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ในยคุนีท้ีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทแทรกซึมอยูท่กุกจิกรรมในการด�าเนนิชวีติ หลายท่านน่าจะคุน้เคยกบัค�าว่าบลอ็กเชน (Blockchain) มาซกัระยะหนึง่แล้ว 
ในฐานะทีเ่ป็นเทคโนโลยสี�าคัญทีช่่วยสนับสนนุให้ธุรกรรมการแลกเปลีย่นข้อมลู ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัในยคุ 4.0 มคีวามปลอดภยัน่าเชือ่ถือยิง่ขึน้ ทกุภาคส่วนต่างก็ตืน่ตัว 
ในการศึกษาว่าจะน�า Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับงานของตนได้อย่างไร ซึ่งส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็ได้ท�าการศึกษาแนวทาง 
การน�า Blockchain มาใช้พฒันาระบบการค้าด้วยเช่นกนั เราจงึขอถอืโอกาสใช้วารสาร TPSO Journal ฉบบันี ้ เป็นช่องทางการเผยแพร่สรปุผลการศึกษาท่ีเก่ียว
กบัการประยกุต์ Blockchain กบังานของกระทรวงพาณชิย์ใน Special Report ทัง้ 2 เรือ่ง โดยเรือ่งแรกจะเกีย่วข้องกบั ข้อเสนอการประยกุต์ใช้ Blockchain  
กบั Trade Finance และ Trade Facilitation ส่วนเรือ่งทีส่องจะเกีย่วข้องกบั ข้อเสนอการประยกุต์ใช้ Blockchain กับทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่หากน�ามาใช้จรงิจะ  
เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนเป็นอย่างมาก

ส่วนสถานการณ์การค้าทัว่โลกในขณะนี ้สงครามการค้าเร่ิมส่งผลกระทบอย่างเหน็ได้ชดั เนือ่งจากเกอืบทกุประเทศต่างต้องพ่ึงพาการเป็นห่วงโซ่การผลติกบัทัง้จนี
และสหรฐัฯ อย่างไรกด็ ีท่ามกลางอปุสรรคกย็งัพอจะมองเหน็โอกาสจากการผลกัดนัการส่งออกเพิม่ขึน้ เพือ่ทดแทนสนิค้าทีส่หรฐัฯ และจนีตัง้ก�าแพงภาษรีะหว่างกัน และ
การเปลีย่นขัว้การลงทุนมายังเอเชียมากขึน้ โดยในวนัที ่23 - 24 มถินุายน 2562 นี ้กระทรวงพาณชิย์ร่วมกับหน่วยงานพนัธมติร จะจดังาน CLMVT Forum 2019: 
CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia เพือ่ส่งเสรมิให้ CLMVT กลายเป็นศนูย์กลางห่วงโซ่คณุค่ายคุใหม่ทีเ่ช่ือมโยงอย่างแน่นแฟ้นกบัอาเซยีน เอเชยี 
และโลก ตลอดจนเตรียมพร้อมรับโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในภูมภิาคท่ามกลางภาวะความกดดนัจากความขดัแย้งทางการค้า ซ่ึงขอเรยีนว่างานน้ี exclusive 
และทีน่ัง่มจี�านวนจ�ากดั หากท่านผูอ่้านสนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข้อมูลเพิม่เติมได้ทาง www.clmvtforum.com แล้วพบกนันะคะ

                                                                                           กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมเป็นกรรมการตดัสนิ “ไอเดยีธรุกจิแปลกใหม่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ของโลก” ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) และพัฒนาต้นแบบ 
การค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ ณ C-asean Auditorium อาคาร CW Tower

ไอเดยีธรุกจิแปลกใหม่ในครัง้นีม้าจากการลงพืน้ทีร่ะดมความคิดเหน็ร่วมกบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 
เกษตรกรหัวการค้า และหน่วยงานวิชาการชั้นน�าทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนซ่ึงชนะการประกวดจากทั้ง  
4 ภูมิภาค ร่วมกันน�าเสนอไอเดียต่อยอดธุรกิจที่น่าสนใจ 

ส�าหรับทีมผู้ชนะ ได้แก่ทีม “The Brickets ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดช่วยชาติ” ซึ่งเป็นแนวคิดการน�า
เอาโปรตีนจากจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง และสามารถ 
ต่อยอดไปสู่การเป็นอาหารแห่งอนาคต (Food for the future) นอกจากนี้ยังมีไอเดียสร้างสรรค์อื่นๆ  
ได้แก่ 1) ทีม “Rice for Life” ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิคเสริมวิตามินพร้อมทานส�าหรับผู้สูงอายุ  
ที่มีแนวคิดในการน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนการจัดการในภาคเกษตรกรรม  
2) ทีม “ธุรกิจท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ม่วงค�า Zero Waste” เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เน้นวิถีชุมชน 
แบบปลอดขยะ โดยมแีนวคิดให้นักท่องเทีย่วได้สมัผสัวถีิชวีติการเกษตร 3) ทมี “เทีย่วท่อง สองมหาสมทุร” 
เป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวท่ีมีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่างจังหวัดชุมพรและ
ระนอง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านการใช้เทคโนโลยี
สร้างประสบการณ์ใหม่ ภายใต้ค�าขวัญ “จากภูผา สู่มหานที จากตะนาวศรีสู่อ่าวไทย” โดย สนค.  
จะได้น�าเอาไอเดียการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เหล่าน้ี ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป



Special Talk

รฐับาลได้น้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางการพฒันาประเทศ
ให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับ 
วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ในการน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ซึง่กระทรวงพาณชิย์เป็นองค์กรหน่ึงทีม่บีทบาทในการด�าเนนิงานดงักล่าว

ตามท่ีคณะรฐัมนตรไีด้มมีตแิต่งต้ัง “คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (กพย.)” 
เพ่ือท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศให้มคีวามสมดลุท้ังในมติด้ิานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่างบรูณาการ 
และ กพย. มอบหมายให้ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (สศช.)  
จัดท�ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals - SDGs) และกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
และวาระปฏิรูป 37 ประเด็น โดยตั้งคณะอนุกรรมการฯ ท�าหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่  
1) การขบัเคลือ่นตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 2) การสร้างความเข้าใจและประเมนิผล 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ได้มกีารให้ความส�าคญัตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไว้ด้วย

เป้าหมายการ พฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาต ิ (UN) ได้ก�าหนดวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เพือ่ใช้เป็นทศิทางการพฒันาตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2558 - 
สงิหาคม 2573 ครอบคลมุระยะเวลา 15 ปี โดยมหีลกัแนวคดิส�าคญัว่า การพัฒนาประเทศ
จะยัง่ยนืได้กต่็อเม่ือทกุประเทศมกีารพฒันาไปด้วยกัน ความร่วมมอืระหว่างประเทศจะ
สามารถน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
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ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

โดย : นางสาววนิดา  ศกัดิส์งวนมนูญ นักวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำรพิเศษ กองนโยบำยระบบกำรค้ำ 

บทบาทกระทรวงพาณชิย์กบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ท้ังนี้ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้ 

คนไทยมคีวามอยูด่กีนิดี กระทรวงพาณชิย์ได้ด�าเนนิการตอบโจทย์ดงักล่าว
ผ่านการก�าหนดแผนงาน/โครงการ ท้ังท่ีเป็นกรอบยทุธศาสตร์ระยะยาว
อย่างยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ปี 2580 “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีง” โดยน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sufficiency Economy Philosophy: SEP for SDGs) 
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรบัปัจจบุนั” และ“สร้างคณุค่าใหม่ในอนาคต” 
โดยให้ความส�าคญักบัการพัฒนากลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคตที่
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ได้ในทัง้ภาคเกษตร (เกษตรสมัยใหม่) อตุสาหกรรม 
(อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต) ภาคบริการและการท่องเท่ียว  
(ทีม่มีลูค่าสงูและการเชือ่มโยงภมิูภาค) และการสร้างนกัรบเศรษฐกจิยคุใหม่  

การน�าไปสู ่SDGs เป้าหมายที ่17  
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมท่ีเกี่ยวข้องมีแผนงาน/โครงการที่

สอดคล้องกับการด�าเนินตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เพ่ือพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ภมูภิาคใน CLMVT ซึง่ประกอบด้วยการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เช่น  
1) การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างย่ังยืน  
2) การพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการ/SMEs ผู้บรหิาร/ผู้ประกอบการ
ระดับกลาง-สูง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT  
การจัดประชมุ CLMVT Forum 2018 รวมถงึโครงการให้สิทธพิเิศษแก่
ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุโดยการยกเลกิภาษนี�าเข้าและโควตา (Duty Free 
Quota Free: DFQF) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึง่เป็นการเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื ้นฟูสภาพหุ ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลก โดยเพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�าลัง
พฒันาในการส่งออกทัว่โลกให้สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญั

นอกจากนี ้ยงัด�าเนนิโครงการเพ่ือสร้างการรับรู้ความตกลงการค้าใน
กรอบต่างๆ น�าไปสูย่คุการค้า 4.0 อาท ิ1) การพฒันาผู้ประกอบการและ
เปิดประตสููโ่ลก 2) การเพิม่ศกัยภาพบคุลากรส่วนท้องถิน่สูท้่องถ่ิน 4.0 3) 
การส่งเสรมิและสร้างความเชือ่มัน่การค้า การลงทนุ พชิติชยัชายแดนใต้  
4) การค้าเสรีเพ่ือยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprise  
5) การสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์บริการประชาชนกระทรวง
พาณิชย์ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ  
6) การจดัอบรมให้ความรู ้DTN Consultation Day เป็นต้น

บทสรุปและเสนอแนะ
ประเทศไทยคงไม่สามารถบรรลเุป้าหมาย “มัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยนื” ได้  

หากมใีครถกูท้ิงไว้ข้างหลงัการพฒันา การทีก่ระทรวงพาณิชย์ด�าเนนิการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิการค้าให้ประสบผลส�าเร็จได้ จะต้องบูรณาการร่วมกบั 
ทุกภาคส่วน เพื่อน�าประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตาม
กรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี โดยน้อมน�าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
อันเป็นหัวใจส�าคัญมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถใน 
การแข่งขนัต่อไป

ทีม่า: กระทรวงการต่างประเทศ ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
       กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

กระทรวงพาณชิย์กบัการพฒันาท่ียัง่ยืน
บทบาทกระทรวงพาณชิย์ทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยงกบั SDGs เนือ่งจากเป็นหน่วยงานหลกั 

ร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลงั ในเป้าหมายที ่17 เสรมิความเข้มแขง็ 
ให้กลไกการด�าเนินงานฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับการพัฒนาที่
ยัง่ยนื และเป็นหน่วยงานสนบัสนนุในเป้าหมายท่ี 1) ยตุคิวามยากจนทกุรปูแบบในทกุที่  
2) ยตุคิวามหวิโหย บรรลคุวามมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมท่ียัง่ยนื 8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนือ่ง ครอบคลมุและยัง่ยนื 
การจ้างงานเตม็ท่ีและมผีลติภาพ และการมงีานทีส่มควรส�าหรบัทกุคน 9) สร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
และส่งเสริมนวัตกรรม 10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และ  
12) สร้างหลกัประกนัให้มรีปูแบบการบรโิภคและการผลิตทีย่ัง่ยนื 
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Blockchain คอือะไร
 คือระบบโครงข่ายบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเก็บและส่งผ่านข้อมูล

ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ โดยไม่ผ่านบุคคลที่ 3 หรือไม่ต้องผ่านตัวกลาง 
โดย Blockchain สามารถสร้างความไว้วางใจบนโลกดิจิทัลท่ามกลาง 
ความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่าง ๆ ในระบบ จากการท่ีตัวกลางหายไป  
จึงท�าให้ธุรกรรมต่าง ๆ ไหลล่ืนมากขึ้นและมีต้นทุนลดลง Blockchain  
มคีณุสมบตั ิ4 ประการ ได้แก่ 1) การกระจายศนูย์ (Distributed) โดย Blockchain 
กระจายข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดไปยังทุกหน่วยในระบบ แทนท่ีจะเก็บไว้ที ่
ฐานข้อมูลกลางที่เดียว ท�าให้ทุกหน่วยจะมีข้อมูลท่ีเหมือนกัน รู้เท่าทันกัน  
2) ฉันทามติ (Consensus) ที่ทุกหน่วยในระบบร่วมกันตรวจสอบและเห็นพ้อง
ในความถกูต้องของข้อมลูธรุกรรมร่วมกนัก่อนท่ีข้อมลูธรุกรรมนัน้จะถกูบนัทกึ
เข้าระบบ ซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลนั้นจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ (immutable) 
3) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) Blockchain ใช้ระบบการเข้ารหัสลับข้อมูล 
(Cryptography) ด้วยระบบกุญแจคู่ ที่ช่วยยืนยันตัวตนและสร้างความมั่นใจ
ได้ว่าผูส่้งและผู้ได้รับข้อมูลไปเป็นตวัจรงิเสยีงจรงิ โดยทีท่ัง้สองฝ่ายไม่ต้องเปิดเผย 
ตวัตนทีแ่ท้จริง และข้อมลูไม่เปลีย่นแปลงระหว่างทางและ 4) สญัญาอจัฉรยิะ (Smart 
contract) ซึง่เป็นการน�าเอาเงือ่นไขหรอืข้อตกลงของสญัญาต่างๆ มาเก็บไว้ใน
รูปแบบดิจิทัลในเครือข่ายของ Blockchain ถ้าหากมีค�าสั่งท่ีตรงตามเงื่อนไข 
ข้อตกลงทีว่างไว้ ระบบจะด�าเนนิการท�าธรุกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงโดยอตัโนมัติ

การค้าและการเงนิระหว่างประเทศมปัีญหาอะไร ท�าไมต้องน�า Blockchain 
มาใช้

การน�าเข้าส่งออกสนิค้าจากประเทศหนึง่ไปยงัอกีประเทศหนึง่ ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนทางกายภาพและเอกสารมากมาย ซึง่เกดิจากปัญหาความไม่ไว้วางใจกัน 
ซึง่ถอืเป็นอุปสรรคส�าคญัในวงการการค้ามาช้านาน โดยเฉพาะในวงการการค้า 
ระหว่างประเทศท่ีผู้ค้าท้ังสองฝ่ายอยู่คนละประเทศและส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักกัน
มาก่อน ก่อให้เกดิความยุง่ยากในการประสานงานระหว่างผูเ้ล่นทีเ่กีย่วข้องต่างๆ 
นอกจากนี ้การปลอมแปลงเอกสารกเ็ป็นอปุสรรคด้านการค้าท่ีส�าคญั ส่งผลถงึ 
ปัญหาการเข้าถึงทางการเงินของผู้ประกอบการรายเล็ก และความล่าช้าใน 
การด�าเนินการด้านการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งการจ่ายเงิน การรับเงิน 
การตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น

โครงการศึกษาของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้รับทุนจาก 

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทยด�าเนินโครงการศึกษา 
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อจัดท�าข้อเสนอการพัฒนาต้นแบบ
ของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Finance) ของไทย โดยมี ผศ.ดร. สมนึก คีรีโต ผู้อ�านวยการ 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นที่ปรึกษาฯ และด�าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 

ผลการศึกษา : ด้วยคุณลักษณะส�าคัญ
ของ Blockchain โดยเฉพาะการกระจาย
ฐานข้อมูล (Distributed Ledgers) ที่สร้าง
ความเชื่อมั่น และป้องกันการปลอมแปลง
ข้อมูล รวมทั้งการมีสัญญาอัจฉริยะ (Smart 
Contracts) ที่ช่วยให้ด�าเนินการตามสัญญา
อย่างอัตโนมัติ จะช่วยลดปัญหาการหลอกลวง 
ป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึ้น 
และเพิ่มความรวดเร็วในการด�าเนินการ ดังนั้น 
เทคโนโลยี Blockchain จงึได้ถกูน�าไปประยุกต์
กับบรกิารการเงนิและการให้สนิเชือ่ทางการค้า 
(Trade Finance) การอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) และการขนส่ง 
สินค ้าระหว ่างประเทศ น�าไปสู ่ข ้อเสนอ
โครงการพัฒนาต้นแบบฯ โดยมีข้อเสนอ
ในการพัฒนาต้นแบบระบบ Blockchain 
จ�านวน 7 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการ
ในช่วงระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก)  
1 โครงการ โครงการในระยะกลาง (ภายใน 
2 ปีข้างหน้า) 3 โครงการ และโครงการ 
ในระยะยาว (3 - 5 ปีข้างหน้า) 3 โครงการ 
ดังนี้

ข้อเสนอการประยกุต์ใช้ Blockchain 
กบั Trade Finance และ Trade Facilitation

รูป กระบวนการด้านเอกสารของการค้าระหว่างประเทศ อ้างอิงจาก WTO
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ข้อเสนอโครงการระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก) 
โครงการจัดท�าระบบเชื่อมโยงหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (C/O) 

และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกต่างๆ ของกรมการค้า 
ต่างประเทศ กับระบบ Blockchain Trade Finance ของกลุ่มธนาคาร 
เน่ืองจากการใช้บริการเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบค�าขอหลายฉบับท่ีเป็นกระดาษ อาทิ เอกสารรับรองต่างๆ  
จากกรมการค้าต่างประเทศ รวมถงึใบ C/O ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพือ่ให้ธนาคารพาณชิย์พจิารณาจ่ายเงนิตาม 
เงือ่นไขทีร่ะบไุว้ใน L/C ท�าให้เกดิปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และความยุ่งยาก
ล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร ดังนัน้ การเชือ่มโยงเอกสารประกอบการส่งออก
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วจากระบบของกรมการค้าต่างประเทศ 
ไปยังระบบ Blockchain ของธนาคารที่ให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีมกีารพัฒนาอยูแ่ล้ว หรอืทีจ่ะมกีารพฒันาในอนาคตตามความพร้อม
ของธนาคารแต่ละแห่งในประเทศไทย จะลดปัญหาดังกล่าวได้

ข้อเสนอโครงการระยะกลาง (ภายใน 2 ปีข้างหน้า) 
(1) โครงการจัดท�าระบบ Blockchain มาใช้ในบริการสินเชื่อการค้า

และสินเชื่อส�าหรับเครือข่ายธุรกิจภายในประเทศ (Domestic Trade & 
Supply Chain Financing) เนือ่งจากในปัจจบุนัมปัีญหาการใช้ใบแจ้งหนีซ้�า้ 
(Double Invoices) และยังไม่มีการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการยกระดับ
การเงิน/สินเชื่อในประเทศอย่างกว้างขวาง แม้ว่าบางธนาคารจะมีการทดลอง 
พัฒนาระบบ Blockchain เพื่อสนับสนุนการค้าภายในประเทศแล้ว  
แต่มาตรฐานระหว่างแพลตฟอร์มยังคงต่างกันไป การพัฒนาร่วมกันย่อมช่วย 
แก้ปัญหาทีก่ล่าวมาได้ รวมทัง้การพัฒนาการเงนิในประเทศก่อนจะช่วยรองรบั
การใช้ Blockchain สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอีกด้วย 

(2) โครงการจัดท�าระบบ Cross-border Blockchain เพื่อเชื่อมโยง
หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (C/O) และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
การส่งออกต่างๆ ของกรมการค้าต่างประเทศ ไปยังหน่วยงานก�ากับของ
ประเทศปลายทาง เนื่องจากเอกสารส�าคัญที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
สภาหอการค้าฯ และสภาอตุสาหกรรมฯ อาท ิC/O และหนงัสอืรบัรองการส่งออก 
อื่นๆ ที่หน่วยงานก�ากับท่ีประเทศปลายทางต้องตรวจสอบ ยังมีความยุ่งยาก
ในการตรวจสอบเอกสาร และมีการปลอมแปลงเอกสาร การเชื่อมต่อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปยังประเทศปลายทางจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 

(3) โครงการจัดท�าระบบ Blockchain เพื่ออ�านวยความสะดวก
ด้านการขนส่งและการน�าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ เนื่องจากในปัจจุบัน
กระบวนการน�าเข้าและรับสินค้าประกอบด้วยการใช้เอกสารกระดาษเป็น
จ�านวนมาก ท�าให้เกิดความผิดพลาด และความล่าช้าในการด�าเนินการ ระบบ 
Blockchain จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 

ข้อเสนอโครงการระยะยาว (ภายใน 3 - 5 ปีข้างหน้า) 
(1) โครงการขยายระบบ Cross-border Blockchain เพ่ือรองรับ

ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจยุคใหม่ 
(Next-Generation National Single Window) ด้านการส่งออก  
โดยการเช่ือมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการส่งออกจากระบบของ
หน่วยงานก�ากบัต่างๆ ของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าปลายทาง (ต่อยอด 
จากโครงการระยะกลาง) เนื่องจากในการส่งออกมีเอกสารต่างๆ จ�านวนมาก 
ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานภายนอก
ประเทศ การขยายเอกสารและหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเข ้ามาในระบบ 
Blockchain จะช่วยอ�านวยความสะดวกในการส่งออกได้ครบวงจรมากขึ้น 

(2) โครงการขยายระบบ Blockchain รับรอง Next-Generation 
NSW เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการน�าเข้าสินค้าผ่าน
ท่าเรอืแหลมฉบงั (ต่อยอดจากโครงการระยะกลาง) เนือ่งจากท่าเรือแหลมฉบงั 
มีการด�าเนินการโดยเอกชนผู้รับสัมปทานหลายราย จึงมีความซับซ้อนใน 
การออกแบบระบบ ท�าให้การขยายระบบผ่านท่าเรอืแหลมฉบงัควรด�าเนนิการ 
ในระยะยาว เพื่อต่อยอดให้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการน�าเข้า 
เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น 

(3) โครงการพฒันาระบบ Blockchain Traceability เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าต้นแบบและเชือ่มโยงกบัระบบอ�านวยความสะดวก
ด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (อาทิ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร) จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้น�าเข้า/ลูกค้าในต่างประเทศต่อที่มาของ
วัตถุดิบและกระบวนการต่างๆ ของสินค้า ผ่านระบบ Blockchain ที่น่าเชื่อถือ 
ทั้งนี้ ยังต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดต่อไป 

การศึกษานีมี้ความครอบคลมุ โดยศกึษาวเิคราะห์กรณตีวัอย่างในการน�า
เทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนมกีารหารอืกบั
หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยพจิารณาประเดน็ปัญหา อปุสรรค 
และโอกาสการปรับปรงุพฒันากระบวนการการค้าระหว่างประเทศ และรวมถงึ
การบรกิารทางการเงนิเพือ่การค้า โดยการหารอืโดยตรงกบั 10 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณชิย์ (ธนาคาร
กรงุศรอียธุยา ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร HSBC) สมาคมผูร้บัจดัการขนส่ง
สนิค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) กรมศลุกากร สภาอตุสาหกรรมฯ ส�านกังาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) และบรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ�ากดั (มหาชน) (CAT) รวมทัง้การจดักจิกรรมการประชมุเชงิปฏิบตักิารระดม
ความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 28 หน่วยงาน อาท ิภาคเอกชน ภาคธนาคาร 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ เช่น ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมวชิาการเกษตร เป็นต้น

ทัง้นี ้ เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ ประสทิธิภาพ สะดวก และความรวดเรว็ใน 
การด�าเนนิธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ส่งออก/น�าเข้า จากทัง้ด้านการเงนิเพือ่
การค้าระหว่างประเทศ และการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ส�านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า ได้แจ้งผลการศกึษาให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทราบ เพือ่พจิารณา
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาต่อไป โดยสามารถ Download รายละเอยีดผล 
การศึกษาที ่http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10079
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โดย : นายเอกวฒัน์ ธนประสทิธิพ์ฒันา นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้รับทุนจาก
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทยด�าเนินโครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อจัดท�าข้อเสนอการพัฒนา 
ต้นแบบของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการบริหารจัดการ 
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to Commercialization) โดยม ี
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็นที่ปรึกษาโครงการและด�าเนินการเสร็จสิ้น 
เมื่อเดือนมีนาคม 2562

ผลการศกึษา : ด้วยคณุลกัษณะส�าคญัของ Blockchain โดยเฉพาะ
การกระจายฐานข้อมูล (Distributed Ledgers) ที่สร้างความเชื่อมั่น
และป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล รวมทั้งการมีสัญญาอัจฉริยะ (Smart  
Contracts) ที่ช่วยให้ด�าเนินการตามสัญญาอย่างอัตโนมัติ จะช่วย 
ลดปัญหาการหลอกลวง ป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึ้น 
และเพิ่มความรวดเร็วในการด�าเนินการ ดังนั้น เทคโนโลยี Blockchain 
จึงได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกรรมการค้าต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันมี 
การใช้ Blockchain เพือ่สนบัสนนุงานทีเ่กีย่วข้องกับทรพัย์สนิทางปัญญา  
อาท ิการจดัเกบ็ฐานข้อมลูทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา ท�าให้การจัดเก็บ 
ข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ
ท�าการบันทึกสิทธิผู้เป็นเจ้าของ (Ownership) วันเวลาที่ได้รับอนุญาต 
(Timestamp) ลงบนฐานข้อมลู Blockchain ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็แบบกระจาย
ท�าให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล สามารถตรวจสอบ
ที่มาหรือติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมตลอดวงจรของทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาทิ การจดทะเบียน การช�าระเงิน การโอนสิทธิ การอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ การบันทึกหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Smart 
Contract เพื่อให้สามารถท�าธุรกรรมอย่างอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย โดยมข้ีอเสนอในการพฒันาต้นแบบระบบ 
Blockchain จ�านวน 6 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระยะสัน้ (Quick Win 
ในปีแรก) 2 โครงการ และ โครงการระยะถัดไป (2-3 ปีข้างหน้า)  
4 โครงการ ดังนี้

ข้อเสนอโครงการระยะสั้น (Quick Win ในปีแรก) 
 1) โครงการน�าร่องระบบบรหิารลิขสิทธ์ิด้วย Blockchain ส�าหรบั
ผลงานวรรณกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ  
การโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันและ
การบังคับหลักประกัน โดยเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณา
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การจัดตั้งคณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก�าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ
บริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้แนวคิดระบบที่มี 
ความเป็นกลาง เปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเชื่อมต่อ
การใช้งานกับระบบได้ โดยภาคเอกชน (E-Book Service Provider)  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Blockchain อาจช่วยพัฒนาระบบภายใต้กรอบ
มาตรฐานที่คณะท�างานฯ ก�าหนด เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โปร่งใส 
และเปิดกว้างให้ E-Book Service Provider หรอืสถาบันการเงนิทกุราย
สามารถเข้าร่วมในภายหลังได้
 2) โครงการศกึษาการพฒันาระบบนิเวศ (Ecosystem) เพือ่ส่งเสรมิ
ทรพัย์สินทางปัญญาสู่เชงิพาณชิย์ โดยเน้นทีส่ทิธบิตัร อนสุทิธบิตัรและ
เคร่ืองหมายการค้า เพื่อรองรับโครงการระยะถัดไป โดยศึกษาแนวทาง
การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู ่
เชิงพาณิชย์ อาทิ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
การพัฒนาตลาดรองส�าหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังพัฒนา
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานประเมินทรัพย์สิน
ทางปัญญา สถาบนัการเงนิ เป็นต้น โดยเสนอให้กรมทรพัย์สนิทางปัญญา
พิจารณาการจัดตั้งคณะท�างาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทาง 
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์

ข้อเสนอโครงการระยะถัดไป (ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า) 
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล “สิทธิบัตรออนไลน์”  

บนเครอืข่าย Blockchain โดยพฒันาระบบเชือ่มต่อกบัระบบจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เพือ่น�าข้อมลูสิทธบัิตรการประดิษฐ์ สทิธบิตัรการออกแบบ และอนสุทิธบิตัร
จัดเก็บบนเครือข่าย Blockchain แบบสาธารณะ ส�าหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารจัดการการโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล “เคร่ืองหมายการค้า
ออนไลน์” บนเครือข่าย Blockchain โดยพัฒนาระบบเช่ือมต่อกับ 
ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อน�าข้อมูลเครื่องหมายการค้าจัดเก็บบนเครือข่าย 
Blockchain แบบสาธารณะ ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
การโอนสทิธ ิการอนญุาตให้ใช้สทิธ ิและการใช้เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิ

3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร “ข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) และระบบตรวจสอบย้อนกลับออนไลน์” บนเครอืข่าย Blockchain 
ด้วยการศกึษาและคดัเลือกสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมิูศาสตร์ (GI) ในการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ อาทิ สินค้าเกษตรหรืออาหาร พร้อมท้ังศึกษาและพัฒนา 
แอปพลิเคชันที่ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ 

4) โครงการประเมนิมลูค่าทรพัย์สินทางปัญญาจากข้อมูลการใช้
สิทธิในตลาด เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา และเสนอแนะแนวทางในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิทางปัญญา
เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Blockchain จากโครงการต่างๆ ข้างต้น 
อาทิ ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ข้อมูลการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นหลักประกัน รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบ การ
วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

การศึกษานีม้คีวามครอบคลมุ โดยวเิคราะห์กรณตีวัอย่างในการน�า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนม ี
การหารือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณา
ประเด็นปัญหา อุปสรรค และโอกาสปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้หารือโดยตรงกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน
ผู้ให้บริการ E-Book Platform (Ookbee) รวมท้ังการจัดกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
22 หน่วยงาน อาท ิภาคเอกชน ภาคธนาคาร สมาคมทรัพย์สนิทางปัญญา
แห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งผู้ให้บริการ 
E-Book Platform เช่น Ookbee, Meb เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็ว
ในการจดทะเบียนและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ได้แจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ เพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาต่อไป โดยสามารถ 
Download รายละเอียดผลการศึกษาท่ี http://www.tpso.moc.go.th/
th/node/10086

eBOOK
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Economic Indicator
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดอืนพฤษภาคม 2562
ภาพรวม เงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 1.15 (YoY) โดยมีกลุ่มอาหารสดเป็นปัจจัยส�าคัญ ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.28 (จากการสูงขึ้นของ

ผักสด ข้าวสาร และเนื้อสุกร) ส่วนกลุ่มพลังงานกลับมาหดตัวอีกครั้งที่ร้อยละ 0.49 ตามราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดลงถึง 4 ครั้งในเดือนนี้  
ในขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะปรับราคาสูงขึ้น ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสด และพลังงาน) ขยายตัวร้อยละ 0.54 (YoY)  

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต ที่โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ปรับตัวสูงต่อเนื่อง 2 เดือนที่ผ่านมา และ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างท่ีชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน จากร้อยละ 0.7 เป็นร้อยละ 0.3 (จากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก) ส่วนดัชนี 
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปรับลดลงเล็กน้อย จากระดับ 51.3 เป็น 51.2 แต่ยังอยู่ในระดับความเชื่อมั่น (สูงกว่าเกณฑ์ 50)

การเคล่ือนไหวของเคร่ืองช้ีวัดด้านราคา สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านอุปสงค์ ที่ชะลอตัวลงจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีจากการน�าเข้า และ 
รายได้เกษตรกร ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวลงของการใช้จ่ายของประชาชน

ดัชนีราคาผู้บริโภคจ�าแนกรายภาค เดือนพฤษภาคม 2562

ดชันีราคาผูบ้รโิภค (เงินเฟ้อทัว่ไป) เดอืนพฤษภาคม 2562 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 1.15  
ตามการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร ้อยละ 2.83 โดยเฉพาะผักสด
ดัชนีสูง ข้ึน ถึงร ้อยละ 29.34 (ต ้นหอม พริกสด 
มะเขือ) จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประกอบกับมีฝน 
เป็นบางช่วง ท�าให้พืชผักเติบโตช้าและเน่าเสียได้ง่าย 
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.74 
(ข้าวสารเจ้า ขนมปังปอนด์) เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น�้า 
สูงขึ้นร ้อยละ 3.26 (เนื้อสุกร ปลานิล ปลาทูน่ึง)  
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.77 (น�้าพริกแกง  
เครื่องปรุงรส น�้าปลา) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  

สูงขึ้นร้อยละ 0.61 (น�้าอัดลม กาแฟ ร้อน/เย็น) อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.61 และ 1.32 ตามล�าดับ (ข้าวราดแกง อาหารเช้า  
กับข้าวส�าเร็จรูป) 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) 
หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล สงูขึน้ร้อยละ 0.21 (ผลติภณัฑ์ป้องกนัและบ�ารงุผิว ค่าแต่งผมชาย/สตร)ี หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า สงูขึน้ร้อยละ 0.08  
(ค่าจ้าง/ซกัรดี เครือ่งแบบนกัเรยีน) หมวดการบนัเทงิ การอ่าน การศกึษาฯ สงูขึน้ร้อยละ 0.28 ขณะทีน่�า้มนัเชือ้เพลงิ และการสือ่สาร ลดลงร้อยละ 1.20 และ 0.03 
ตามล�าดับ 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)
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ดชันรีาคาผูผ้ลติ เดอืนพฤษภาคม 2562 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดยีวกัน
ปีก่อน (YoY) โดยเฉล่ียไม่เปลีย่นแปลง แต่มกีารเคลือ่นไหวในหมวดต่างๆ 
ดังนี้ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 ตามการสูงขึ้นของ
กลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา) 
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง 
ราคาจงึอยูใ่นเกณฑ์ด ีนอกจากนี ้พชืผกั (มะนาว แตงกวา มะเขือ) ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนผลผลติออกสูต่ลาดลดลง รวมทัง้ 
กลุ่มสัตว์มีชีวิต (สุกร) กลุ่มปลาและสัตว์น�้า (ปลาตะเพียน ปลาทูสด  
ปลาอนิทร)ี หมวดผลติภณัฑ์จากเหมือง สงูขึน้ร้อยละ 1.6 จากการสงูข้ึน 
ของกลุ ่มสินค้าก๊าซธรรมชาติเป็นส�าคัญ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม ดัชนรีาคาลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของสนิค้ากลุม่
น�า้มันเชือ้เพลิง ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก ความต้องการใช้
ชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกจิโลก กลุม่เยือ่กระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 
ค�าสั่งซื้อชะลอตัว ประกอบกับมีการปรับราคาเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด  
กลุ่มเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก จากการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กน�าเข้า
จากจีน นอกจากนีก้ลุม่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์) จาก
เทคโนโลยท่ีีเปลีย่นแปลงรวดเรว็จงึปรับราคาเพือ่ระบายสนิค้ารุ่นเดมิ และ
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค�า) เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ดัชน ี
ราคาผูผ้ลติ เม่ือเทยีบกับเดอืนเมษายน 2562 สูงขึน้ร้อยละ 0.3 (MoM) 
และเฉล่ีย 5 เดอืน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ 0.1 (AoA) 

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนพฤษภาคม 2562 เมือ่เทียบกับเดอืน
เดยีวกนัปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 0.3 (YoY) จากร้อยละ 0.7 ในเดอืนก่อนหน้า 
สงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 จากการสงูขึน้ของหมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ 
ร้อยละ 11.2 (ไม้พ้ืน ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประต-ู
หน้าต่าง บานประต)ู จากไม้น�าเข้าราคาสูงขึน้ หมวดผลติภัณฑ์คอนกรตี 
สงูขึน้ร้อยละ 2.1 (คอนกรตีบลอ็กปพ้ืูน คอนกรีตผสมเสรจ็ คอนกรีตหยาบ 
ขอบคนัคอนกรตี) ปรบัตามราคาปนูซเีมนต์ผสม ประกอบกบัความต้องการ
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จท่ีเพ่ิมมากขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 
(กระเบือ้งบผุนงั-ปพูืน้ กระเบือ้งยาง) ขณะทีห่มวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
ดัชนรีาคาลดลงร้อยละ 3.3 (เหลก็เส้นกลม ผวิเรียบ-ข้ออ้อย เหลก็ตวัซี 
เหลก็ฉาก เหลก็รางน�า้ ลวดผกูเหลก็ ท่อเหลก็ด�า ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น 
ตะป)ู เนือ่งจากการแข่งขันด้านราคากับเหลก็น�าเข้าจากจนี ดชันรีาคาวสัดุ
ก่อสร้าง เม่ือเทียบกบัเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) 
และเฉล่ีย 5 เดอืน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2562 เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
สงูข้ึนร้อยละ 0.2 (AoA)

สรปุสถานการณ์เงนิเฟ้อเดอืนพฤษภาคม 2562
การสงูขึน้ของเงนิเฟ้อในอตัราทีช่ะลอตวัในเดอืนนี ้มปัีจจัยหลกัจาก

การเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งของราคาอาหารสด ซ่ึงอยูใ่นระดบัสงูเนือ่งจากได้รบั 
ผลกระทบจากภยัแล้งและความผนัผวนของฤดกูาล ท�าให้ปรมิาณผลผลติ
สินค้าเกษตรหลายชนิดลดลง ขณะที่ราคาพลังงานโดยเฉพาะราคา 
น�้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงตามสถานการณ์ในตลาดโลกเป็นปัจจัยทอน
ท่ีท�าให้เงินเฟ้อชะลอตัว นอกจากนี ้ เคร่ืองชีวั้ดด้านอุปสงค์ ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้จ่ายและรายได้ของประชาชนมีแนวโน้มชะลอตัว โดยภาพรวม
สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการของประเทศยังอยู ่ในระดับ 
มเีสถยีรภาพ อยูใ่นกรอบเป้าหมายนโยบายการเงนิระยะปานกลางทีร่ฐับาล
ก�าหนดไว้ในปี 2562 ทีร้่อยละ 2.5±1.5 หรือร้อยละ 1-4 และสอดคล้อง
กบัเครือ่งชีวั้ดเศรษฐกจิท้ังด้านอปุสงค์และอุปทาน ท้ังนีก้ระทรวงพาณชิย์ 
คาดว่า เงินเฟ้อตลอดทั้งปีจะยังเคลื่อนไหวในกรอบคาดการณ์ของ 
กระทรวงพาณชิย์ ทีร้่อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)

ดชันรีาคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั 103.0

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) เดอืนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั 107.6

ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (CCI) เดอืนพฤษภาคม 2562 เท่ากบั 51.2
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก 

 เดอืนเมษายน 2562 มมีลูค่า 18,555.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัทีร้่อยละ 2.6 
หากหกัสนิค้าเก่ียวเนือ่งน�า้มนั และทองค�า หดตวัทีร้่อยละ 1.2 การส่งออกสนิค้าส�าคญั
ของไทยยงัมแีนวโน้มชะลอตวั จากแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอกเป็นส�าคญั เนือ่งจาก
แนวโน้มการค้าโลกและอปุสงค์ของคูค้่าส�าคญัท่ีชะลอตวัลงตามวฎัจกัรการค้า ประกอบกับ 
ปัจจยัชัว่คราวทีม่แีนวโน้มยดืเยือ้สร้างแรงกดดนัเพิม่เติม ไม่ว่าจะเป็นความตงึเครยีด
ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ และปัจจยัเฉพาะของแต่ละภมูภิาค อาท ินโยบายปกป้อง 
ทางการค้าของสหรฐัฯ สถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป ตลาดสินเช่ือในจนี  อย่างไรก็ตาม 
ไทยสามารถขยายโอกาสการค้าเพิม่ขึน้ได้ท้ังในตลาดสหรฐัฯ และจนี การกระตุน้เศรษฐกจิ
ของภาครัฐในหลายประเทศน่าจะส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมได้ใน
ระยะต่อไป หากพจิารณารายสนิค้า การส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรม หดตวัทีร้่อยละ 4.2  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม  
การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตวัในระดบัสงูในตลาดเวยีดนาม แม้ว่าหลายตลาด 
ยังชะลอตวั เนือ่งจากมกีารควบคมุสิง่แวดล้อมมากขึน้ สนิค้าเกษตร และเกษตรแปรรปู 
ขยายตวัทีร้่อยละ 3.9 เช่น ผกั ผลไม้สดแช่เย็น แช่แขง็ ไก่สด แช่แขง็ และแปรรปู  
เครือ่งดืม่ และทนู่ากระป๋อง ขณะที ่ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ยางพารา และน�า้ตาลทราย 
ยงัหดตวัจากปัจจัยด้านปรมิาณ และค่าเงินบาทแขง็ค่า รวมทัง้การปรบัเปล่ียนรปูแบบ 
การสต๊อกสนิค้าโดยเฉพาะข้าว

การส่งออกไปตลาดส่วนใหญ่ยงัหดตวัตามแนวโน้มการค้าโลก อกีทัง้การส่งออก 
ไปยงัคูค้่าส�าคญัของไทยส่วนมากได้รบัผลกระทบจากนโยบายภาษกีารน�าเข้าของ
สหรฐัฯ และจนี ทัง้ทางตรงและทางอ้อม บรรยากาศทางการค้าทีไ่ม่แน่นอนและมแีนวโน้ม 
กลบัมาตงึเครยีดอกีครัง้ ท�าให้เศรษฐกจิประเทศคูค้่าอ่อนแอลงกระทบต่อการส่งออกไทย 
อย่างไรกต็าม การส่งออกไทยขยายตวัได้ดใีนบางประเทศ ได้แก่ สหรฐัฯ เวยีดนาม 
กมัพชูา และอนิเดยี อนัเป็นผลจากรายสนิค้าส�าคญัในแต่ละตลาด ทัง้นี ้การส่งออกไปยัง 
ตลาดหลกัขยายตวัร้อยละ 0.1 จากการส่งออกไปสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 4.7 ขณะที ่
การส่งออกไปญีปุ่น่ขยายตวัเลก็น้อยท่ีร้อยละ 0.02 และสหภาพยุโรปหดตวัร้อยละ 5.2  
ด้านการส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 1.0 เป็นผลมาจากการส่งออกไป
อาเซยีน-5 และจนีหดตวัร้อยละ 5.8 และ 5.0 ตามล�าดบั อย่างไรก็ตาม การส่งออก
ไปตลาด CLMV ยงัคงขยายตวัร้อยละ 10.0 ส�าหรบัตลาดศกัยภาพระดับรองหดตวัที่ 
ร้อยละ 3.6 เนือ่งจากการส่งออกไปทวปีออสเตรเลยี ตะวนัออกกลาง และลาตินอเมรกิา 
หดตวัร้อยละ 2.5, 8.8 และ 8.7 ตามล�าดบั ขณะทีก่ารส่งออกไปกลุม่ประเทศ CIS  
ขยายตวัทีร้่อยละ 6.6

กระทรวงพาณิชย์ ก�าลังเร่งแก้ไขปัญหาทางการค้าอย่างบูรณาการระหว่าง 
กรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายการส่งออกในตลาดใหม่ อาท ิตลาดแอฟรกิา ลาตินอเมรกิา 
และยุโรปตะวันออก การท�าแผนบุกตลาดและลงรายละเอียดสินค้าในเชิงลึกใน 
ตลาดเดมิ พร้อมขยายช่องทางการขายบนตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Thaitrade.com 
และการเชื่อมต่อ e-Marketplace ชั้นน�า การรวบรวมข้อมูลอุปสรรคทางการค้า  
(Non-Tariff Measures) เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการเจรจาทางการค้า การสร้างหุน้ส่วน 
เชิงยทุธศาสตร์กบัคูค้่าศกัยภาพ (Strategic Partnership) และสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกจิ (International Business Network) เพือ่กระจายความเส่ียงลดการพึง่พาตลาด
เพยีงแห่งเดยีว การเตรยีมมาตรการก�ากบัดแูลการค้าชายแดนเพือ่ป้องกันการสนิค้าไหล 
เข้าประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นแหล่ง Circumvention ซึ่งขณะน้ียังไม่พบ 
ความผิดปกตแิต่อย่างใด รวมไปถงึการเตรยีมเสนอยทุธศาสตร์การค้า โดยผลกัดนัการ 
มส่ีวนร่วมจากทัง้ภาครฐัและเอกชนเสนอความเหน็และก�าหนดทศิทางและเป้าหมาย 
การค้า ทัง้ในประเดน็เร่งด่วน อาท ิสงครามการค้า หรอืประเดน็ยทุธศาสตร์การค้าระยะยาว 
ทีจ่ะต้องพจิารณาระบบการค้าและการลงทนุ (Trade & Investment Ecosystem) ทัง้ระบบ
การน�าเข้า 

 เดอืนเมษายน 2562 มมีลูค่า 20,012.9 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 0.7 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการหดตวัของหมวดน�า้มันดบิ (-14.8%) 
เคมภัีณฑ์ (-3.3%) และเหลก็ เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ (-6.3%) สินค้าน�าเข้าทียั่งขยายตวั
ได้แก่ เครือ่งจกัรกลฯ (+10.4%) และเคร่ืองจกัรไฟฟ้าฯ (+0.8%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคัญ 
ของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน  (6.2%) ญีปุ่น่ (-3.7%) สหรฐัอเมรกิา (10.5%)  
มาเลเซยี (-16.5%) และเกาหลใีต้ (0.3%) 
ดลุการค้า 

เดอืนเมษายน 2562  เกนิดลุการค้ามลูค่า 549.5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    

ดชันรีาคาส่งออก เดือนเมษายน 2562 เท่ากบั 101.3 (ปี 2555 = 100) เทยีบ

กบัเดอืนเมษายน 2561 สงูขึน้ร้อยละ 0.3 (YoY) ยงัคงสงูขึน้ต่อเนือ่ง แต่อยูใ่นทศิทางชะลอลง  
เนือ่งจากภาพรวมเศรษฐกจิโลกชะลอตวัจากผลสงครามการค้าทีย่ดืเยือ้ รวมถงึปัญหาเศรษฐกจิ
ประเทศคู่ค้า ซึง่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม ทศิทางราคาน�า้มนัตลาดโลก 
มีแนวโน้มสูงข้ึน ประกอบกับค�าสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
หมวดสนิค้าทีท่�าให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบด้วย หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ 
โดยเฉพาะน�า้มนัส�าเรจ็รปู และน�า้มันดบิ และหมวดสนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ไก่สด แช่เย็น 
แช่แขง็ ยางพารา ข้าว และผัก ผลไม้สดแช่เยน็แช่แขง็และแห้ง ขณะทีห่มวดสินค้าทีด่ชันีราคา
ส่งออกลดลง ประกอบด้วย หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ได้แก่ ทองค�า เครือ่งใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ และเครือ่งส�าอาง สบูแ่ละผลติภัณฑ์รกัษาผวิ และหมวดสนิค้า
อตุสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ น�า้ตาลทราย และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนเมษายน 2562 เท่ากับ 93.7 (ปีฐาน 2555 = 100) โดยดัชนรีาคา 
น�าเข้าเดอืนเมษายน 2562 ในหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ เท่ากบั 74.5 หมวดสนิค้าทนุ เท่ากบั 103.1 
หมวดสนิค้าวตัถุดบิและกึง่ส�าเรจ็รูปเท่ากับ 96.7 หมวดสนิค้าอุปโภคบรโิภค เท่ากับ 102.2 
และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง เท่ากับ 94.6 หมวดสนิค้าทีด่ชันรีาคาน�าเข้า
ปรบัสูงขึน้ คอื หมวดสนิค้าเช้ือเพลงิ ได้แก่ น�า้มนัดิบ น�า้มนัส�าเร็จรปู และเช้ือเพลิงอ่ืนๆ โดย
สาเหตหุลักเป็นผลมาจากได้รบัแรงหนุนจากการลดปรมิาณการผลติน�า้มันดบิของกลุ่มโอเปก
และนอกกลุม่โอเปกอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้อปุสงค์น�า้มันทีเ่พ่ิมขึน้จากเศรษฐกจิของประเทศ
จนีทีป่รบัตวัดขีึน้ ขณะทีห่มวดสนิค้าทีป่รบัตวัลดลง ประกอบด้วย หมวดยานพาหนะและ
อปุกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ หมวดสนิค้าอปุโภคและบริโภค 
ได้แก่ เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลติภณัฑ์เวชกรรมและเภสชักรรม และเครือ่งประดับอญัมณี  
รวมทัง้หมวดสนิค้าวตัถดุบิและก่ึงส�าเรจ็รปู ได้แก่ ทองค�า เคมีภัณฑ์ ผลติภัณฑ์ท�าจากพลาสตกิ 
อปุกรณ์ ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

หน่วย (Unit) :
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (Million USD)

ม.ค. - เม.ย. 2562
Apr 2019

ม.ค. - เม.ย. 2562
Jan-Apr 2019

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

 18,555.6
-2.57%

80,543.4
-1.86%

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

20,012.9
-0.72%

79,993.9
-1.08%

ดลุการค้า
(Trade Balance) -1,457.2 +549.5

  
สนิค้า

 

มลูค่า Δ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ 1,877 -4.6 10.1 จนี 2,445.5 -5.0 13.2

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ 1,306 -10.6 7.0 สหรฐั

อเมรกิา 2,145.8 4.7 11.6

อญัมณี
และเครือ่งประดับ 626 -32.8 3.4 ญีปุ่น่ 1,699.8 0 9.2

ผลติภณัฑ์ยาง 865 -2.4 4.7 สหภาพ
ยโุรป 1,680.3 -5.2 9.1

เมด็พลาสตกิ 829 0.3 4.5 ทวปี
ออสเตรเลยี 906.6 -2.5 4.9

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน เม.ย. 62

สินค้า 
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มันดบิ 2,062.0 -14.8 10.3 จนี 4,102.8 6.2 20.5

เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบ 1,801.8 10.4 9.0 ญ่ีปุ่น 2,850.9 -3.7 14.3

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,480.0 0.8 7.4 สหรฐั

อเมรกิา 1,304.6 10.5 6.5

เคมีภณัฑ์ 1,326.1 -3.3 6.6 มาเลเซยี 1,085.1 -16.5 5.4

เหล็ก เหล็กกล้า 
และผลิตภณัฑ์ 1,045.0 -6.3 5.2 เกาหลีใต้ 767.2 0.3 3.8

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน เม.ย. 62

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 เม.ย. 62 ดัชนี เม.ย. 62
ส่งออก +0.4 +0.4 +0.2 +0.3 101.3

น�าเข้า +1.1 +0.3 +0.6 +0.6 93.7
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสนิค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดือนพฤษภาคมเฉล่ียอยูท่ี่ 19,252.17 บาท ลดลงร้อยละ 0.46 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า เป็นการลดลงต่อเนือ่งตดิต่อกนั 2 เดือน สอดคล้อง
กับทิศทางราคาทองค�าในตลาดโลกที่ปรับลดลงร้อยละ 0.19 เม่ือเทียบกับ 
เดอืนก่อนหน้า มาอยูท่ี ่1,283.95 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์ การลดลงของ
ราคาทองค�าส่วนหนึง่เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และหุ้นใน 
ตลาดสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนนี้ สถานการณ์สงคราม 
การค้าระหว่างสหรฐัฯ - จีน ตึงเครยีดมากขึน้ จากการขึน้ภาษนี�าเข้าระหว่างทัง้
สองประเทศ ส่งผลให้นกัลงทนุถอืสนิทรัพย์ปลอดภยัมากข้ึน ช่วงปลายเดอืนราคา
ทองค�าจงึปรบัตัวสงูขึน้มาก คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 2 ของปี 2562 
จะปรับตวัอยูท่ี ่1,200 - 1,300 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์    

ราคาน�า้มนั
ราคาน�้ามันดิบเดือนพฤษภาคมปรับลดลงในรอบ 4 เดือน โดยราคา 

น�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่อยูท่ี่ 60.65 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 4.93  
จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าหดตวัร้อยละ 13.15 
เนื่องจากความกังวลของผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน  
ท่ีจะมีความรุนแรงและขยายตัวในวงกว้างมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้อุปสงค์น�า้มนัโลก
ชะลอตัว ในขณะที่อุปทานน�้ามันขาดตลาดจากการคว�่าบาตรของสหรัฐฯ กับ
อหิร่านและเวเนซเุอลา ส่วนราคาน�า้มนัในประเทศปรบัตัวลดลงเช่นกนั โดยราคา
น�า้มนัแกส็โซฮอลล์ อยูท่ี ่26.38 บาท/ลติร ลดลงร้อยละ 4.45 จากเดอืนก่อนหน้า 
ขณะท่ีราคาน�้ามันดีเซล อยู่ท่ี 27.92 บาท/ลิตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.12 จาก 
เดือนก่อนหน้า คาดการณ์ว่าราคาน�า้มนัจะปรับตัวลงอย่างต่อเนือ่งในเดอืนถดัไป   

อัตราแลกเปลีย่น
ค่าเงินบาทเดือนพฤษภาคมเฉล่ียอยู่ท่ี 31.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  

แขง็ค่าขึน้เลก็น้อยทีร้่อยละ 0.20 จากเดอืนก่อนหน้า เป็นการแขง็ค่าครัง้แรก 
หลงัจากท่ีอ่อนค่าลงติดต่อกนั 2 เดอืน ปัจจยัสนบัสนนุส�าคญัจากการประกาศ 
ปรบัข้ึนภาษนี�าเข้าสนิค้าระหว่างสหรฐัฯ - จนี การคงอัตราดอกเบีย้นโยบายของ
เฟด และการคาดการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก ส่งผลต่อความผนัผวน
ของตลาดเงินบาท นกัลงทนุเริม่วางแผนรบัความเสีย่งของตลาดทีส่งูมากขึน้ ทัง้นี้  
คาดว่าในไตรมาสที่สองของปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอยู่ในช่วง  
31.0 - 32.0 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ  

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัวลดลง

จากเดอืนเมษายน จากราคา 1,170.56 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,165.00 บาท/ 
100 กิโลกรัม ขณะท่ีราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)  
ทรงตัวที่ 3,325.00 บาท/100 กิโลกรัม โดยภาพรวมราคาข้าวปรับตัวลดลง 
เลก็น้อยซ่ึงเป็นผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงในระยะสัน้ และการชะลอตวั 
ของค�าสัง่ซือ้ ประกอบกบัผลผลติออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือ่ง และผูป้ระกอบการ
เริม่มสีตอ็กข้าวเพยีงพอต่อความต้องการใช้แล้ว

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ  

ท่าเรอืกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดอืนพฤษภาคม 2562 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 
57.13 บาท และ 50.36 บาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็น 
ร้อยละ 2.11 และ 1.66 ราคายางเดือนพฤษภาคมปรับตัวสูงข้ึนตามตลาด 
ล่วงหน้าต่างประเทศ และผู้ส่งออกยางธรรมชาติของไทยมีความต้องการยาง 
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากยางเข้าตลาดน้อยเพราะอยู่ในช่วงปิดกรีด และได้รับปัจจัย
สนบัสนนุจากผูป้ระกอบการภายในประเทศทีต้่องการสนิค้าเพือ่ส่งมอบ

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อัตราแลกเปลีย่น และราคาสนิค้าเกษตร
พฤษภาคม 2562

เดือน
Apr-62 May-62 %Δ(MOM) May-61 May-62 %Δ(YOY) 

สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,170.56 1,165.00 -0.47   1,290.71   1,165.00 -9.74

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 3,325.00 3,325.00 0.00   3,390.24   3,325.00 -1.92

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 55.95 57.13 2.11       55.74        57.13 2.49

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 49.54 50.36 1.66       46.24        50.36 8.92

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,286.45 1,283.95 -0.19   1,248.30   1,283.95 3.23

ไทย (THB/Baht) 19,340.91 19,252.17 -0.46 19,656.52  19,252.17 -2.06

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 63.79 60.65 -4.93 69.83        60.65 -13.15

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 31.86 31.80 -0.20       31.97        31.80 -0.54
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ความเข้มแข็งของท้ังการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์มีผลเก้ือกูล 
กันและกัน ปัจจบุนัการค้าออนไลน์ของไทยมกีารเตบิโตแบบก้าวกระโดด 
โดยในปี 2561 มลูค่าสงูถงึ 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตวั 14% จากปีก่อนหน้า 
(Cr.ETDA) สงูเป็นอนัดบั 1 ในอาเซยีน ส่งผลให้โลจสิตกิส์ได้รบัอานสิงค์
ไปด้วย โดยเฉพาะในกลุม่ “ธรุกจิไปรษณยีภณัฑ์และรบัส่งสนิค้า” ซึง่ใน 
ปี 2561 มมีลูค่ากว่า 30,800 ล้านบาท ขยายตวัสงูที ่11.3% จากปี 2560 
ทีม่มีลูค่า 28,100 ล้านบาท (Cr. K-research) ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาด
มแีนวโน้มเข้มข้นข้ึน

จดุแขง็โลจสิตกิส์ไทยทีเ่กือ้กลูการค้าออนไลน์
ไทยมรีะบบเครอืข่ายทางถนนและทางรางทีค่รอบคลมุและเชือ่มโยง

กบัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค ท้ังจนี มาเลเซยี และ CLMV ซึง่เอือ้ต่อการค้า
ออนไลน์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน อกีทัง้รฐับาลสนบัสนนุการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการขนส่งทัง้ระบบภายใต้เมกะโปรเจค 21 โครงการ (Cr. BOI) 
และพยายามผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งส�าหรับเอเชียตะวนัออก 
เฉยีงใต้ ซึง่ระหว่างการประชมุเวทข้ีอรเิร่ิมโครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง  
ครัง้ที ่2 ณ กรงุปักก่ิง เมือ่วันที ่26 เมษายน 2562 นายกรฐัมนตรขีองไทย
ได้ประกาศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงจีน และพร้อม 
ผลักดันความเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนแบบไร้รอยต่อ ทั้งน้ี ในกลุ่มเอเชีย 
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยมีระดับการพัฒนาเครือข่าย 
การขนส่งสงูในระดบัใกล้เคียงกับสิงคโปร์ (Cr. Fitch Solutions) ปัจจบุนัไทย
มผีูป้ระกอบการโลจิสตกิส์ถึงกว่า 100 ราย และคาดว่าจะมผีูป้ระกอบการ 
รายใหญ่เข้าสู่ธุรกจินีม้ากข้ึนในอนาคต

นอกจากนี ้WTO ได้ผลกัดนัประเดน็ใหม่ๆ อาท ิการเจรจาอคีอมเมร์ิซ 
ซึง่สมาชกิทัง้ 76 ประเทศ รวมท้ังไทย ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมการเริม่
เจรจาจดัท�าความตกลงอีคอมเมร์ิซในการประชมุ Informal Meeting of 
Ministers on E-commerce เมือ่เดอืนมกราคม 2562 ณ เมอืงดาวอส  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะช่วยให้การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศมี 
ความคล่องตวัมากข้ึน และป้องกนัการถกูเอาเปรยีบระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 
(Cr. สุนันทา กังวาลกุลกิจ, เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�า
องค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สนิทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา)

แนวทางการปรบัตัว
• ภาครฐัอาจพจิารณาสนบัสนนุ SMEs ในงานด้านโลจสิตกิส์ เช่น  

การใช้ร้านค้าประชารฐัทีม่เีครอืข่ายอยูท่ัว่ประเทศเป็นศูนย์กระจายสนิค้า
การค้าออนไลน์ของ SMEs อาท ิ สัง่ของออนไลน์และรบัของได้ทีร้่านค้า
ประชารัฐใกล้บ้าน และในระยะยาวอาจจัดต้ังร้านค้าประชารัฐบริเวณ
ชายแดนฝ่ังประเทศเพือ่นบ้าน เพ่ือผลกัดันการค้าออนไลน์สูป่ระเทศเพือ่นบ้าน

• สนับสนุนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสู่ธุรกิจ “ไปรษณียภัณฑ์และ 
รับส่งสินค้า” อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ ลดการผูกขาด  
และจะท�าให้ต้นทุนการขนส่งลดลงอกีทางหนึง่ด้วย

• เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน�้า ซ่ึงที่มีต้นทุนต�่าแต่ไทยมีสัดส่วนใน 
การขนส่งเพยีง 12% เช่น 

- ยกระดบัมาตรฐานท่าเรอืตามล�าน�า้และชายฝ่ังให้สามารถรองรบัการขนส่ง
ขนาดใหญ่ 

- ส่งเสริมเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
(อาท ิเส้นทางระนอง-เจนไนของอินเดยีซึง่จะช่วยลดเวลาไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกา) 

- พฒันาท่าเรอืปากน�า้บางปะกงและปากน�า้ท่าจนี เพือ่ลดความแออดัของ
ท่าเรือกรงุเทพ 

- ยกระดบัท่าเรือกนัตงั จ.ตรงั สู่ท่าเรอืสากล เพ่ือลดการพ่ึงพาท่าเรือปีนงั 
- พฒันาท่าเรอืชายฝ่ังอ่าวไทยบรเิวณจงัหวดัสงขลา เพ่ือให้สามารถเชือ่มต่อ

ด้วยแลนด์บรดิจ์ทัง้ถนนและระบบรางสูท่่าเรอืกนัตงัและและระนองฝ่ังทะเลอนัดามนั 
ซึ่งจะท�าให้ไทยเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิคเข้าด้วยกัน ที่จะช่วยเป็น 
แต้มต่อให้ไทยดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะจากจีนที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมา
เชือ่มต่อในประเทศไทย 

- ขยายท่าเทียบเรือในท่าเรือหลัก อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ แหลมฉบัง และ
มาบตาพดุ 

- ขุดร่องน�้าเพ่ิม เพื่อให้ขนส่งสินค้าทางเรือขนาดใหญ่ได้ตลอดปี (อาทิ  
ร่องน�้าท่าจีน ร่องน�้าแม่กลอง ร่องน�้าสงขลา ร่องน�้าบางปะกง ร่องน�้าบ้านดอน  
ร่องน�า้ภเูกต็ ร่องน�า้ระนองและร่องน�า้กนัตัง) 

- นอกจากนัน้ควรมกีารปรบัระเบยีบทีจ่งูใจ อาท ิ การอนญุาตให้ผูส่้งออก
สินค้าระหว่างประเทศสามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าในประเทศได้ด้วย  
เพือ่ลดภาระต้นทนุ จากเดมิทีต้่องวิง่คอนเทนเนอร์เปล่าเพือ่ไปรบัสนิค้ามาส่งต่อที่
ท่าเรือเท่านัน้ แต่ไม่สามารถน�าตูค้อนเทนเนอร์ไปใช้เพือ่ประโยชน์อืน่
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