2 โครงการ และ โครงการระยะถัดไป (2-3 ปีข้างหน้า)
4 โครงการ ดังนี้
ข้อเสนอโครงการระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก)
1) โครงการน�ำร่องระบบบริหารลิขสิทธิด์ ว้ ย Blockchain ส�ำหรับ
ผลงานวรรณกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุ ม การจดแจ้ ง ลิ ข สิ ท ธิ์
การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันและ
การบังคับหลักประกัน โดยเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณา
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การจัดตั้งคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก�ำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ
บริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้แนวคิดระบบที่มี
ความเป็นกลาง เปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเชื่อมต่อ
การใช้งานกับระบบได้ โดยภาคเอกชน (E-Book Service Provider)
ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Blockchain อาจช่วยพัฒนาระบบภายใต้กรอบ
มาตรฐานที่คณะท�ำงานฯ ก�ำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โปร่งใส
และเปิดกว้างให้ E-Book Service Provider หรือสถาบันการเงินทุกราย
สามารถเข้าร่วมในภายหลังได้
2) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพือ่ ส่งเสริม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสูเ่ ชิงพาณิชย์ โดยเน้นทีส่ ทิ ธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั รและ
เครื่องหมายการค้า เพื่อรองรับโครงการระยะถัดไป โดยศึกษาแนวทาง
การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่
เชิงพาณิชย์ อาทิ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
การพัฒนาตลาดรองส�ำหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งพัฒนา
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานประเมินทรัพย์สิน
ทางปัญญา สถาบันการเงิน เป็นต้น โดยเสนอให้กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
พิจารณาการจัดตั้งคณะท�ำงาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษาและพิ จ ารณาแนวทาง
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
ข้อเสนอโครงการระยะถัดไป (ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า)
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล “สิทธิบัตรออนไลน์”
บนเครือข่าย Blockchain โดยพัฒนาระบบเชือ่ มต่อกับระบบจดทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพือ่ น�ำข้อมูลสิทธิบตั รการประดิษฐ์ สิทธิบตั รการออกแบบ และอนุสทิ ธิบตั ร
จัดเก็บบนเครือข่าย Blockchain แบบสาธารณะ ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารจัดการการโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล “เครื่องหมายการค้า
ออนไลน์” บนเครือข่าย Blockchain โดยพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ
ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล เครื่ อ งหมายการค้ า จั ด เก็ บ บนเครื อ ข่ า ย
Blockchain แบบสาธารณะ ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ และการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร “ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) และระบบตรวจสอบย้อนกลับออนไลน์” บนเครือข่าย Blockchain
ด้วยการศึกษาและคัดเลือกสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (GI) ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ อาทิ สินค้าเกษตรหรืออาหาร พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนา
แอปพลิเคชันที่ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้
4) โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากข้อมูลการใช้
สิทธิในตลาด เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเสนอแนะแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Blockchain จากโครงการต่างๆ ข้างต้น
อาทิ ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ข้อมูลการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นหลักประกัน รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบ การ
วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

การศึกษานีม้ คี วามครอบคลุม โดยวิเคราะห์กรณีตวั อย่างในการน�ำ
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
การหารือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณา
ประเด็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค และโอกาสปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้หารือโดยตรงกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน
ผู้ให้บริการ E-Book Platform (Ookbee) รวมทั้งการจัดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
22 หน่วยงาน อาทิ ภาคเอกชน ภาคธนาคาร สมาคมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
แห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งผู้ให้บริการ
E-Book Platform เช่น Ookbee, Meb เป็นต้น

eBOOK

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็ว
ในการจดทะเบียนและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ได้แจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาต่อไป โดยสามารถ
Download รายละเอียดผลการศึกษาที่ http://www.tpso.moc.go.th/
th/node/10086
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2562
ภาพรวม เงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.15 (YoY) โดยมีกลุ่มอาหารสดเป็นปัจจัยส�ำคัญ ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.28 (จากการสูงขึ้นของ
ผักสด ข้าวสาร และเนื้อสุกร) ส่วนกลุ่มพลังงานกลับมาหดตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 0.49 ตามราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดลงถึง 4 ครั้งในเดือนนี้
ในขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะปรับราคาสูงขึ้น ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสด และพลังงาน) ขยายตัวร้อยละ 0.54 (YoY)
เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต ที่โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ปรับตัวสูงต่อเนื่อง 2 เดือนที่ผ่านมา และ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน จากร้อยละ 0.7 เป็นร้อยละ 0.3 (จากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก) ส่วนดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปรับลดลงเล็กน้อย จากระดับ 51.3 เป็น 51.2 แต่ยังอยู่ในระดับความเชื่อมั่น (สูงกว่าเกณฑ์ 50)
การเคลื่อนไหวของเครื่องชี้วัดด้านราคา สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านอุปสงค์ ที่ชะลอตัวลงจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีจากการน�ำเข้า และ
รายได้เกษตรกร ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวลงของการใช้จ่ายของประชาชน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนพฤษภาคม 2562
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.15
ตามการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ มี แ อลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 2.83 โดยเฉพาะผั ก สด
ดั ช นี สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 29.34 (ต้ น หอม พริ ก สด
มะเขือ) จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับมีฝน
เป็นบางช่วง ท�ำให้พืชผักเติบโตช้าและเน่าเสียได้ง่าย
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.74
(ข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้ำ
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.26 (เนื้ อ สุ ก ร ปลานิ ล ปลาทู นึ่ ง )
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.77 (น�้ำพริกแกง
เครื่ อ งปรุ ง รส น�้ ำ ปลา) เครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (น�้ำอัดลม กาแฟ ร้อน/เย็น) อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และ 1.32 ตามล�ำดับ (ข้าวราดแกง อาหารเช้า
กับข้าวส�ำเร็จรูป) ขณะที่ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.30 (ไข่ไก่ นมผง นมถั่วเหลือง) รวมทั้งผลไม้สด ลดลงร้อยละ 0.63 (เงาะ ส้มเขียวหวาน ลองกอง)
และหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.20 ตามการสูงขึ้นของค่าโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 5.63 (ค่าโดยสารรถ ขสมก./บขส. ค่าโดยสาร
รถตู้วิ่งระหว่างจังหวัด) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.08 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.33 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน)
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.21 (ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและบ�ำรุงผิว ค่าแต่งผมชาย/สตรี) หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า สูงขึน้ ร้อยละ 0.08
(ค่าจ้าง/ซักรีด เครือ่ งแบบนักเรียน) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้ ร้อยละ 0.28 ขณะทีน่ ำ�้ มันเชือ้ เพลิง และการสือ่ สาร ลดลงร้อยละ 1.20 และ 0.03
ตามล�ำดับ รวมทั้งหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.02 ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.48 (MoM)
และเมื่อพิจารณาเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.- พ.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (AoA)

ดัชนีราคาผู้บริโภคจ�ำแนกรายภาค เดือนพฤษภาคม 2562
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ดัชนีราคาผูผ
้ ลิต (PPI) เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 103.0

ดัชนีราคาวัสดุกอ
่ สร้าง (CMI) เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 107.6

ดัชนีความเชือ
่ มัน
่ ผูบ
้ ริโภค (CCI) เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 51.2

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนพฤษภาคม 2562 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกอ่ น (YoY) โดยเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง แต่มกี ารเคลือ่ นไหวในหมวดต่างๆ
ดังนี้ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 ตามการสูงขึ้นของ
กลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา)
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง
ราคาจึงอยูใ่ นเกณฑ์ดี นอกจากนี้ พืชผัก (มะนาว แตงกวา มะเขือ) ได้รบั
ผลกระทบจากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนผลผลิตออกสูต่ ลาดลดลง รวมทัง้
กลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกร) กลุ่มปลาและสัตว์น�้ำ (ปลาตะเพียน ปลาทูสด
ปลาอินทรี) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 1.6 จากการสูงขึน้
ของกลุ ่ ม สิ น ค้ า ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น ส� ำ คั ญ ขณะที่ ห มวดผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของสินค้ากลุม่
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี และเม็ดพลาสติก ความต้องการใช้
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก กลุม่ เยือ่ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
ค�ำสั่งซื้อชะลอตัว ประกอบกับมีการปรับราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด
กลุ่มเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก จากการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กน�ำเข้า
จากจีน นอกจากนีก้ ลุม่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) จาก
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็วจึงปรับราคาเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิม และ
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค�ำ) เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ดัชนี
ราคาผูผ้ ลิต เมือ่ เทียบกับเดือนเมษายน 2562 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (MoM)
และเฉลีย่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ลดลงร้อยละ 0.1 (AoA)
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนพฤษภาคม 2562 เมือ่ เทียบกับเดือน
เดียวกันปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (YoY) จากร้อยละ 0.7 ในเดือนก่อนหน้า
สูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 จากการสูงขึน้ ของหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ร้อยละ 11.2 (ไม้พนื้ ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตูหน้าต่าง บานประตู) จากไม้นำ� เข้าราคาสูงขึน้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สูงขึน้ ร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล็อกปูพนื้ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ
ขอบคันคอนกรีต) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม ประกอบกับความต้องการ
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่เพิ่มมากขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7
(กระเบือ้ งบุผนัง-ปูพน้ื กระเบือ้ งยาง) ขณะทีห่ มวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี
เหล็กฉาก เหล็กรางน�ำ้ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด�ำ ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น
ตะปู) เนือ่ งจากการแข่งขันด้านราคากับเหล็กน�ำเข้าจากจีน ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM)
และเฉลีย่ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
สูงขึน้ ร้อยละ 0.2 (AoA)
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2562
การสูงขึน้ ของเงินเฟ้อในอัตราทีช่ ะลอตัวในเดือนนี้ มีปจั จัยหลักจาก
การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของราคาอาหารสด ซึง่ อยูใ่ นระดับสูงเนือ่ งจากได้รบั
ผลกระทบจากภัยแล้งและความผันผวนของฤดูกาล ท�ำให้ปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตรหลายชนิดลดลง ขณะที่ราคาพลังงานโดยเฉพาะราคา
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงตามสถานการณ์ในตลาดโลกเป็นปัจจัยทอน
ทีท่ ำ� ให้เงินเฟ้อชะลอตัว นอกจากนี้ เครือ่ งชีว้ ดั ด้านอุปสงค์ ไม่วา่ จะเป็น
การใช้จ่ายและรายได้ของประชาชนมีแนวโน้มชะลอตัว โดยภาพรวม
สถานการณ์ ด ้ า นราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศยั ง อยู ่ ใ นระดั บ
มีเสถียรภาพ อยูใ่ นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินระยะปานกลางทีร่ ฐั บาล
ก�ำหนดไว้ในปี 2562 ทีร่ อ้ ยละ 2.5±1.5 หรือร้อยละ 1-4 และสอดคล้อง
กับเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน ทัง้ นีก้ ระทรวงพาณิชย์
คาดว่า เงินเฟ้อตลอดทั้งปีจะยังเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของ
กระทรวงพาณิชย์ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: เมษายน 2562
การส่งออก

เดือนเมษายน 2562 มีมลู ค่า 18,555.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวทีร่ อ้ ยละ 2.6
หากหักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งน�ำ้ มัน และทองค�ำ หดตัวทีร่ อ้ ยละ 1.2 การส่งออกสินค้าส�ำคัญ
ของไทยยังมีแนวโน้มชะลอตัว จากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นส�ำคัญ เนือ่ งจาก
แนวโน้มการค้าโลกและอุปสงค์ของคูค่ า้ ส�ำคัญทีช่ ะลอตัวลงตามวัฎจักรการค้า ประกอบกับ
ปัจจัยชัว่ คราวทีม่ แี นวโน้มยืดเยือ้ สร้างแรงกดดันเพิม่ เติม ไม่วา่ จะเป็นความตึงเครียด
ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละภูมภิ าค อาทิ นโยบายปกป้อง
ทางการค้าของสหรัฐฯ สถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป ตลาดสินเชือ่ ในจีน อย่างไรก็ตาม
ไทยสามารถขยายโอกาสการค้าเพิม่ ขึน้ ได้ทงั้ ในตลาดสหรัฐฯ และจีน การกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภาครัฐในหลายประเทศน่าจะส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมได้ใน
ระยะต่อไป หากพิจารณารายสินค้า การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัวทีร่ อ้ ยละ 4.2
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม
การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวในระดับสูงในตลาดเวียดนาม แม้วา่ หลายตลาด
ยังชะลอตัว เนือ่ งจากมีการควบคุมสิง่ แวดล้อมมากขึน้ สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.9 เช่น ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง ไก่สด แช่แข็ง และแปรรูป
เครือ่ งดืม่ และทูนา่ กระป๋อง ขณะที่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ยางพารา และน�ำ้ ตาลทราย
ยังหดตัวจากปัจจัยด้านปริมาณ และค่าเงินบาทแข็งค่า รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การสต๊อกสินค้าโดยเฉพาะข้าว
การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยงั หดตัวตามแนวโน้มการค้าโลก อีกทัง้ การส่งออก
ไปยังคูค่ า้ ส�ำคัญของไทยส่วนมากได้รบั ผลกระทบจากนโยบายภาษีการน�ำเข้าของ
สหรัฐฯ และจีน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม บรรยากาศทางการค้าทีไ่ ม่แน่นอนและมีแนวโน้ม
กลับมาตึงเครียดอีกครัง้ ท�ำให้เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ อ่อนแอลงกระทบต่อการส่งออกไทย
อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยขยายตัวได้ดใี นบางประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม
กัมพูชา และอินเดีย อันเป็นผลจากรายสินค้าส�ำคัญในแต่ละตลาด ทัง้ นี้ การส่งออกไปยัง
ตลาดหลักขยายตัวร้อยละ 0.1 จากการส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 4.7 ขณะที่
การส่งออกไปญีป่ นุ่ ขยายตัวเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.02 และสหภาพยุโรปหดตัวร้อยละ 5.2
ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 1.0 เป็นผลมาจากการส่งออกไป
อาเซียน-5 และจีนหดตัวร้อยละ 5.8 และ 5.0 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ไปตลาด CLMV ยังคงขยายตัวร้อยละ 10.0 ส�ำหรับตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวที่
ร้อยละ 3.6 เนือ่ งจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา
หดตัวร้อยละ 2.5, 8.8 และ 8.7 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไปกลุม่ ประเทศ CIS
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.6
กระทรวงพาณิชย์ ก�ำลังเร่งแก้ไขปัญหาทางการค้าอย่างบูรณาการระหว่าง
กรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการขยายการส่งออกในตลาดใหม่ อาทิ ตลาดแอฟริกา ลาตินอเมริกา
และยุโรปตะวันออก การท�ำแผนบุกตลาดและลงรายละเอียดสินค้าในเชิงลึกใน
ตลาดเดิม พร้อมขยายช่องทางการขายบนตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Thaitrade.com
และการเชื่อมต่อ e-Marketplace ชั้นน�ำ การรวบรวมข้อมูลอุปสรรคทางการค้า
(Non-Tariff Measures) เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการเจรจาทางการค้า การสร้างหุน้ ส่วน
เชิงยุทธศาสตร์กบั คูค่ า้ ศักยภาพ (Strategic Partnership) และสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจ (International Business Network) เพือ่ กระจายความเสีย่ งลดการพึง่ พาตลาด
เพียงแห่งเดียว การเตรียมมาตรการก�ำกับดูแลการค้าชายแดนเพือ่ ป้องกันการสินค้าไหล
เข้าประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นแหล่ง Circumvention ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบ
ความผิดปกติแต่อย่างใด รวมไปถึงการเตรียมเสนอยุทธศาสตร์การค้า โดยผลักดันการ
มีสว่ นร่วมจากทัง้ ภาครัฐและเอกชนเสนอความเห็นและก�ำหนดทิศทางและเป้าหมาย
การค้า ทัง้ ในประเด็นเร่งด่วน อาทิ สงครามการค้า หรือประเด็นยุทธศาสตร์การค้าระยะยาว
ทีจ่ ะต้องพิจารณาระบบการค้าและการลงทุน (Trade & Investment Ecosystem) ทัง้ ระบบ
การน�ำเข้า

เดือนเมษายน 2562 มีมลู ค่า 20,012.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.7
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของหมวดน�ำ้ มันดิบ (-14.8%)
เคมีภณ
ั ฑ์ (-3.3%) และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ (-6.3%) สินค้าน�ำเข้าทีย่ งั ขยายตัว
ได้แก่ เครือ่ งจักรกลฯ (+10.4%) และเครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (+0.8%) โดยแหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ
ของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (6.2%) ญีป่ นุ่ (-3.7%) สหรัฐอเมริกา (10.5%)
มาเลเซีย (-16.5%) และเกาหลีใต้ (0.3%)
ดุลการค้า

เดือนเมษายน 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 549.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก เดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 101.3 (ปี 2555 = 100) เทียบ
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
ม.ค. - เม.ย. 2562
ม.ค. - เม.ย. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)
Apr 2019
Jan-Apr 2019
มูลค่าการส่งออก
18,555.6
80,543.4
(Export value)
-2.57%
-1.86%
มูลค่าการน�ำเข้า
20,012.9
79,993.9
(Import value)
-0.72%
-1.08%
ดุลการค้า
-1,457.2
+549.5
(Trade Balance)
สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 62

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

สินค้า

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

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

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง

1,877

-4.6

10.1

จีน

2,445.5

-5.0

13.2

1,306

-10.6

7.0

สหรัฐ
อเมริกา

2,145.8

4.7

11.6

626

-32.8

3.4

0

9.2

865

-2.4

4.7

-5.2

9.1

เม็ดพลาสติก

829

0.3

4.5

ญีป่ นุ่
1,699.8
สหภาพ 1,680.3
ยุโรป
ทวีป
ออสเตรเลีย 906.6

-2.5

4.9

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน เม.ย. 62
มูลค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สัดส่วน
(%)

ประเทศ

น�ำ้ มันดิบ

2,062.0

-14.8

10.3

จีน

4,102.8

6.2

20.5

เครือ่ งจักรกล
และส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,801.8

10.4

9.0

ญีป่ นุ่

2,850.9

-3.7

14.3

1,480.0

0.8

7.4

สหรัฐ
อเมริกา

1,304.6

10.5

6.5

เคมีภณ
ั ฑ์

1,326.1

-3.3

6.6

มาเลเซีย

1,085.1

-16.5

5.4

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,045.0

-6.3

5.2

เกาหลีใต้

767.2

0.3

3.8

สินค้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ก.พ. 62
มี.ค. 62
เม.ย. 62
+0.4
+0.4
+0.2
+1.1
+0.3
+0.6

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

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
เม.ย. 62 ดัชนี เม.ย. 62
+0.3
101.3
+0.6
93.7

กับเดือนเมษายน 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (YoY) ยังคงสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง แต่อยูใ่ นทิศทางชะลอลง
เนือ่ งจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากผลสงครามการค้าทีย่ ดื เยือ้ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ
ประเทศคูค่ า้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาน�ำ้ มันตลาดโลก
มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับค�ำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
หมวดสินค้าทีท่ ำ� ให้ดชั นีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง
โดยเฉพาะน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และน�ำ้ มันดิบ และหมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น
แช่แข็ง ยางพารา ข้าว และผัก ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ขณะทีห่ มวดสินค้าทีด่ ชั นีราคา
ส่งออกลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค�ำ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครือ่ งส�ำอาง สบูแ่ ละผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�ำ้ ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 93.7 (ปีฐาน 2555 = 100) โดยดัชนีราคา
น�ำเข้าเดือนเมษายน 2562 ในหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง เท่ากับ 74.5 หมวดสินค้าทุน เท่ากับ 103.1
หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเท่ากับ 96.7 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เท่ากับ 102.2
และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 94.6 หมวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาน�ำเข้า
ปรับสูงขึน้ คือ หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ โดย
สาเหตุหลักเป็นผลมาจากได้รบั แรงหนุนจากการลดปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบของกลุม่ โอเปก
และนอกกลุม่ โอเปกอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ อุปสงค์นำ�้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเศรษฐกิจของประเทศ
จีนทีป่ รับตัวดีขนึ้ ขณะทีห่ มวดสินค้าทีป่ รับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ หมวดสินค้าอุปโภคและบริโภค
ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครือ่ งประดับอัญมณี
รวมทัง้ หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป ได้แก่ ทองค�ำ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำ� จากพลาสติก
อุปกรณ์ ส่วนประกอบเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น และราคาสินค้าเกษตร
พฤษภาคม 2562
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนพฤษภาคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,252.17 บาท ลดลงร้อยละ 0.46
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นการลดลงต่อเนือ่ งติดต่อกัน 2 เดือน สอดคล้อง
กับทิศทางราคาทองค�ำในตลาดโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า มาอยูท่ ี่ 1,283.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ การลดลงของ
ราคาทองค�ำส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และหุน้ ใน
ตลาดสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนนี้ สถานการณ์สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน ตึงเครียดมากขึน้ จากการขึน้ ภาษีนำ� เข้าระหว่างทัง้
สองประเทศ ส่งผลให้นกั ลงทุนถือสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ ช่วงปลายเดือนราคา
ทองค�ำจึงปรับตัวสูงขึน้ มาก คาดการณ์วา่ ราคาทองค�ำในไตรมาส 2 ของปี 2562
จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,200 - 1,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนพฤษภาคมปรับลดลงในรอบ 4 เดือน โดยราคา
น�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่ อยูท่ ี่ 60.65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 4.93
จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้าหดตัวร้อยละ 13.15
เนื่องจากความกังวลของผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน
ทีจ่ ะมีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้อปุ สงค์นำ�้ มันโลก
ชะลอตัว ในขณะที่อุปทานน�้ำมันขาดตลาดจากการคว�่ำบาตรของสหรัฐฯ กับ
อิหร่านและเวเนซุเอลา ส่วนราคาน�ำ้ มันในประเทศปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยราคา
น�ำ้ มันแก็สโซฮอลล์ อยูท่ ี่ 26.38 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ 4.45 จากเดือนก่อนหน้า
ขณะที่ราคาน�้ำมันดีเซล อยู่ที่ 27.92 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จาก
เดือนก่อนหน้า คาดการณ์วา่ ราคาน�ำ้ มันจะปรับตัวลงอย่างต่อเนือ่ งในเดือนถัดไป
อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 31.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.20 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการแข็งค่าครัง้ แรก
หลังจากทีอ่ อ่ นค่าลงติดต่อกัน 2 เดือน ปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจากการประกาศ
ปรับขึน้ ภาษีนำ� เข้าสินค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน การคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายของ
เฟด และการคาดการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อความผันผวน
ของตลาดเงินบาท นักลงทุนเริม่ วางแผนรับความเสีย่ งของตลาดทีส่ งู มากขึน้ ทัง้ นี้
คาดว่าในไตรมาสที่สองของปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอยู่ในช่วง
31.0 - 32.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

ข้าว

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD

Apr-62

May-62

%∆(MOM)

May-61

May-62

%∆(YOY)

1,170.56
3,325.00

1,165.00
3,325.00

-0.47
0.00

1,290.71
3,390.24

1,165.00
3,325.00

-9.74
-1.92

55.95
49.54

57.13
50.36

2.11
1.66

55.74
46.24

57.13
50.36

2.49
8.92

1,248.30 1,283.95
19,656.52 19,252.17

3.23
-2.06

1,286.45 1,283.95
19,340.91 19,252.17

-0.19
-0.46

63.79

60.65

-4.93

31.86

31.80

-0.20

69.83
31.97

60.65

-13.15

31.80

-0.54

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัวลดลง
จากเดือนเมษายน จากราคา 1,170.56 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,165.00 บาท/
100 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)
ทรงตัวที่ 3,325.00 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวลดลง
เล็กน้อยซึง่ เป็นผลกระทบจากค่าเงินบาททีอ่ อ่ นค่าลงในระยะสัน้ และการชะลอตัว
ของค�ำสัง่ ซือ้ ประกอบกับผลผลิตออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือ่ ง และผูป้ ระกอบการ
เริม่ มีสต็อกข้าวเพียงพอต่อความต้องการใช้แล้ว
ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนพฤษภาคม 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
57.13 บาท และ 50.36 บาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 2.11 และ 1.66 ราคายางเดือนพฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นตามตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ และผู้ส่งออกยางธรรมชาติของไทยมีความต้องการยาง
เพิ่มขึ้น เนื่องจากยางเข้าตลาดน้อยเพราะอยู่ในช่วงปิดกรีด และได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากผูป้ ระกอบการภายในประเทศทีต่ อ้ งการสินค้าเพือ่ ส่งมอบ
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โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการพิเศษ / นางสาวจินดารัตน์ ไทพาณิชย์ / นางสุกญั ญา ทองมา

การค้าออนไลน์ - โลจิสติกส์ : คูด
่ โู อใหม่ยค
ุ 4.0
ความเข้มแข็งของทั้งการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์มีผลเกื้อกูล
กันและกัน ปัจจุบนั การค้าออนไลน์ของไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด
โดยในปี 2561 มูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14% จากปีกอ่ นหน้า
(Cr.ETDA) สูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ส่งผลให้โลจิสติกส์ได้รบั อานิสงค์
ไปด้วย โดยเฉพาะในกลุม่ “ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า” ซึง่ ใน
ปี 2561 มีมลู ค่ากว่า 30,800 ล้านบาท ขยายตัวสูงที่ 11.3% จากปี 2560
ทีม่ มี ลู ค่า 28,100 ล้านบาท (Cr. K-research) ส่งผลให้การแข่งขันในตลาด
มีแนวโน้มเข้มข้นขึน้
จุดแข็งโลจิสติกส์ไทยทีเ่ กือ
้ กูลการค้าออนไลน์

ไทยมีระบบเครือข่ายทางถนนและทางรางทีค่ รอบคลุมและเชือ่ มโยง
กับประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค ทัง้ จีน มาเลเซีย และ CLMV ซึง่ เอือ้ ต่อการค้า
ออนไลน์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการขนส่งทัง้ ระบบภายใต้เมกะโปรเจค 21 โครงการ (Cr. BOI)
และพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งส�ำหรับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ ระหว่างการประชุมเวทีขอ้ ริเริม่ โครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง
ครัง้ ที่ 2 ณ กรุงปักกิง่ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 นายกรัฐมนตรีของไทย
ได้ประกาศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงจีน และพร้อม
ผลักดันความเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนแบบไร้รอยต่อ ทั้งนี้ ในกลุ่มเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยมีระดับการพัฒนาเครือข่าย
การขนส่งสูงในระดับใกล้เคียงกับสิงคโปร์ (Cr. Fitch Solutions) ปัจจุบนั ไทย
มีผปู้ ระกอบการโลจิสติกส์ถงึ กว่า 100 ราย และคาดว่าจะมีผปู้ ระกอบการ
รายใหญ่เข้าสูธ่ รุ กิจนีม้ ากขึน้ ในอนาคต
นอกจากนี้ WTO ได้ผลักดันประเด็นใหม่ๆ อาทิ การเจรจาอีคอมเมิรซ์
ซึง่ สมาชิกทัง้ 76 ประเทศ รวมทัง้ ไทย ได้ประกาศแถลงการณ์รว่ มการเริม่
เจรจาจัดท�ำความตกลงอีคอมเมิรซ์ ในการประชุม Informal Meeting of
Ministers on E-commerce เมือ่ เดือนมกราคม 2562 ณ เมืองดาวอส
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะช่วยให้การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศมี
ความคล่องตัวมากขึน้ และป้องกันการถูกเอาเปรียบระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย
(Cr. สุนันทา กังวาลกุลกิจ, เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำ
องค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา)

• สนับสนุนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสู่ธุรกิจ “ไปรษณียภัณฑ์และ
รับส่งสินค้า” อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ลดการผูกขาด
และจะท�ำให้ตน้ ทุนการขนส่งลดลงอีกทางหนึง่ ด้วย
• เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน�้ำ ซึ่งที่มีต้นทุนต�่ำแต่ไทยมีสัดส่วนใน
การขนส่งเพียง 12% เช่น
- ยกระดับมาตรฐานท่าเรือตามล�ำน�ำ้ และชายฝัง่ ให้สามารถรองรับการขนส่ง
ขนาดใหญ่
- ส่งเสริมเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(อาทิ เส้นทางระนอง-เจนไนของอินเดียซึง่ จะช่วยลดเวลาไม่ตอ้ งอ้อมช่องแคบมะละกา)
- พัฒนาท่าเรือปากน�ำ้ บางปะกงและปากน�ำ้ ท่าจีน เพือ่ ลดความแออัดของ
ท่าเรือกรุงเทพ
- ยกระดับท่าเรือกันตัง จ.ตรัง สูท่ า่ เรือสากล เพือ่ ลดการพึง่ พาท่าเรือปีนงั
- พัฒนาท่าเรือชายฝัง่ อ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลา เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มต่อ
ด้วยแลนด์บริดจ์ทงั้ ถนนและระบบรางสูท่ า่ เรือกันตังและและระนองฝัง่ ทะเลอันดามัน
ซึ่งจะท�ำให้ไทยเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิคเข้าด้วยกัน ที่จะช่วยเป็น
แต้มต่อให้ไทยดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะจากจีนที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมา
เชือ่ มต่อในประเทศไทย
- ขยายท่าเทียบเรือในท่าเรือหลัก อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ แหลมฉบัง และ
มาบตาพุด
- ขุดร่องน�้ำเพิ่ม เพื่อให้ขนส่งสินค้าทางเรือขนาดใหญ่ได้ตลอดปี (อาทิ
ร่องน�้ำท่าจีน ร่องน�้ำแม่กลอง ร่องน�้ำสงขลา ร่องน�้ำบางปะกง ร่องน�้ำบ้านดอน
ร่องน�ำ้ ภูเก็ต ร่องน�ำ้ ระนองและร่องน�ำ้ กันตัง)
- นอกจากนัน้ ควรมีการปรับระเบียบทีจ่ งู ใจ อาทิ การอนุญาตให้ผสู้ ง่ ออก
สินค้าระหว่างประเทศสามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าในประเทศได้ด้วย
เพือ่ ลดภาระต้นทุน จากเดิมทีต่ อ้ งวิง่ คอนเทนเนอร์เปล่าเพือ่ ไปรับสินค้ามาส่งต่อที่
ท่าเรือเท่านัน้ แต่ไม่สามารถน�ำตูค้ อนเทนเนอร์ไปใช้เพือ่ ประโยชน์อนื่

แนวทางการปรับตัว

• ภาครัฐอาจพิจารณาสนับสนุน SMEs ในงานด้านโลจิสติกส์ เช่น
การใช้รา้ นค้าประชารัฐทีม่ เี ครือข่ายอยูท่ วั่ ประเทศเป็นศูนย์กระจายสินค้า
การค้าออนไลน์ของ SMEs อาทิ สัง่ ของออนไลน์และรับของได้ทรี่ า้ นค้า
ประชารัฐใกล้บ้าน และในระยะยาวอาจจัดตั้งร้านค้าประชารัฐบริเวณ
ชายแดนฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ผลักดันการค้าออนไลน์สปู่ ระเทศเพือ่ นบ้าน
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