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จจุ บันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศก�าลัง
ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาท
ต่อทุกภาคส่วนมากขึน้ รวมถึงภาคธุ รกิจการค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ธุ รกิจให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้งา่ ย ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีสา� หรับ
การประกอบธุ รกิจจึงเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และกลายเป็น “เศรษฐกิจยุ คใหม่”
หรือที่เรียกว่า “New Economy”
ส�าหรับ TPSO Journal ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับพิเศษอีกครัง้ ซึ่ งเราได้รับเกียรติ
จากท่านผู อ้ า� นวยการส�านักงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์การค้า พร้อมด้วยทีมงาน
New Economy มาขึน้ ปกวารสาร รวมถึงให้มุมมองเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด�าเนินธุ รกิจยุ คใหม่ และความท้าทายต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียม
รับมือ พร้อมทัง้ สาระความรู ้จากทีมงาน New Economy ที่ตงั้ ใจน�าเสนอข้อมู ล
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุ รกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้อ่านทุกท่าน
สุดท้ายนี้ “การลงทุนที่ดที ่สี ดุ คือ การลงทุนกับความรู ”้ ใครที่มขี อ้ มูลและเรียนรู ้
ได้มากกว่าย่อมมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและสามารถสร้างความโดดเด่นได้มากกว่า
คู่แข่ง หากท่านต้องการค�าปรึกษาหรือสาระความรู ้ดีๆ อย่าลืมนึกถึงเรานะคะ
กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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Getting Around with TPSO
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
จัดง าน “ ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก” เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2562 เพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์
การค้าร อ ง รับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) พร้อมเปิดตัวระบบ
ประมวลผล Big Data สินค้าเกษตรส�าคัญ ทีจ่ ะน�ามาใช้ขบั เคลือ่ นภารกิจหลัก
ของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายทรงศักดิ์
ส่งเ สริ ม อุดมชัย ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ระบบ Big Data เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานในยุค
เศรษฐกิจใหม่ที่ผสานการท�างานของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผ่าน Dashboard ซึ่งในปีนี้จะน�าร่องกับพืชเกษตรส�าคัญ 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ปาล์มน�้ามัน
ยางพารา มันส�าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ในด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ทั้งใน
และนอกประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย รวมทั้งยังสามารถก�ากับและติดตามนโยบายด้านการรับฟังเสียงสะท้อน
ภาคประชาชน (Policy Dashboard: Social Analytics) เพือ่ น�ามาก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
บรรณาธิการ : ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ผู ้จัดท�า : ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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Exclusive Interview
โดย : กองบรรณำธิกำรวำรสำร สนค.

วารสาร สนค. ฉบับนี้เปิดรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่กันอีกแล้ว กาลเวลา
ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียจริง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยน หลายสิ่ง
หลายอย่างรอบตัวเราก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย การปรับตัวจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญมากส�าหรับคนเราในยุคนี้ ส�าหรับเรือ่ งเทคโนโลยีกเ็ ช่นกัน มีเปลีย่ นแปลง
และก้าวล�า้ ไปข้างหน้ามากยิง่ ขึน้ วารสาร
ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ชนก
วอนขอพร ผู ้ อ� า นวยการส� านักงาน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
(ผอ.สนค.) ผู ้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ ที่ ใ ห้
ความส�าคัญและด�าเนินการส่งเสริม
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละเศรษฐกิ จ
ยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่อง มาให้มุมมอง
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ต่อทิศทางของเศรษฐกิจการค้าไทย
ในโลกอนาคต รวมถึงมีแผนเตรียม
ความพร้อมและจะด�าเนินการรับมือ
กันอย่างไรต่อไป

Q

: มุมมองของท่านในการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการค้า
และธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างไร
: พี่มองว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมี
บทบาทส�าคัญมากขึ้นในหลายๆ ด้าน
ทั้งการเมือง การด�ารงชีวิตและการค้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ช่วยแค่เพียง
พั ฒ นาธุ ร กิ จ สิ น ค้ า บริ ก าร และ
กระบวนงานให้ดขี นึ้ เท่านัน้ แต่ยงั เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
มากขึ้น เช่น E-commerce ในปัจจุบัน
กลายเป็ น เทคโนโลยี ที่ มี ค วามส� า คั ญ
ต่อธุรกิจการค้า และเริ่มขยายขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น ไม่ใช่แค่สั่งซื้อสินค้า
เท่านั้น แต่เริ่มเข้าไปสู่ภาคการบริการ
มากขึ้น เช่น ส่งอาหาร ค้นหา/จัดหาแม่บ้าน ช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา หมอ
พยาบาล นับเป็นการบริการทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน เรามีหน้าที่
หลักในการดูแลผู้บริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ขยายตลาดได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เราจึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกับสิง่ เหล่านี้ และ
น�ามาก�าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เราได้รับประโยชน์มากที่สุด

A

ส�าหรับ สนค. เอง ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) มาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจที่จะสื่อสารให้
สาธารณะทราบถึงผลดีและผลกระทบ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถปรับตัวใช้ประโยชน์
จากข้อดีของเทคโนโลยีให้ได้มากทีส่ ดุ ในแง่ของผลดี ผูบ้ ริโภคจะมีทางเลือกมากขึน้
ได้ใช้บริการรูปแบบใหม่ๆ ต้นทุนลดลง และ
ราคาถูกลง ส�าหรับในแง่ของผลกระทบที่
ท้าทายนั้น พ่อค้าแม่ค้าที่ยังท�าธุรกิจแบบ
เดิมจะถูกแย่งลูกค้า แรงงานภาคการผลิต
ถูกเลิกจ้าง ซึง่ ล่าสุดเราก็เห็นข่าวอยูบ่ อ่ ยครัง้
เราทุกคนจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเหล่านี้ เราจะ
นิง่ เฉยไม่ได้ และในฐานะ สนค. จะมีการศึกษา
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยี
ไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่ อ การค้ า ขายและผู ้ บ ริ โ ภค ตลอดจน
ช่วยวางแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์มากที่สุด
และลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

Q

: เทคโนโลยีกบั การค้าและธุรกิจ
ยุคใหม่ ช่วยลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง
ความยั่งยืนได้อย่างไร
: ความเหลื่อมล�้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
เทคโนโลยี ส ามารถเข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
การเข้าถึงโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ
ได้ โดยเฉพาะช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้คนตัวเล็กได้
มีทยี่ นื ในระบบเศรษฐกิจ ปัจจุบนั เกษตรกร
และ SMEs ไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะเงิน แต่
ยังขาดการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และตลาด
ซึ่งบางตลาดเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าไป
แข่ ง ขั น ได้ เ ลย ซึ่ ง มองว่ า การจะช่ ว ยให้
ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้
อย่างยั่งยืน เราต้องช่วยเขาใน 4 ด้าน คือ
(1) Access to Finance ให้เขามีแหล่งเงินทุนเพือ่ ประกอบกิจการ (2) Access
to Information ให้เกษตรกรได้ทราบราคาขายหรือปัญหาภัยธรรมชาติเพือ่ ใช้
วางแผนการผลิตและการขาย (3) Access to Knowledge พยายามเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการท�าธุรกิจรูปแบบใหม่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
โซเชียลมีเดียขยายช่องทางการตลาด และ (4) Access to Market ให้เกษตรกร
SMEs และผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเรา

A
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ต้องใช้เทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรหรือธุรกิจรายย่อยให้มีที่ยืน
ขณะทีร่ ายใหญ่กข็ บั เคลือ่ นประเทศต่อไป สร้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มากขึน้ ซึง่ คิดว่าถ้าท�าได้ จะท�าให้ประเทศไทยสามารถขยายตัวและเติบโตได้อกี
ทั้งนี้ ในส่วนของ สนค. ได้มีการด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ และลดความเหลื่ อ มล�้ า โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจท้องถิน่ โดยใช้ความต้องการของตลาด
เป็นตัวน�า (Demand Driven) แล้วสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation)
ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ปรับรูปแบบธุรกิจ พัฒนาสินค้า
และบริการ รวมทัง้ ในปี 2563 สนค. มีแผนทีจ่ ะด�าเนินโครงการต่างๆ เพิม่ เติมอีก
อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ Blockchain ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ยกระดับธุรกิจเกษตรของไทย โดยมุง่ เน้นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผูป้ ระกอบการ
ที่มีเครือข่ายเกษตรกร เพื่อใช้เทคโนโลยียกระดับธุรกิจ เพิ่มรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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: เศรษฐกิจและธุรกิจการค้ายุคใหม่มีความท้าทายหลายอย่าง
เราควรเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร
: ในฐานะที่ก ระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการค้า เราจึงต้องสร้าง
ความเข้ า ใจเทคโนโลยี ที่ จ ะมากระทบต่ อ ผู ้ ป ระกอบการ เพิ่ ม ทั ก ษะที่
จะเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เขาเหล่ า นั้ น ในหลั ก สู ต รที่ อ อกแบบเฉพาะ
ให้เหมาะกับความต้องการ ระดับความรู้ และประสบการณ์ของ SMEs สร้าง
สภาพแวดล้อม (Ecosystem) การให้บริการและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ อือ้ อ�านวย
รวมทัง้ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน�าและผูบ้ ริโภคได้รบั ประโยชน์ เช่น
กรณีของ Grab Taxi ตามกฎหมายถือว่าผิด แต่ในแง่ผู้บริโภคเห็นว่าควรจะมี
เพราะช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบผู้โดยสารของแท็กซี่แบบเดิมได้ เป็นหน้าที่
ของภาครัฐที่จะต้องท�าให้ชัดเจน จ�าเป็นต้องมีกฎหมายและมาตรฐาน มีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ผู้โดยสารต้องได้รับการคุ้มครอง
ส�าหรับผูป้ ระกอบการ SMEs นับว่าเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
อัตราคูแ่ ข่งเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะคูแ่ ข่งต่างชาติ ซึง่ ดูได้จากตัวเลขส่งออก-น�าเข้า
และจ�านวนพัสดุที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้ธุรกิจ E-commerce
ของไทยนั้น ยังมีศักยภาพไม่ค่อยสูงมาก ควรจะมีการเสริมสร้างทักษะของ
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในแพลตฟอร์มต่างชาติได้ดี
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มากขึ้น หรือให้ภาครัฐและเอกชนของไทยร่วมมือ
กันสร้างแพลตฟอร์ม E-commerce สัญชาติไทย
ให้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงดูดคู่ค้าให้มี
การซื้อขายในแพลตฟอร์มของไทย และหาที่ขาย
ให้ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น
ผลกระทบไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่รายย่อย SMEs
เท่านั้น แม้แต่บริษัทรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบ
ด้ ว ยเช่ น กั น การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี อ ย่ า ง
ก้ า วกระโดด ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ
ภาคแรงงาน อาจท�าให้งานบางอย่างหายไป เช่น
งานประเภทที่ใช้แรงงานซ�้าๆ ท�าหน้าที่เดิมๆ ก็จะ
มีหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่
แต่จะเป็นโอกาสของการสร้างงานหรืออาชีพใหม่ๆ
อย่างอื่นเข้ามาแทน
ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาในระยะยาว จึงมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรพัฒนาภาคการศึกษา
ของไทย เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ให้ปรับตัวทันโลกอยูเ่ สมอ
และส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Long-Life Learning) ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษา
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ มีสว่ นส�าคัญทีต่ อ้ งร่วมกันพัฒนาความรู้
ทักษะ และการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชาติ ยกระดับทักษะ (Re-Skill &
Up-Skill) โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลให้เหมาะสม
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: ยกตัวอย่างนโยบายหรือการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ สนค.
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีอะไรบ้าง
: ตอนนี้โครงการน�าร่องของ สนค. มี 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อใช้ในการตัดสินใจและก�าหนด
นโยบายที่ส�าคัญ (Policy Dashboard) โดยเริ่มน�าร่องจากสินค้าเกษตร
3 ชนิดก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน�า้ มัน และยางพารา และต่อไปมีแผนทีจ่ ะด�าเนินการ
เพิ่มอีก 2 ชนิด คือ มันส�าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยง
ตั้งแต่ข้อมูลการผลิตไปจนถึงการวางขายในตลาดต่างประเทศ โดยมีการสร้าง
แพลตฟอร์มเพื่อดูแนวโน้มและการขายสินค้า
2. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ Blockchain กับการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) มาตรฐานข้าวอินทรีย์ เป็นการน�าเทคโนโลยี
สร้างระบบการตรวจสอบแบบย้อนกลับไปยังต้นทาง โดยเริ่มตั้งแต่ในฟาร์ม
กระบวนการผลิต กระบวนการส่งออก ไปจนถึงปลายทางที่ผู้บริโภค เป้าหมาย
ของโครงการนี้ก็เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการส่งออก ลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้
มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความมั่นใจใน
ตัวสินค้า เนื่องจากจะทราบถึงจุดก�าเนิดของสินค้า ตลอดจนที่มาของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ สนค. คาดว่าในปีหน้า จะใช้ AI
และ Big Data มาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันและการผลิตร่วมด้วย
สุดท้ายนี้ พีม่ องว่าเทคโนโลยีเป็นสิง่ ใกล้ตวั เรามาก และการเปลีย่ นแปลงนี้
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค เราในฐานะของภาครัฐต้องช่วยกัน
สนับสนุนการอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบั คนตัวเล็กหรือผูป้ ระกอบการ
ขนาดย่อม (SMEs) ในการหาโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มที่ยืนให้กับธุรกิจรายย่อย
เพื่อเปิดโอกาสให้คู้ค้าเข้ามาเจอกันได้ง่ายขึ้น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี จ ะรวดเร็ ว และรุ น แรง เกิ ด ผลกระทบต่ อ ผู ้ ค นมากเพี ย งใด
แต่ สนค. ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงาน
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชนต่อไป
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Special Report
โดย : นางศุจริ ตั น์ สิทธิโรจน์ นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบตั กิ ำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

Blockchain เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์
ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารทีส่ า� คัญของโลก
โดยในปี 2561 มีมลู ค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกรวม 744,433.46 ล้านบาท
โดยสินค้าส่งออกส�าคัญอันดับ 1 คือ ข้าว มีมลู ค่า 182,081.67 ล้านบาท (24.45%)
หนึง่ ในข้าวทีไ่ ทยมีชอื่ เสียงในการผลิตคือ ข้าวอินทรีย์ ซึง่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ดีตอ่ สุขภาพ
และปัจจุบนั เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยปี 2561 ไทยส่งออกข้าวอินทรีย์
ปริมาณ 16,500 ตัน และคาดว่าภายในปี 2564 จะสามารถผลิตได้ 247,000 ตัน อย่างไรก็ตาม
การค้าสินค้าเกษตรมักประสบปัญหาความผันผวนของปริมาณผลผลิตจากปัจจัยภายนอก
หลายประการ อาทิ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต�า่ จากการไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณการผลิตได้ทงั้ หมด นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรไทย
ทีข่ าดเทคโนโลยีขนั้ สูงในการแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ปัญหาส�าคัญ
ด้านความน่าเชือ่ ถือต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการ
สินค้าเกษตร น�าไปสูป่ ญั หาด้านราคาและการกีดกันทางการค้า เนือ่ งจากมีการปลอมปนสินค้า
และสวมสิทธิเอกสารมาตรฐานหรือใบอนุญาตทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสได้
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เล็งเห็นว่าคุณภาพและมาตรฐาน
ทีส่ ามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับและเพิม่ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร
สร้างความเชือ่ มัน่ และตอบสนองความต้องการของผูซ้ อื้ ปลายน�า้ ได้ สนค. จึงได้รเิ ริม่ ด�าเนิน
โครงการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร โดยขณะนี้
สนค. อยูร่ ะหว่างการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ได้เลือกข้าวอินทรีย์
เป็นสินค้าน�าร่อง เนือ่ งจากเป็นสินค้าเกษตรทีม่ มี ลู ค่าสูง มีศกั ยภาพการส่งออก และมีขนั้ ตอน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วย
อ�านวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจทิ ลั เพิม่ มูลค่าข้าวอินทรีย์ และสร้างอ�านาจต่อรองทาง
ราคาให้กบั เกษตรกรต้นน�า้ ตลอดจนเป็นการยกระดับระบบการค้าตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตร ทัง้ นีย้ งั เป็นโอกาสในอนาคตทีจ่ ะประยุกต์ใช้ระบบ Blockchain กับ
การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Food Agriculture)
รวมทัง้ อาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระแสเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) ทีใ่ นช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาทัว่ โลกให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก
1. ศักยภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย)์ ของไทย
1.1 ศักยภาพข้าวอินทรียใ์ นตลาดโลก ข้าวอินทรียถ์ อื เป็นสินค้าเกษตรอินทรียท์ มี่ ี
ศักยภาพด้านการส่งออกของไทย จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (The
Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ
(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) พบว่าในปี 2560
ไทยมีพนื้ ทีผ่ ลิตเกษตรอินทรียเ์ ป็นล�าดับที่ 7 ของเอเชีย และล�าดับที่ 51 ของโลก ด้วยพืน้ ทีข่ นาด
570,409 ไร่ สามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ทยได้ 1,817 ล้านบาท/ปี
โดยพืน้ ทีป่ ลูกข้าวอินทรีย์ คิดเป็นสัดส่วน 59% ของพืน้ ทีผ่ ลิตเกษตรอินทรียท์ งั้ หมด ในปี
2561 ไทยส่งออกข้าวอินทรียม์ มี ลู ค่า 750 ล้านบาท แม้วา่ จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.098%
ของปริมาณการส่งออกข้าวไทย แต่สามารถสร้างมูลค่าได้ 0.41% ของมูลค่าการส่งออกข้าวไทย
1.2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย)์ เป็นเกณฑ์ขอ้ ก�าหนดขัน้ ต�า่ ทีเ่ กษตรกรผูผ้ ลิต
จะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ให้หน่วยงานรับรองมาตรฐานใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมิน โดยระบุ
แนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อก�าหนดทีจ่ ะตรวจประเมินรับรองอย่างละเอียดชัดเจน ทัง้ วิธปี ฏิบตั ิ
และข้อห้าม ครอบคลุมส�าหรับ
เกษตรกรผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
ในตลาดเมล็ดพันธุ์ ในธุรกิจ
แปรรูป และกระบวนการขนส่ง
โดยมีข้อก�าหนดที่ส�าคัญ เช่น
การจัดการฟาร์มโดยรวม ระบบ
นิเวศการเกษตร การปรับเปลีย่ น
เข้ า สู ่ ร ะบบเกษตรอิ น ทรี ย ์
การผลิตพืชอินทรีย์ การจัดการ
ดินและธาตุอาหาร การป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพชื การป้องกันมลพิษและการปนเปือ้ น และการแปรรูปและการปฏิบตั หิ ลังการ
เก็บเกีย่ ว เป็นต้น จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะน�าแนวทางการปฏิบตั ทิ มี่ แี บบแผนชัดเจนและ
เป็นระบบของการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม์ าปรับรูปแบบสูร่ ะบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเทคโนโลยี Blockchain

ทัง้ นี้ ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ วั่ โลกมีมากมายหลายมาตรฐาน ทัง้ ระดับ
นานาชาติ ระดับประเทศ และระดับพืน้ ที่ และแต่ละตรารับรองจะก�าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานที่
มีความเข้มงวดต่างกัน ดังนัน้ การเลือกขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผูผ้ ลิตสินการเกษตร
อินทรียจ์ งึ ควรเลือกใช้ตรารับรองในระดับทีน่ า่ เชือ่ ถือและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูซ้ อื้ หรือผูน้ า� เข้าในประเทศปลายทาง
2. จุดเด่นและประโยชน์ของ Blockchain กับการยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ
ข้าวอินทรีย์
2.1 จุดเด่นของ Blockchain เทคโนโลยี Blockchain เป็นโอกาสในการยกระดับ
กระบวนการและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศไทยไปสู่การค้าบนระบบ
เศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่ เนือ่ งจากเทคโนโลยี Blockchain มีลกั ษณะการท�างานทีเ่ ป็นระบบ
การกระจายฐานข้อมูล (Distributed Ledger) ไม่จา� เป็นต้องอาศัยคนกลาง สามารถด�าเนินการ
โดยระบบอัตโนมัตผิ า่ นเงือ่ นไข Smart Contract ซึง่ การเป็นระบบอัตโนมัตจิ ะช่วยลดปัญหา
การหลอกลวง ป้องกันการแก้ไขข้อมูลและปลอมแปลงข้อมูล และป้องกันการเกิดข้อพิพาท
ระหว่างกันได้มากขึน้ จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ การเงิน การค้า และ
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
จึงอาจกล่าวได้วา่ Blockchain เป็น Internet of Value สามารถส่งต่อคุณค่าและ
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ผา่ นระบบ Blockchain ซึง่ แตกต่างจาก Internet ในปัจจุบนั
ทีเ่ ป็น Internet of Information โดยสามารถส่งต่อได้เพียงข้อมูลเท่านัน้ Blockchain
จึงช่วยยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจทิ ลั
ให้มคี วามโปร่งใส ปลอดภัย และเชือ่ ถือได้
2.2 ประโยชน์ของ Blockchain กับการตรวจสอบย้อนกลับข้าวอินทรีย์
- ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมือ่ สินค้ามีความน่าเชือ่ ถือและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงเป็นโอกาสส�าหรับผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรอินทรียท์ จี่ ะช่วยลดปัญหา
การถูกปฏิเสธจากผูซ้ อื้ การปลอมปนสินค้า และการถูกสวมสิทธิใบอนุญาต ช่วยเพิม่ อ�านาจ
ต่อรองทางราคา ท�าให้สนิ ค้ามีมลู ค่าเพิม่ ทีส่ งู ขึน้ ตลอดจนเป็นโอกาสในการขยายตลาด
ส่งออกส�าหรับผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก
- ตอบสนองความต้องการของผูซ้ อื้ (Demand) พฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในปัจจุบนั ก่อให้เกิดกระแสรักสุขภาพและอาหารปลอดภัยซึง่ ก�าลังเป็นทีน่ ยิ มไปทัว่ โลก
จึงเป็นโอกาสทีจ่ ะน�าระบบการตรวจสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กบั
สินค้าเกษตรและอาหาร เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูซ้ อื้ สินค้าเกษตร (Demand)
ทีอ่ ยูป่ ลายน�า้ ให้สามารถทราบแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ และกระบวนการทางการผลิตและ
แปรรูปต่างๆ ผ่านระบบทีม่ คี วามโปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และตรวจสอบได้
3. การต่อยอดเพือ่ ยกระดับการค้า
สนค. มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขับเคลือ่ นโครงการ Blockchain เพือ่ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์ ให้เป็นส่วนส�าคัญในการเชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value
Chain) ของระบบการผลิตและการค้าสินค้าข้าวอินทรีย์ และต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรและ
อาหารอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในระยะยาวควรมีการเชื่อมโยงกับระบบการค้าส่วนอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การช�าระเงิน การท�าสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และระบบการขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการยกระดับห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ให้สามารถอ�านวยความสะดวกทาง
การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนทางการค้า สร้างความน่าเชือ่ ถือและมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าเกษตร และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าจากการมีมาตรฐาน
ทีส่ ามารถตรวจสอบได้ น�าไปสูก่ ารขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยอย่างยัง่ ยืน เนือ่ งจาก
ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มีกลุม่
เกษตรกรทีม่ คี วามสามารถในการสร้างผลิตผลทางการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความเข้มแข็ง
ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตาม การยกระดับระบบการค้าของประเทศจ�าเป็นต้อง
อาศัยการบูรณาการและการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
หน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน และหน่วยงานวิชาการ
อ้างอิง :
1. การส่งออกสินค้าส�าคัญของไทยเรียงตามมูลค่า http://www.ops3.moc.go.th/export/
recode_export_rank/
2.ไทยผลิตเกษตรอินทรีย์รั้งอันดับ7 ของเอเชีย เร่งพัฒนาเพิ่มพื้นที่ สร้างองค์ความรู้
https://www.posttoday.com/economy/news/593048
05

Special Report
โดย : นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

เทคโนโลยี ABCDE กับธุรกิจยุคใหม่
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ให้ความส�าคัญและด�าเนินการ
ส่งเสริมเรือ่ งเทคโนโลยีและเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) มาอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ส่งเสริมให้ธรุ กิจไทยสามารถยกระดับและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของ
เศรษฐกิจการค้าโลกในอนาคต โดยเทคโนโลยียคุ ใหม่ (ABCDE) ได้แก่ AI, Blockchain,
Cloud, Data และ E-Business ทีน่ า� มาประยุกต์ใช้คกู่ บั อุปกรณ์ยคุ ใหม่ตา่ งๆ เช่น
IoTs, Sensor, Drone, Robot, 3D Printing, New Material, Biometric, AR, VR,
Notebook, Smart Phone และ Smart Devices เป็นต้น ให้บรู ณาการเชือ่ มโลก
ดิจทิ ลั กับโลกความจริงอย่างแนบแน่น เพือ่ ยกระดับธุรกิจและพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ให้รองรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและรูปแบบชีวติ ยุคใหม่ ทีต่ อ้ งการสินค้าและบริการที่
มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ดีตอ่ สังคม ดีตอ่ สุขภาพ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทีม่ าของสินค้าและบริการได้

การหลอกลวง ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึน้ เพิม่ ความรวดเร็ว
ในการด�าเนินการ โดยข้อมูลทีจ่ ดั เก็บแบบกระจายท�าให้ยากต่อการเปลีย่ นแปลง
หรือบิดเบือนข้อมูล สามารถตรวจสอบทีม่ าหรือติดตามข้อมูลการท�าธุรกรรมตลอด
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
C = Cloud3 คือ การให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูใ้ ช้งานสามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุน่ สูง และคิดค่าใช้บริการตาม
การใช้งานจริง สามารถใช้งาน Cloud ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ Cloud จึงเป็นการบริการ
ทีส่ ามารถใช้งานได้โดยไม่จา� กัดสถานที่ เวลา มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ น
การใช้งานตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จา่ ย
D = Data หรือ ข้อมูล4 คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ยังไม่ผา่ นการประมวลผล ทัง้ ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ เสียง
ภาพเคลือ่ นไหว โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Scientist) ให้ความหมาย
ว่าข้อมูลคือทุกอย่างทีส่ ามารถแปลงเป็นดิจทิ ลั ได้ ซึง่ สามารถต่อยอดประมวลผลด้วย
การใช้แนวคิด Data Science คือการรวมศาสตร์ตา่ งๆ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล หรือใช้
เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์และประมวลผล ทัง้ นี้ จะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
หรือข้อมูลขนาดเล็กไม่เป็นไร ขอให้เป็นข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (Quality Data) ได้แก่ ถูกต้อง
แม่นย�า ทันสมัย หลากมิตขิ อ้ มูล อาทิ ปริมาณ เวลา สถานที่ รวมทัง้ สามารถตรวจสอบได้
E = E-Business หรือธุรกิจดิจทิ ลั คือ การด�าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
อินเทอร์เน็ต อาทิ การค้าออนไลน์ (E-Commerce) ธุรกิจบริการออนไลน์ (E-Service)
ธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ (Digital Content)
เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สนค. ได้จดั งานสัมมนาเทคโนโลยี ABCDE
กับธุรกิจยุคใหม่ ณ Glowfish Co-Working Space กรุงเทพฯ เพือ่ ให้ธรุ กิจทีม่ ี
ประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียกระดับธุรกิจมาแบ่งปันความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการน�าเทคโนโลยี
ไปใช้กบั ธุรกิจให้เหมาะสมในวงกว้างต่อไป เพราะนอกจากเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับ
ธุรกิจแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน ลดความเหลือ่ มล�า้ ด้วย โดยการเสวนา
ในงานได้มง่ ุ เน้นการถ่ายทอดความส�าคัญและประโยชน์ในการน�าเทคโนโลยีไปใช้กบั ธุรกิจ
ชีวภาพและธุรกิจบริการทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพ เพือ่ น�าไปสูก่ ารยกระดับธุรกิจและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและเชือ่ มโยงสูเ่ ชิงพาณิชย์ซงึ่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่
โดยมีตวั อย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั ธุรกิจและค�าแนะน�าทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจอืน่ ๆ ในการประยุกต์ใช้ ดังนี้

1. ธุรกิจชีวภาพ (Bio 4.0)

ก่อนอืน่ ขออธิบายเทคโนโลยียคุ ใหม่ (ABCDE) โดยสรุป ได้แก่
A = AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์1 คือ เครือ่ งจักรทีส่ ามารถ
ท�าความเข้าใจ เรียนรู้ วิเคราะห์ และประมวลผลต่างๆ อย่างอัตโนมัติ จึงกล่าวได้วา่
AI ถือก�าเนิดขึน้ เมือ่ เครือ่ งจักรมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ (Machine Learning) ซึง่ AI
แบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาดเมือ่ เปรียบเทียบกับมนุษย์
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้อธิบายว่า AI มีรปู แบบค�าตอบ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์
และอธิบายเบือ้ งต้น (Describe) 2. การพยากรณ์ (Predict) 3. การท�างานอัตโนมัติ
(Automate) 4. การจัดประเภท (Classify) และ 5. การให้คา� แนะน�า (Prescribe)
B = Blockchain2 คือ ระบบการกระจายฐานข้อมูล (Distributed Ledgers) ที่
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล รวมทัง้ การมีสญั ญาอัจฉริยะ
(Smart Contracts) ช่วยให้ดา� เนินการตามสัญญาอย่างอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยลดปัญหา
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คุณมานพ แก้วโกย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หจก.เนเจอร์ฟดู้ โปรดักส์แอนด์
มาร์เก็ตติ้ง ธุรกิจข้าวอินทรีย์ มีเครือข่ายชาวนาที่มีผลผลิตคุณภาพและกระจาย
ผลประโยชน์ให้ชาวนาอย่างเป็นธรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ABCDE และ
เทคโนโลยีอนื่ ๆ เข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ อาทิ การตลาดและการค้าออนไลน์ การใช้
AI ตรวจคุณภาพข้าวและพัฒนาพันธุข์ า้ ว การใช้เทคโนโลยีฆา่ เชือ้ ด้วยความร้อนสูงเพือ่
ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมทัง้ วางแผนการใช้ Blockchain ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึง่ จะร่วมมือกับโครงการของ สนค. ในอนาคต
คุณคณพล คุณดิลกกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั The Bricket
จ�ากัด ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ซึ่งมีแนวคิด
การด�าเนินธุรกิจเพือ่ สังคม สร้างเครือข่ายเกษตรกรและ SMEs โดยให้ความส�าคัญกับ
การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน
ด้วยแนวคิดจิง้ หรีดช่วยชาติ โดยใช้เทคโนโลยี ABCDE ช่วยยกระดับธุรกิจ อาทิ การตลาด

•

และการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลออนไลน์ดว้ ย Big Data รวมทัง้ มีแนวคิดการใช้เทคโนโลยีและ AI ในการเลีย้ งจิง้ หรีด
แนวคิดการใช้ Blockchain สร้างความเชือ่ มัน่ ในการตรวจสอบย้อนกลับในอนาคต
ภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จ�ากัด
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสติก๊ เกอร์กนั ยุงและสติก๊ เกอร์หวั หอมแก้หวัด ซึง่ สกัดจากน�า้ มัน
หอมระเหยเข้มข้นจากสินค้าเกษตรของไทย และได้จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดยให้ความส�าคัญกับการวิจยั พัฒนาและเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าเกษตรของไทยและ
ต่อยอดจากภูมปิ ญั ญาสูน่ วัตกรรม ซึง่ ใช้เทคโนโลยี ABCDE มาช่วยยกระดับธุรกิจ อาทิ
การตลาดและการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลออนไลน์
เพือ่ หาลูกค้าเป้าหมายและวิจยั ตลาด การใช้ Cloud ในการท�างาน รวมทัง้ เริม่ ใช้ AI
ในการควบคุมการผลิตให้มมี าตรฐานและแม่นย�าขึน้

•

2. ธุรกิจบริการ (Service 4.0)

•

ดร.นพ.ปณต ประพันธศิลป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร See Doctor Now
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ออนไลน์ ใช้เทคโนโลยี E-Business และ Big data เพิม่ โอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ยจ�านวนมากผ่าน Digital Platform ท�าให้
ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล
คุณวัชรพงษ์ พจนียน์ นท์ ผูบ้ ริหาร Six Network & Ookbee ธุรกิจหนังสือ
ออนไลน์ (E-Book) เปิดโอกาสให้นกั เขียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและน�าเสนอใน
Digital Platform ทีส่ ามารถเข้าถึงนักอ่านมากมายด้วยต้นทุนทีถ่ กู กว่าและมีรปู แบบ
การให้บริการทีห่ ลากหลายมากกว่า ซึง่ นอกจาก E-Business แล้ว ยังใช้ Big Data
ในการวิเคราะห์ประมวลผล รวมทัง้ ใช้ Blockchain ในการช�าระเงินดิจทิ ลั และการใช้
หนังสือดิจทิ ลั เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหาร บริษทั SYNAPES Thailand จ�ากัด
ธุรกิจบริการกล้องวงจรปิด AI โดยธุรกิจต่างๆ สามารถยกระดับธุรกิจของตนเองได้ดว้ ย
การใช้บริการ AI แบบ As a Service ทีภ่ าคธุรกิจไม่จา� เป็นต้องเป็นซือ้ โปรแกรมและ
เสียค่าบ�ารุงรักษาราคาสูง ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนและยกระดับธุรกิจได้
ภายในการจัดสัมมนา ยังมีคา� แนะน�าส�าหรับผูป้ ระกอบการ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ในยุคเศรษฐกิจใหม่จะเป็นปัจเจกบุคคลและมีลกั ษณะเฉพาะ (Personalization &
Customization) นอกจากสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานแล้ว มีแนวโน้ม
รักสุขภาพ รักสังคม รักสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ธุรกิจควรเตรียมความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีดว้ ยการศึกษาและเรียนรู้ สิง่ ส�าคัญคือการเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
อาจไม่ตอ้ งไฮเทคมากแต่ตอ้ งตอบโจทย์ธรุ กิจ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีออนไลน์เบือ้ งต้น

•
•

ที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยก่อน รวมทั้งควรเลือกใช้บริการ As a Service ตาม
ความเหมาะสม ประการส�าคัญคือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เปิดใจ ปรับทัศนคติ
ให้เข้าใจและยอมรับการเปลีย่ นแปลง ปราดเปรียว (Agile) ในการปรับตัวรองรับ
การเปลีย่ นแปลง ปรับและยกระดับทักษะ (Re-Skill & Up-Skill) ให้เหมาะสม สิง่ ส�าคัญ
คือการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-Long Learning)
ส�าหรับภาครัฐก็มหี น่วยงานและมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
ธุรกิจยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มียทุ ธศาสตร์ 3G ได้แก่
1. Groom สร้างผูป้ ระกอบการนวัตกรรม 2. Grant ให้ทนุ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
และ 3. Growth ส่งเสริมการขยายตลาดและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป ส�านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั มีมาตรการส่งเสริมทีห่ ลากหลายให้ผปู้ ระกอบการเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม เช่น Digital Startups Fund สนับสนุนเงินทุนธุรกิจดิจทิ ลั ครอบคลุม
ตั้งแต่ช่วงจุดประกายแนวคิด เริ่มต้นธุรกิจ และขยายธุรกิจ เป็นต้น ส�าหรับ
กระทรวงพาณิชย์มหี น่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ใหม่ อาทิ สถาบันพัฒนา
ผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ศูนย์ให้คา� ปรึกษา
ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนวัตกรรม รวมทัง้ มี สนค. ท�าหน้าทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์และ
เสนอนโยบายเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ และกรมต่างๆ ช่วยกันขับเคลือ่ นด�าเนินการพัฒนา
ธุรกิจ เชือ่ มโยงขยายตลาด และอ�านวยความสะดวกทางการค้า นอกจากนี้ ภาคเอกชนเอง
ก็เร่งส่งเสริมผูป้ ระกอบการด้วยเช่นกัน อาทิ สมาคม Thailand Tech Startups ทีม่ ี
บทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการร่วมกลุม่ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startups ยกระดับ
ธุรกิจ Startups และจับคูก่ บั ธุรกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร ทีม่ บี ทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ด้วยการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรยุคใหม่กบั การเกษตร และสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั ธุรกิจเกษตรของไทยด้วย ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการสามารถขอรับรายละเอียดการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเพือ่ ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่กบั หน่วยงานต่างๆ ได้โดยตรง
สนค. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าต้นแบบธุรกิจทีป่ ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว จะเป็น
แรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั แต่ละธุรกิจ รวมทัง้ เตรียมความพร้อม สร้างเครือข่ายและ
เลือกใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพือ่ ยกระดับและปรับตัวรองรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่ ซึง่ ธุรกิจรูปแบบใหม่นอกจากได้ประโยชน์เรือ่ งเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วย
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมธรรมาภิบาล (ESG : Environment,
Social, Good Governance) น�าไปสูก่ ารลดความเหลือ่ มล�า้ ให้ทกุ ภาคส่วนเติบโต
ไปด้วยกัน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าไทยยุคใหม่ให้มน่ั คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในอนาคต
อ้างอิง
1. https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
3. https://www.trueidc.com/cloud-computing-คืออะไร-และผูใ้ ห้บริการ-cloudมีกปี่ ระเภท/
4. https://sites.google.com/site/greyrtheahgdas/rabb-sarsnthes/khxmul-data
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Economic Indicators
โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2562
ภาพรวม เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ งจากสงคราม
การค้า ความผันผวนของค่าเงินและราคาพลังงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ไทยยังคงมีความเสีย่ งทัง้ จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมี
สัญญาณจากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ เงินเฟ้อชะลอตัว
ต่อเนื่องติดต่อกันตลอดไตรมาสและขยายตัวในอัตราต�า่ โดยสินค้า
กลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่
สินค้ากลุ่มพลังงานยังคงหดตัวสูงอย่างต่อเนื่องตามราคาน�้ามันดิบ
ในตลาดโลกที่ แ ม้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ตามเหตุ ถ ล่ ม โรงกลั่ น น�้ า มั น ใน
ตะวันออกกลาง แต่ยงั ต�า่ กว่าราคาในปีทแี่ ล้ว (เมือ่ หักอาหารสดและ
พลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.44) เงินเฟ้อ
ในเดือนนี้ชะลอตัวสอดคล้องกับการหดตัวของดัชนีราคาผู้ผลิตและ
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง ทีล่ ดลงร้อยละ 1.9 และ 2.8 ตามล�าดับ แต่ยงั
มีสญ
ั ญาณบวกจากยอดการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ จากการใช้จา่ ยในประเทศกลับมาขยายตัวได้ในรอบ 3 เดือน และความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในอนาคตยังอยูใ่ นช่วงเชือ่ มัน่
อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ ยังคงชี้ว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.32

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนกันยายน 2562 เท่ากับ 102.90 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.32 (YoY) ตามการสูงขึน้ ของหมวดอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ ร้อยละ 2.47 โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 9.15 โดยเฉพาะข้าวสาร เนือ่ งจากผลผลิตน้อย ผักและผลไม้ สูงขึน้
ร้อยละ 7.04 โดยเฉพาะผัก (มะนาว พริกสด หอมหัวแดง) เนือ่ งจากผลผลิตได้รบั ความเสียหายจากฝนตกชุกและฐานราคาปีทผี่ า่ นมาต�า่ เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่และสัตว์นา�้ สูงขึน้
ร้อยละ 2.79 (เนือ้ สุกร ปลานิล ไก่ยา่ ง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 1.63 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.53 (น�า้ อัดลม กาแฟ
ร้อน/เย็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ 0.66 และ 0.51 (ข้าวแกง ก๋วยเตีย๋ ว อาหารเช้า) ขณะทีเ่ ครือ่ งประกอบอาหาร ลดลง
ร้อยละ 0.10 (น�า้ มันพืช ซอสหอยนางรม) ตามการส่งเสริมการตลาด ขณะทีห่ มวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงร้อยละ 0.90 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสือ่ สาร ร้อยละ 2.86 โดยน�า้ มันเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 9.91 (น�า้ มันเชือ้ เพลิงทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซยานพาหนะ (LPG))
การสื่ อ สาร ลดลงร้ อ ยละ 0.03 (เครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ )
หมวดเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.30 (รองเท้า เสือ้ ผ้า
บุรุษและสตรี) ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.13
หมวดเคหสถาน สูงขึน้ ร้อยละ 0.33 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน
ผงซักฟอก น�้ายาล้างห้องน�้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ของใช้ส่วนบุคคล และค่ายา)
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.75
(ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.01 (สุรา)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 สูงขึน้
ร้อยละ 0.10 (MoM) เฉลีย่ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.81 (AoA) และไตรมาสที่ 3
ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น สูงขึน้ ร้อยละ 0.61
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2562
เท่ากับ 101.3 เมือ่ เทียบกับเดือนกันยายน 2561
ลดลงร้อยละ 1.9 (YoY) โดยหมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลง
ของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กุ้งแช่แข็ง)
เนื่องจากผลผลิตมีจ�านวนมาก กลุ่มน�้ามัน
เชือ้ เพลิง ความต้องการลดลงจากสงครามการค้า
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มสิ่งทอ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ (เส้ น ใยสั ง เคราะห์
ด้ า ยใยสั ง เคราะห์ ผ สมฝ้ า ย ด้ า ยฝ้ า ย)
กลุ่มเยื่อกระดาษ และกลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ราคาวัตถุดิบปรับลดลง กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปรับราคาเพือ่ ระบายสินค้ารุน่ เดิม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 7.1 จากกลุม่ สินค้าน�า้ มันปิโตรเลียมดิบ
ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และพืชผัก (มะนาว มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน) และกลุม่ ปศุสตั ว์ (สุกร ไก่มชี วี ติ และไข่ไก่) กลุม่ ปลาและสัตว์นา�้ (ปลาดุก ปลาตะเพียน
หอยนางรม หอยลาย) ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลไม้ (กล้วยน�้าว้า สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน) ราคาปรับสูงขึ้นตาม
ความต้องการ ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ มันส�าปะหลัง ผลปาล์มสด อ้อย ยางพารา และกุ้งแวนนาไม ปริมาณผลผลิตมีมากขณะที่ความต้องการลดลงตาม
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง (MoM) เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลง
ร้อยละ 0.8 (AoA) และไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.6
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน
2562 เท่ากับ 105.9 เมื่อเทียบกับเดือน
กันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.8 (YoY) จาก
การลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ร้อยละ 14.6 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย
เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณ ลวดผู ก เหล็ ก )
เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับลดลง
และราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน
ประกอบกับความต้องการใช้ในประเทศลดลง
สะท้อนจากจากยอดขายเหล็กในประเทศที่
ลดลงต่อเนือ่ ง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7
(โถส้วม อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ) ปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดจ�าหน่าย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 1.0 (อลูมิเนียมแผ่น ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลียม
ที่ปรับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากความต้องการลดลง สอดคล้องกับยอดจ�าหน่ายปูนซีเมนต์
ในประเทศหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.5 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ ท่อระบาย
น�้าเสียพีวีซี) และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน) ปรับลดลงตามวัตถุดิบ ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา
ไม้คาน) จากไม้น�าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ) เนื่องจากปริมาณลดลงจาก
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการผลิต และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM) เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลงร้อยละ 0.8 (AoA) และไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.4
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนกันยายน 2562 ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 46.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 47.2 ในเดือน
ก่อนหน้า เป็นระดับที่ต�่ากว่าช่วงความเชื่อมั่นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันลดลงจาก 41.0 มาอยู่ที่ 39.8
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังคงอยู่ในช่วงความเชื่อมั่น
ที่ระดับ 50.1 ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 51.3 ทั้งนี้
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีป่ รับตัวลดลงเกิดจากความกังวลต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ การแข็งค่าของเงินบาท การส่งออกทีห่ ดตัว และหนีค้ รัวเรือน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาล
ทั้งการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ การท่องเที่ยว และการลงทุน จะช่วย
ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยเสริมสร้าง
ให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ 47.0 และดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.9
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: สิงหาคม 2562

การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2562 มีมลู ค่า 21.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กลับมาหดตัวอีกครัง้ ทีร่ อ้ ยละ 4.0 ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการเร่งส่งออกในเดือนก่อนเพือ่
หลีกเลีย่ งผลกระทบจากสงครามทางการค้าทีม่ แี นวโน้มทวีความรุนแรงขึน้ โดยผลของ
สงครามการค้าได้นา� ไปสูก่ ารชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ส�าคัญ ซึง่ ส่งผลให้การส่งออก
ในหลายตลาดหดตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซียน-5 CLMV และเอเชียใต้มกี าร
หดตัวในระดับสูง ในขณะเดียวกันราคาน�า้ มันดิบทีอ่ ยูใ่ นระดับต�า่ ได้สง่ ผลให้สนิ ค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับน�า้ มันยังคงหดตัวในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ อุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลกและการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนี้
ส�าหรับการส่งออกไทยยังได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมภิ าค โดยการส่งออกไป
ยังตลาดสหรัฐอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลางยังคงขยายตัวได้ดี และการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 จากการส่งออกทองค�า อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ทีข่ ยายตัวในระดับสูง ส�าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรส�าคัญทีย่ งั ขยายตัวได้ดี
ทัง้ ในด้านปริมาณและราคา ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและ
แปรรูป ขณะทีส่ นิ ค้าส่งออกส�าคัญทีม่ แี นวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ ง ได้แก่ รถจักรยานยนต์และ
ส่วนประกอบ เครือ่ งส่งวิทยุ โทรเลขและโทรศัพท์ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป รวม 8 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.2
การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ นับจากมีการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
การส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าโลกก็ทวีความรุนแรงขึน้ รวมทัง้ ขยายผลกระทบกว้างขึน้
จากช่องทางการค้าผ่านห่วงโซ่อปุ ทานไปสูภ่ าวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอลงอย่างชัดเจน ท�าให้
การส่งออกของไทยได้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และการส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ
ของไทยปรับตัวลดลง โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักในเดือนสิงหาคม 2562 หดตัวร้อยละ
0.1 แม้วา่ การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.8 แต่การส่งออกไปญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป
หดตัวร้อยละ 1.2 และ 6.2 ตามล�าดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพสูงหดตัวร้อยละ 16.0
เนือ่ งจากการส่งออกไปอาเซียน-5 และเอเชียใต้หดตัวร้อยละ 24.6 และ 20.0 ตามล�าดับ
ส่วนการส่งออกไปจีนลดลงไม่มากนักเพียงร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปตลาด
ศักยภาพระดับรองขยายตัวร้อยละ 0.2 เนือ่ งจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 18.4 และ 5.3 ตามล�าดับ ส่วนแอฟริกา กลุม่ ประเทศ CIS
และลาตินอเมริกา หดตัวร้อยละ 22.8 10.5 และ 8.2 ตามล�าดับ
แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 ยังมีความเสีย่ งจากสงครามการค้า
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าของเงินบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์
มีแผนผลักดันการส่งออกในครึง่ ปีหลังให้สามารถขยายตัวได้ทรี่ อ้ ยละ 3.0 โดยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฎ์) มีนโยบายรักษาตลาดเดิม
ขยายตลาดใหม่ ฟืน้ ฟูตลาดเก่า เช่น ตลาดตะวันออกกลาง ทีเ่ คยเป็นตลาดข้าวเก่าของไทย
เช่น อิรกั รวมทัง้ ตลาดอืน่ ๆ เช่น จอร์แดน กาตาร์ บาห์เรน คูเวต ตลาดอาเซียนและ CLMV
เป็นตลาดศักยภาพและมีโอกาสเพิม่ ตัวเลขการค้าอีกมาก โดยเฉพาะการค้าชายแดนและ
ผ่านแดนซึง่ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพือ่ เพิม่ มูลค่าการค้า ตลาดจีน มุง่ เน้นเพิม่ มูลค่า
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ทยเข้าไปท�าตลาดแล้ว รวมทัง้ ขยายไปยังมณฑลตอนในหรือเมืองรองทีย่ งั เข้า
ไม่ถงึ ตลาดอินเดีย ถือเป็นตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพสูงมาก และมีความต้องการในการบริโภค
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ นี้ รองนายกฯ มีกา� หนดการไปเยือนจีน และอินเดีย ในปลายเดือนกันยายนนี้
เพือ่ เร่งผลักดันสินค้าเกษตรของไทย ทัง้ ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�า้ มัน และ
สินค้าเกษตรอืน่ ๆ ให้ได้มากทีส่ ดุ

การน�าเข้า

เดือนสิงหาคม 2562 การน�าเข้ามีมลู ค่า 19,862 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ
14.62 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการหดตัวของเครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ (-5.95%) เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-17.57%) เคมีภณั ฑ์ (-10.96%)
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (-16.82%) ขณะทีส่ นิ ค้าน�าเข้าทีย่ งั มีการขยายตัวดี ได้แก่
น�า้ มันดิบ (+3.66%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-9.86%) ญีป่ นุ่
(-11.18%) สหรัฐอเมริกา (-6.71%) มาเลเซีย (-9.20%) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-1.84%)

ดุลการค้า

เดือนสิงหาคม 2562 เกินดุลการค้ามูลค่า 2,052.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

10

การค้าระหว่างประเทศของไทย
หน่วย (Unit) :
ส.ค. 2562
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
Aug 2019
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

ม.ค. – ส.ค. 2562
Jan-Aug 2019

21,914.9
-4.00%
19,862.4
-14.62%
+2,052.6

166,090.6
-2.19%
159,984.4
-3.61%
+6,106

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 62
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

สินค้า

ประเทศ

อัญมณีและ
2,427.94 +177.84 11.08
จีน
เครือ่ งประดับ
รถยนต์ อุปกรณ์และ
2,384.42 -12.60 10.88 สหรัฐฯ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
1,592.44 -10.50 7.27
ญีป่ นุ่
และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
968.63
-0.09
4.42 ออสเตรเลีย
เม็ดพลาสติก
773.05 -18.35 3.53 เซอร์สวิแตลนด์

มูลค่า
Δ
(ล้าน USD) (%YoY)

สัดส่วน
(%)

2,679.43

-2.72

12.23

2,572.58

5.85

11.74

2,137.23

-1.19

9.75

1,209.11

+18.90

5.52

1,153.11 +1,722.81

5.26

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 62
สินค้า
น�า้ มันดิบ
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์
เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

มูลค่า
(ล้านUSD)

Δ
สัดส่วน
(%YoY) (%)

1,294.45

+3.66

11.05

จีน

4,022.17

-9.86

20.25

1,662.22

-5.95

8.37

ญีป่ นุ่

2,694.88

-11.18

13.57

1,481.55

-17.57

7.46

สหรัฐอเมริกา 1,256.97

-6.71

6.33

1,324.24

-10.96

6.67

1,003.85

-9.20

5.05

1,127.41

-16.82

5.68

มาเลเซีย
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

790.80

-1.84

3.98

ประเทศ

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

ดัชนีราคาส่งออก-น�าเข้า
ดัชนีราคา
ส่งออก
น�าเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
มิ.ย. 62
ก.ค. 62
ส.ค. 62
-0.1
+0.1
-0.3
-0.4
+0.5
-0.6

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
ส.ค. 62
ดัชนี ส.ค. 62
+0.3
100.9
-0.3
93.0

ดัชนีราคาส่งออก เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 100.9 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561
สูงขึน้ ในอัตราชะลอลงทีร่ อ้ ยละ 0.3 (YoY) จากผลของราคาสินค้าส�าคัญบางรายการทีย่ งั คงปรับตัวสูงขึน้
ประกอบกับค�าสัง่ ซือ้ จากตลาดต่างประเทศทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง สนับสนุนให้ดชั นีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึน้
ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง
และแห้ง หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค�า เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เครือ่ งส�าอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์
ข้าวสาลีและอาหารส�าเร็จรูป ขณะทีห่ มวดสินค้าทีส่ ง่ ผลให้ดชั นีราคาส่งออกลดลง คือ หมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง ได้แก่ น�า้ มันส�าเร็จรูปและน�า้ มันดิบ อย่างไรก็ตาม ทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ผลสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั คงยืดเยือ้ รวมถึงทิศทางอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ แี นวโน้ม
แข็งค่าต่อเนือ่ ง อาจเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางราคาส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า
ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 93.0 (ปี 2555 = 100) เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561
ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นผลมาจากดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงปรับตัวลดลง ได้แก่ น�า้ มันดิบ
และน�้ามันส�าเร็จรูป ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและ
กึง่ ส�าเร็จรูป ได้แก่ ทองค�า อุปกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสัตว์นา�้ สด
แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึง่ ส�าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การทดสอบ และผลิตภัณฑ์ทา� จากยาง หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นงั่ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและ
เครือ่ งส�าอาง ผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน นาฬิกาและส่วนประกอบ

Commodities & FX

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
กันยายน 2562

ราคาทองค�า

ราคาทองค�าเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�าเดือนกันยายน 2562 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 21,769.05 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.22
เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.94 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีกอ่ นหน้า เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 4 เดือน และมีมลู ค่าสูงสุดในรอบ 3 ปี สอดคล้อง
กับทิศทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.84 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
มาอยูท่ ี่ 1,511.31 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ สูงสุดในรอบ 78 เดือน (6 ปี)
เป็นผลมาจากความกังวลภาวะหดตัวของเศรษฐกิจโลก แรงกระตุน้ ของสงครามการค้า
สหรัฐ-จีน การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป Brexit ความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างจีน-ฮ่องกง รุนแรงมากขึน้ เป็นแรงหนุนให้นกั ลงทุนถือทองค�าซึง่ เป็นสินทรัพย์
ปลอดภัยมากขึน้ โดยคาดการณ์วา่ ราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรับตัว
อยูท่ ี่ 1,450 - 1,550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์

ราคาน�า้ มัน

ราคาน�า้ มันเฉลีย่ รายเดือน

ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 56.96 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.85 จากเดือนก่อนหน้า
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 18.73 เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภูมภิ าคตะวันออกกลาง หลังเกิดเหตุถล่มโรงกลัน่ น�า้ มันใน
ซาอุดอิ าระเบีย นอกจากนีส้ งครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีม่ คี วามตึงเครียด
ลดลง ท�าให้ตลาดเริม่ คลายความกังวลจากเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคา
น�้ามันดิบจะยังคงถูกกดดันจากความต้องการใช้นา�้ มันโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนราคาน�า้ มันในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคา
น�า้ มันแก๊สโซฮอลล์ อยูท่ ี่ 25.98 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.23 จากเดือนก่อนหน้า
ขณะทีร่ าคาน�า้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 24.53 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.08 จากเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลีย่ น

ค่าเงินบาทเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 0.64 จากเดือนก่อนหน้า และเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
แข็งค่าขึน้ ร้อยละ 6.28 โดยเป็นผลจากเงินดอลลาร์มที ศิ ทางอ่อนค่า จากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดลง
ร้อยละ 0.25 เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ และยังมีการประกาศลดดอกเบีย้ หรือคงดอกเบีย้ จาก
ธนาคารกลางอีกหลายแห่งตามมา โดยของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ อ้ ยละ 1.50 ต่อปี

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ข้าว

เดือน

สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�า
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�า้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD

ราคาสินค้ารายเดือน
Aug-62

Sep-62

%Δ(MOM)

Sep-61

Sep-62

1,176.43
3,337.38

1,155.00
3,463.10

46.64
41.36

%Δ(YOY)

-1.82
3.77

1,175.00
3,315.00

1,155.00
3,463.10

-1.70
4.47

46.57
42.15

-0.15
1.91

47.13
44.45

46.57
42.15

-1.19
-5.17

1,498.80
21,720.45

1,511.31
21,769.05

0.83
0.22

1,198.47 1,511.31
18,457.50 21,769.05

26.10
17.94

54.85

56.96

3.85

70.08

56.96

-18.73

30.77

30.57

-0.64

32.62

30.57

-6.28

ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกันยายน 2562 ปรับตัวลดลงจากเดือน
สิงหาคม จากราคา 1,176.43 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,155.00 บาท/100 กิโลกรัม
ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
3,337.38 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,463.10 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวม
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสถานการณ์ภยั แล้งท�าให้ผลผลิตข้าวลดลง ขณะทีค่ วามต้องการ
ข้าวเพิ่มขึ้นจากความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งที่อาจท�าให้ขาดแคลนผลผลิตข้าว
ประกอบกับค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าต่อเนือ่ ง

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกันยายน 2562 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 46.57 บาท
และ 42.15 บาท ตามล�าดับ ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ลดลงจากเดือนทีผ่ า่ นมา
คิดเป็นร้อยละ 0.15 ขณะทีร่ าคายางแท่ง STR 20 เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 1.91 ราคายาง
โดยรวมปรับตัวตามความต้องการของผูป้ ระกอบการทัง้ ภายในและต่างประเทศ และ
ได้รบั แรงสนับสนุนจากมาตรการแก้ปญั หาราคายาง อย่างไรก็ตาม ก็ได้รบั แรงกดดัน
จากค่าเงินบาททีย่ งั คงแข็งค่าเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
11
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โดย : นายณัฐ ธารพานิช นักวิชำกำรพำณิชย์ชำ� นำญกำร กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ, นายไตรสรณ์ ถิรชีวานนท์ นักศึกษำฝึกงำน คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สินค้าออนไลน์มีราคาต�า่ กว่าสินค้าออฟไลน์จริงหรือ?

กรณีศึกษาราคาสินค้าชุดเบ็ดเตล็ดของร้าน Modern trade รายใหญ่ 3 รายในไทย
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ท่เี ทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของผู้คน
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมทัง้ ต้นทุนค่าขนส่งและการช�าระเงินทีถ่ กู ลง ท�าให้ประชาชนหันมาซือ้ สินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ นอกจากนี้ ตลาดสินค้าและบริการออนไลน์ทว่ั โลกยังมีศกั ยภาพในการเติบโตอีกมาก
จากการศึกษาของ AliResearch ในปี 2015 คาดการณ์วา่ มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน
แบบ B2C ทัว่ โลกมีอตั ราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 27.3 ต่อปี ระหว่างปี 2014-2020 ส�าหรับประเทศไทย
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) คาดการณ์วา่ ในปี 2561 มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย
มีมลู ค่าประมาณ 3,150,232.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 14
ด้วยความพยายามในการพัฒนาดัชนีราคาผูบ้ ริโภคให้สะท้อนความเป็นจริงให้มากขึน้ ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ทีม่ ภี ารกิจในการจัดท�าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของประเทศ
ได้ศกึ ษาข้อมูลราคาสินค้าออนไลน์ ทีเ่ ก็บจากการจดราคาจากหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าโมเดิรน์ เทรดรายใหญ่
จ�านวน 3 ราย ของสินค้าทีใ่ ช้จดั ท�าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคชุดทัว่ ไป ได้แก่ สินค้าในกลุม่ อาหาร เครือ่ งประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ทา� ความสะอาด และของใช้สว่ นบุคคล ซึง่ รวมแล้วมีนา�้ หนักประมาณร้อยละ 9.02 ของน้า� หนักรวม
ในตะกร้า CPI ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2560-ปัจจุบนั (พฤษภาคม 2562) จ�านวน 72 รายการ 288 ตัวอย่างสินค้า
เพือ่ น�ามาจัดท�าดัชนีราคาผูบ้ ริโภคออนไลน์ (CPI-Online) แบบไม่ถว่ งน้า� หนัก เพือ่ น�ามาเปรียบเทียบกับ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคแบบออฟไลน์ทส่ี า� นักงานฯ จัดท�าอยูแ่ ล้ว รวมทัง้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าราคาสินค้า
ออนไลน์มาเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดท�า CPI ในอนาคต
ผลการศึกษา
1. ราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์เคลือ่ นไหวเพิม่ หรือลดไปในทางเดียวกัน (Synchronization)
ยกเว้นสินค้าประเภทเครือ่ งประกอบอาหาร เครือ่ งใช้เบ็ดเตล็ด และของใช้สว่ นบุคคล ทีก่ ารเคลือ่ นไหวของสินค้า
ออนไลน์กบั ออฟไลน์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
2. ราคาสินค้าออนไลน์มคี วามผันผวนมากกว่าราคาสินค้าออฟไลน์ (Volatility) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ โดยคุณพิม มโนพิโมกข์ และคณะ โดยสินค้าออนไลน์กลุม่ ทีม่ ี
ความผันผวนสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ สินค้าทีม่ คี วามหลากหลายของลักษณะจ�าเพาะน้อย เนือ่ งจากข้อก�าจัดของ
การจัดเก็บข้อมูลราคาออนไลน์

สีเขียว : ดัชนีราคาออฟไลน์ สีดา� : ดัชนีราคาออนไลน์
เส้นประ : ค�านวณโดยสูตร Fixed base
เส้นทึบ : ค�านวณโดยสูตร Chained base
ทีม่ า: ค�านวณโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

3. สินค้าออนไลน์จะมีราคา “ต่า� ” กว่าราคาสินค้าออฟไลน์อย่างมีนยั ส�าคัญ (Price Comparison)

เมือ่ วัดค่าความต่างด้วยวิธกี ารทางสถิติ และตัดกลุม่ สินค้าทีอ่ าจจะมีปญ
ั หาออกไป (เช่น มีลกั ษณะจ�าเพาะ
น้อย และกลุม่ สินค้าของใช้สว่ นบุคคล ซึง่ เป็นสินค้ากลุม่ เดียวทีร่ าคาออนไลน์แพงกว่าออฟไลน์) โดยร้อยละ 58
ของสินค้าออนไลน์ทเ่ี ก็บราคามาทัง้ หมดมีราคาเท่ากับสินค้าออฟไลน์ทล่ี กั ษณะจ�าเพาะเดียวกัน (สอดคล้องกับ
ผลการศึกษากรณีของไทยของ คุณอรรถกฤต เล็กศิวไิ ล จากสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ และผลการศึกษาด้วย
ข้อมูลหลายประเทศของศาตราจารย์ Alberto Cavallo จาก Massachusetts Institute of Technology: MIT)

ั
บ
พบก
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4. ข้อสังเกตจากผลการศึกษา

4.1. การซือ้ สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ชว่ ยลดค่าครอง
ชีพของประชาชนลงได้จริง เนือ่ งจากราคาสินค้าออนไลน์ “ต่า� ” กว่าออฟไลน์
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ในระดับภาพรวม และ “เท่า” หรือ “ต่า� ” กว่าราคา
ออฟไลน์ในสินค้าทีร่ ะดับกลุม่ ย่อยหลายกลุม่

หมายเหตุ: ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95%
4.2 การรวมช่องทางออนไลน์เข้ามาในการจัดท�า CPI อาจจะไม่ได้
ท�าให้อตั ราเงินเฟ้อเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�าคัญ เนือ่ งจากการศึกษาพบว่า
ราคาสินค้าออนไลน์มกี ารเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางและขนาดทีส่ อดคล้องกันกับ
ราคาสินค้าออฟไลน์ ณ ระดับกลุม่ ย่อยเดียวกัน
4.3 ผูป้ ระกอบการมีพฤติกรรมการแบ่งแยกตลาดในการตัง้ ราคาสินค้า
ระหว่างตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการตั้งราคาสินค้าออนไลน์ให้มี
ราคาถูกกว่าราคาในช่องทางออฟไลน์ ยกเว้นสินค้าประเภทของใช้สว่ นบุคคล
ทีม่ รี าคาในช่องทางออนไลน์สงู กว่า
อย่างไรก็ตามงานศึกษานี้ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องข้อมูลที่ยังมีอยู่ไม่เพียงพอ
คิดเป็นเพียงร้อยละ 17% ของรายการสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาสินค้าผูบ้ ริโภค
ทัง้ หมด 422 รายการ เมือ่ พิจารณาน้า� หนักของรายการสินค้ากลุม่ ตัวอย่างมี
น้า� หนักเพียงร้อยละ 9.02 จากน้า� หนักทัง้ หมดของตะกร้าสินค้า CPI นอกจากนี้
กลุ่มสินค้าหลายกลุ่มในการศึกษานี้ยังมีจ�านวนลักษณะจ�าเพาะน้อยมาก
นอกจากนี้ การค�านวณดัชนีราคาสินค้าออนไลน์ในงานศึกษานีย้ งั ไม่ได้ถว่ งด้วย
น้า� หนักของสินค้าแต่ละรายการ ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาการจัดท�าดัชนีราคาสินค้า
ออนไลน์ สนค. มีแผนในการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าออนไลน์ดว้ ยวิธี Web
Scraping เพือ่ เพิม่ ความครอบคลุมของการศึกษา รวมถึงสินค้าประเภทแฟชัน่ และ
เครือ่ งแต่งกาย และอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการส�ารวจจากส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นประเภทสินค้าหลักที่
ผู้บริโภคทั่วไปนิยมซื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ และทดลองสร้างดัชนีสินค้า
ออนไลน์ดว้ ยการถ่วงน้า� หนักแบบสูตร Laspeyres โดยใช้นา�้ หนักของสินค้า
ออนไลน์จากการส�ารวจของ สนค. เอง หรือน้า� หนักของสินค้าออฟไลน์ทส่ี า� รวจ
โดยส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นเบือ้ งต้นก่อน
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