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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณชิย์  
จัดง าน “ ร่วมคิด ร่วมค้า ท้าทายเศรษฐกิจโลก” เมื่อวันท่ี 18  
กนัยายน 2562 เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ต่อแนวทางการจดัท�ายทุธศาสตร์
การค้าร อ ง รับเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) พร้อมเปิดตัวระบบ 
ประมวลผล Big Data สนิค้าเกษตรส�าคญั ทีจ่ะน�ามาใช้ขับเคลือ่นภารกจิหลกั 
ของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายทรงศกัดิ์  
สง่เ สริ ม อุดมชัย ผูช้่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ระบบ Big Data เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานในยุค

เศรษฐกิจใหม่ที่ผสานการท�างานของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผ่าน Dashboard ซึ่งในปีนี้จะน�าร่องกับพืชเกษตรส�าคัญ 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ปาล์มน�า้มัน 
ยางพารา มันส�าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ในด้านอุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ทั้งใน
และนอกประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัย รวมทั้งยังสามารถก�ากับและติดตามนโยบายด้านการรับฟังเสียงสะท้อน 
ภาคประชาชน (Policy Dashboard: Social Analytics) เพือ่น�ามาก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกจิการค้า การรกัษาเสถยีรภาพด้านราคา 
น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศก�าลัง 

ก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาท
ตอ่ทกุภาคสว่นมากขึน้ รวมถงึภาคธุรกจิการคา้ เพื่อใช้เปน็เครื่องมอืในการบรหิาร 

ธุรกจิใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้า่ย ดงันัน้ การใช้เทคโนโลยสี�าหรบั
การประกอบธุรกิจจึงเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และกลายเปน็ “เศรษฐกิจยุคใหม่” 
หรือที่เรียกว่า “New Economy” 

ส�าหรับ TPSO Journal ฉบับนี้ ถือเปน็ฉบับพิเศษอีกครัง้ ซ่ึงเราได้รับเกียรติ
จากทา่นผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า พรอ้มดว้ยทมีงาน 
New Economy มาขึน้ปกวารสาร รวมถงึให้มุมมองเกี่ยวกบัการน�าเทคโนโลยมีาใช้
ในการด�าเนินธุรกิจยุคใหม่ และความท้าทายต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียม 

รับมือ พร้อมทัง้สาระความรู้จากทีมงาน New Economy ที่ตัง้ใจน�าเสนอข้อมูล
ที่เปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน 

สดุทา้ยน้ี “การลงทนุที่ดทีี่สดุ คอื การลงทนุกบัความรู”้ ใครที่มขีอ้มูลและเรียนรู้ 

ไดม้ากกวา่ยอ่มมโีอกาสพฒันาตอ่ยอดและสามารถสรา้งความโดดเดน่ไดม้ากกวา่
คู่แข่ง หากท่านต้องการค�าปรึกษาหรือสาระความรู้ดีๆ อย่าลืมนึกถึงเรานะคะ

             กองบรรณาธิการวารสาร สนค.



Exclusive   Interview
โดย : กองบรรณำธกิำรวำรสำร สนค.

03

วารสาร สนค. ฉบับนี้เปิดรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่กันอีกแล้ว กาลเวลา
ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียจริง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยน หลายสิ่ง
หลายอย่างรอบตัวเราก็ย่อมต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย การปรับตัวจึงเป็นสิ่ง 
ส�าคญัมากส�าหรบัคนเราในยคุนี ้ส�าหรับเรือ่งเทคโนโลยกีเ็ช่นกนั มเีปลีย่นแปลง 
และก้าวล�า้ไปข้างหน้ามากยิง่ขึน้ วารสาร 
ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ชนก 
วอนขอพร ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร ์การค ้า  
(ผอ.สนค.) ผู ้บริหารยุคใหม่ที่ให ้ 
ความส�าคัญและด�าเนินการส่งเสริม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
ยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่อง มาให้มุมมอง 
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
ต่อทิศทางของเศรษฐกิจการค้าไทย
ในโลกอนาคต รวมถึงมีแผนเตรียม
ความพร้อมและจะด�าเนินการรับมือ
กันอย่างไรต่อไป

Q : มมุมองของท่านในการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการค้า
และธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างไร
A : พี่มองว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมี

บทบาทส�าคัญมากขึ้นในหลายๆ ด้าน 
ทั้งการเมือง การด�ารงชีวิตและการค้า 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ช่วยแค่เพียง
พัฒนาธุรกิจ สินค้า บริการ และ 
กระบวนงานให้ดข้ึีนเท่านัน้ แต่ยงัเข้ามา 
เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
มากขึ้น เช่น E-commerce ในปัจจุบัน
กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญ
ต่อธุรกิจการค้า และเริ่มขยายขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น ไม่ใช่แค่สั่งซื้อสินค้า
เท่านั้น แต่เริ่มเข้าไปสู่ภาคการบริการ
มากข้ึน เช่น ส่งอาหาร ค้นหา/จัดหาแม่บ้าน ช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา หมอ 
พยาบาล นับเป็นการบริการทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ 

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน เรามีหน้าที ่
หลักในการดูแลผู้บริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ขยายตลาดได้ทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ เราจงึจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกบัสิง่เหล่านี ้และ
น�ามาก�าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เราได้รับประโยชน์มากที่สุด 

ส�าหรับ สนค. เอง ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) มาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งใจที่จะสื่อสารให้
สาธารณะทราบถงึผลดแีละผลกระทบ เพือ่ให้ทุกคนสามารถปรบัตวัใช้ประโยชน์ 
จากข้อดขีองเทคโนโลยใีห้ได้มากทีส่ดุ ในแง่ของผลด ีผูบ้รโิภคจะมทีางเลอืกมากขึน้ 

 ได้ใช้บรกิารรปูแบบใหม่ๆ ต้นทนุลดลง และ
ราคาถูกลง ส�าหรับในแง่ของผลกระทบที่
ท้าทายนั้น พ่อค้าแม่ค้าท่ียังท�าธุรกิจแบบ
เดิมจะถูกแย่งลูกค้า แรงงานภาคการผลิต
ถกูเลกิจ้าง ซึง่ล่าสดุเรากเ็ห็นข่าวอยูบ่่อยครัง้ 
เราทุกคนจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเหล่านี้ เราจะ 
นิง่เฉยไม่ได้ และในฐานะ สนค. จะมีการศกึษา  
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยี
ไปใช้และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ต่อการค้าขายและผู ้บริโภค ตลอดจน
ช่วยวางแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์มากที่สุด 
และลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

Q : เทคโนโลยกัีบการค้าและธรุกจิ
ยุคใหม่ ช่วยลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง
ความยั่งยืนได้อย่างไร
A : ความเหลื่อมล�้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ  

เทคโนโลยีสามารถเข ้ ามาช ่วยเ พ่ิม 
การเข้าถึงโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ
ได้ โดยเฉพาะช่วยเพิม่พืน้ทีใ่ห้คนตวัเลก็ได้
มทีีย่นืในระบบเศรษฐกจิ ปัจจบุนัเกษตรกร
และ SMEs ไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะเงิน แต่
ยังขาดการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และตลาด 
ซึ่งบางตลาดเขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าไป
แข่งขันได้เลย ซึ่งมองว่าการจะช่วยให้ 
ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้
อย่างยั่งยืน เราต้องช่วยเขาใน 4 ด้าน คือ 

(1) Access to Finance ให้เขามแีหล่งเงินทนุเพือ่ประกอบกจิการ (2) Access 
to Information ให้เกษตรกรได้ทราบราคาขายหรอืปัญหาภยัธรรมชาติเพือ่ใช้
วางแผนการผลิตและการขาย (3) Access to Knowledge พยายามเผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับการท�าธุรกิจรูปแบบใหม่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ 
โซเชยีลมเีดยีขยายช่องทางการตลาด และ (4) Access to Market ให้เกษตรกร 
SMEs และผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเรา
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ต้องใช้เทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรหรือธุรกิจรายย่อยให้มีที่ยืน  
ขณะทีร่ายใหญ่กข็บัเคลือ่นประเทศต่อไป สร้างให้เกดิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
มากขึน้ ซึง่คดิว่าถ้าท�าได้ จะท�าให้ประเทศไทยสามารถขยายตวัและเตบิโตได้อกี

ทั้งนี้ ในส่วนของ สนค. ได้มีการด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับและลดความเหลื่อมล�้า โดยเฉพาะการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชนและธรุกจิท้องถิน่ โดยใช้ความต้องการของตลาด
เป็นตัวน�า (Demand Driven) แล้วสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) 
ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ปรับรูปแบบธุรกิจ พัฒนาสินค้า
และบรกิาร รวมทัง้ในปี 2563 สนค. มีแผนทีจ่ะด�าเนนิโครงการต่างๆ เพิม่เตมิอกี  
อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบต้นแบบ Blockchain ในการตรวจสอบ 
ย้อนกลบั (Traceability) มาตรฐานข้าวอนิทรย์ี ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและ 
ยกระดบัธรุกจิเกษตรของไทย โดยมุง่เน้นสหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน หรอืผูป้ระกอบการ 
ที่มีเครือข่ายเกษตรกร เพื่อใช้เทคโนโลยียกระดับธุรกิจ เพิ่มรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Q  : เศรษฐกิจและธุรกิจการค้ายุคใหม่มีความท้าทายหลายอย่าง  
เราควรเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร
A : ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการค้า เราจึงต้องสร้าง 

ความเข้าใจเทคโนโลยีที่จะมากระทบต่อผู ้ประกอบการ เพิ่มทักษะที่
จะเสริมความเข้มแข็งให้กับเขาเหล่านั้น ในหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ 
ให้เหมาะกับความต้องการ ระดับความรู้ และประสบการณ์ของ SMEs สร้าง 
สภาพแวดล้อม (Ecosystem) การให้บรกิารและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่อือ้อ�านวย  
รวมทัง้การส่งเสรมิให้ภาคเอกชนมบีทบาทน�าและผูบ้รโิภคได้รบัประโยชน์ เช่น 
กรณีของ Grab Taxi ตามกฎหมายถือว่าผิด แต่ในแง่ผู้บริโภคเห็นว่าควรจะมี  
เพราะช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบผู้โดยสารของแท็กซ่ีแบบเดิมได้ เป็นหน้าท่ี
ของภาครัฐท่ีจะต้องท�าให้ชัดเจน จ�าเป็นต้องมีกฎหมายและมาตรฐาน มีระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อให้ผู้โดยสารต้องได้รับการคุ้มครอง 

ส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs นับว่าเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ เนือ่งจาก
อตัราคูแ่ข่งเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะคูแ่ข่งต่างชาต ิซึง่ดไูด้จากตวัเลขส่งออก-น�าเข้า 
และจ�านวนพัสดุที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้ธุรกิจ E-commerce 
ของไทยนั้น ยังมีศักยภาพไม่ค่อยสูงมาก ควรจะมีการเสริมสร้างทักษะของ
ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในแพลตฟอร์มต่างชาติได้ดี 

มากขึ้น หรือใหภ้าครัฐและเอกชนของไทยร่วมมือ 
กันสร้างแพลตฟอร์ม E-commerce สัญชาติไทย
ให้มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงดูดคู่ค้าให้มี 
การซื้อขายในแพลตฟอร์มของไทย และหาที่ขาย
ให้ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น 

ผลกระทบไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่รายย่อย SMEs 
เท่านั้น แม้แต่บริษัทรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบ
ด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง 
ก ้าวกระโดด ส ่งผลกระทบอย ่างรุนแรงต ่อ 
ภาคแรงงาน อาจท�าให้งานบางอย่างหายไป เช่น 
งานประเภทที่ใช้แรงงานซ�้าๆ ท�าหน้าที่เดิมๆ ก็จะ
มีหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ 
แต่จะเป็นโอกาสของการสร้างงานหรืออาชีพใหม่ๆ 
อย่างอื่นเข้ามาแทน 

ดงันัน้ การแก้ปัญหาในระยะยาว จงึมคีวามส�าคญั 
อย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรพัฒนาภาคการศึกษา 

ของไทย เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ (Human Capital) ให้ปรบัตวัทนัโลกอยูเ่สมอ  
และส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Long-Life Learning) ทัง้นี ้กระทรวงศกึษา 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณชิย์ มส่ีวนส�าคญัทีต้่องร่วมกนัพฒันาความรู้  
ทักษะ และการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชาติ ยกระดับทักษะ (Re-Skill & 
Up-Skill) โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลให้เหมาะสม

Q  : ยกตัวอย่างนโยบายหรือการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของ สนค.  
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีอะไรบ้าง
A : ตอนนี้โครงการน�าร่องของ สนค. มี 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อใช้ในการตัดสินใจและก�าหนด

นโยบายที่ส�าคัญ (Policy Dashboard) โดยเริ่มน�าร่องจากสินค้าเกษตร  
3 ชนดิก่อน ได้แก่ ข้าว ปาล์มน�า้มนั และยางพารา และต่อไปมแีผนทีจ่ะด�าเนนิการ 
เพิ่มอีก 2 ชนิด คือ มันส�าปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยง
ตั้งแต่ข้อมูลการผลิตไปจนถึงการวางขายในตลาดต่างประเทศ โดยมีการสร้าง
แพลตฟอร์มเพื่อดูแนวโน้มและการขายสินค้า

2. โครงการศกึษาและพฒันาระบบต้นแบบ Blockchain กบัการตรวจสอบ 
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

 สดุท้ายนี ้พีม่องว่าเทคโนโลยเีป็นสิง่ใกล้ตวัเรามาก และการเปลีย่นแปลงนี้  
ท�าให้เกดิผลกระทบต่อทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค เราในฐานะของภาครฐัต้องช่วยกนั 
สนบัสนนุการอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบัคนตวัเล็กหรอืผูป้ระกอบการ 
ขนาดย่อม (SMEs) ในการหาโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มที่ยืนให้กับธุรกิจรายย่อย  
เพื่อเปิดโอกาสให้คู ้ค้าเข้ามาเจอกันได้ง่ายขึ้น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีจะรวดเร็วและรุนแรง เกิดผลกระทบต่อผู ้คนมากเพียงใด  
แต่ สนค. ก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงาน 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชนต่อไป
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ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลติและส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหารทีส่�าคญัของโลก  
โดยในปี 2561 มมีลูค่าการส่งออกสนิค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกรวม 744,433.46 ล้านบาท 
โดยสนิค้าส่งออกส�าคญัอันดบั 1 คอื ข้าว มมีลูค่า 182,081.67 ล้านบาท (24.45%)  
หนึง่ในข้าวทีไ่ทยมชีือ่เสยีงในการผลติคอื ข้าวอนิทรย์ี ซึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ดต่ีอสขุภาพ 
และปัจจุบนัเป็นทีต้่องการของตลาดมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยปี 2561 ไทยส่งออกข้าวอนิทรย์ี
ปรมิาณ 16,500 ตนั และคาดว่าภายในปี 2564 จะสามารถผลติได้ 247,000 ตนั อย่างไรกต็าม  
การค้าสนิค้าเกษตรมกัประสบปัญหาความผนัผวนของปรมิาณผลผลติจากปัจจยัภายนอก
หลายประการ อาทิ ภัยพบิตัทิางธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่จากการไม่สามารถ
ควบคมุปรมิาณการผลติได้ทัง้หมด นอกจากน้ียงัมปัีญหาการเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรไทย  
ทีข่าดเทคโนโลยขีัน้สงูในการแปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่าผลผลติและผลติภณัฑ์ รวมทัง้ปัญหาส�าคญั
ด้านความน่าเช่ือถอืต่อคณุภาพและมาตรฐานสินค้า ซึง่จะส่งผลกระทบต่อความต้องการ
สนิค้าเกษตร น�าไปสูปั่ญหาด้านราคาและการกดีกนัทางการค้า เนือ่งจากมกีารปลอมปนสนิค้า
และสวมสทิธเิอกสารมาตรฐานหรือใบอนญุาตทีไ่ม่สามารถตรวจสอบให้เกดิความโปร่งใสได้

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) เลง็เหน็ว่าคณุภาพและมาตรฐาน
ทีส่ามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดบัและเพิม่มลูค่าการค้าสนิค้าเกษตร  
สร้างความเชือ่มัน่และตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้ปลายน�า้ได้ สนค. จงึได้รเิริม่ด�าเนนิ
โครงการน�าเทคโนโลย ีBlockchain มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตร โดยขณะนี้ 
สนค. อยูร่ะหว่างการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเชงิลกึจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ซึง่ได้เลอืกข้าวอนิทรย์ี 
เป็นสนิค้าน�าร่อง เนือ่งจากเป็นสนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าสงู มศีกัยภาพการส่งออก และมขีัน้ตอน 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วย 
อ�านวยความสะดวกทางการค้าในยคุดจิทิลั เพิม่มลูค่าข้าวอนิทรย์ี และสร้างอ�านาจต่อรองทาง
ราคาให้กบัเกษตรกรต้นน�า้ ตลอดจนเป็นการยกระดบัระบบการค้าตลอดห่วงโซ่คณุค่าการผลติ
และแปรรปูสนิค้าเกษตร ทัง้นีย้งัเป็นโอกาสในอนาคตทีจ่ะประยกุต์ใช้ระบบ Blockchain กบั
การตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์จากอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Food Agriculture) 
รวมทัง้ อาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) ทีอ่ยูภ่ายใต้กระแสเศรษฐกจิชวีภาพ 
(Bioeconomy) ทีใ่นช่วง 10 ปีทีผ่่านมาทัว่โลกให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก
1. ศกัยภาพและมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี (ข้าวอนิทรย์ี) ของไทย

1.1 ศกัยภาพข้าวอนิทรย์ีในตลาดโลก ข้าวอนิทรีย์ถอืเป็นสินค้าเกษตรอนิทรย์ีทีม่ี
ศักยภาพด้านการส่งออกของไทย จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์ (The 
Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพนัธ์เกษตรอนิทรย์ีนานาชาติ 
(International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) พบว่าในปี 2560 
ไทยมพีืน้ทีผ่ลติเกษตรอนิทรย์ีเป็นล�าดบัที ่7 ของเอเชยี และล�าดบัที ่51 ของโลก ด้วยพืน้ทีข่นาด 
570,409 ไร่ สามารถสร้างมลูค่าจากการส่งออกสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีไทยได้ 1,817 ล้านบาท/ปี 
โดยพืน้ทีป่ลกูข้าวอนิทรย์ี คดิเป็นสดัส่วน 59% ของพืน้ทีผ่ลติเกษตรอนิทรย์ีทัง้หมด ในปี 
2561 ไทยส่งออกข้าวอนิทรย์ีมมีลูค่า 750 ล้านบาท แม้ว่าจะคิดเป็นสดัส่วนเพยีง 0.098% 
ของปรมิาณการส่งออกข้าวไทย แต่สามารถสร้างมลูค่าได้ 0.41% ของมูลค่าการส่งออกข้าวไทย 

1.2 มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ (ข้าวอนิทรย์ี) เป็นเกณฑ์ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ทีเ่กษตรกรผูผ้ลติ
จะต้องปฏิบตัติาม เพือ่ให้หน่วยงานรบัรองมาตรฐานใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมนิ โดยระบุ
แนวทางการปฏบิตัแิละข้อก�าหนดท่ีจะตรวจประเมนิรบัรองอย่างละเอยีดชดัเจน ทัง้วธิปีฏบิตัิ

และข้อห้าม ครอบคลมุส�าหรบั
เกษตรกรผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ
ในตลาดเมล็ดพันธุ์ ในธุรกิจ
แปรรปู และกระบวนการขนส่ง 
โดยมีข้อก�าหนดที่ส�าคัญ เช่น 
การจดัการฟาร์มโดยรวม ระบบ
นเิวศการเกษตร การปรบัเปลีย่น 
เข ้าสู ่ ระบบเกษตรอินทรีย ์  
การผลติพชือนิทรย์ี การจดัการ
ดนิและธาตอุาหาร การป้องกนั

ก�าจดัศตัรพูชื การป้องกนัมลพษิและการปนเป้ือน และการแปรรปูและการปฏบิตัหิลงัการ
เกบ็เกีย่ว เป็นต้น จงึมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน�าแนวทางการปฏิบตัทิีม่แีบบแผนชดัเจนและ
เป็นระบบของการขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีมาปรบัรปูแบบสูร่ะบบการตรวจสอบ
ย้อนกลบัด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างเทคโนโลยี Blockchain  

ทัง้นี ้ ตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีทัว่โลกมมีากมายหลายมาตรฐาน ทัง้ระดบั
นานาชาติ ระดบัประเทศ และระดบัพืน้ท่ี และแต่ละตรารบัรองจะก�าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานท่ี
มคีวามเข้มงวดต่างกัน ดงัน้ัน การเลอืกขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี ผูผ้ลิตสนิการเกษตร
อนิทรย์ีจงึควรเลอืกใช้ตรารบัรองในระดบัทีน่่าเชือ่ถือและสอดคล้องกบัความต้องการของ 
ผูซ้ือ้หรอืผูน้�าเข้าในประเทศปลายทาง 
2. จุดเด่นและประโยชน์ของ Blockchain กับการยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ 
ข้าวอนิทรย์ี

2.1 จดุเด่นของ Blockchain เทคโนโลย ี Blockchain เป็นโอกาสในการยกระดบั
กระบวนการและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศไทยไปสู่การค้าบนระบบ
เศรษฐกจิการค้าสมยัใหม่ เนือ่งจากเทคโนโลย ีBlockchain มลีกัษณะการท�างานทีเ่ป็นระบบ 
การกระจายฐานข้อมลู (Distributed Ledger) ไม่จ�าเป็นต้องอาศยัคนกลาง สามารถด�าเนนิการ
โดยระบบอตัโนมตัผ่ิานเงือ่นไข Smart Contract ซึง่การเป็นระบบอตัโนมตัจิะช่วยลดปัญหา
การหลอกลวง ป้องกนัการแก้ไขข้อมลูและปลอมแปลงข้อมลู และป้องกนัการเกดิข้อพพิาท 
ระหว่างกนัได้มากขึน้ จึงสามารถประยกุต์ใช้งานได้หลากหลาย อาท ิการเงนิ การค้า และ 
การตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability)

จงึอาจกล่าวได้ว่า Blockchain เป็น Internet of Value สามารถส่งต่อคณุค่าและ
ความเป็นเจ้าของสนิทรพัย์ผ่านระบบ Blockchain ซึง่แตกต่างจาก Internet ในปัจจบุนั
ทีเ่ป็น Internet of Information โดยสามารถส่งต่อได้เพยีงข้อมลูเท่านัน้ Blockchain  
จงึช่วยยกระดบัการตรวจสอบย้อนกลบัและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าในยคุดจิทิลั
ให้มคีวามโปร่งใส ปลอดภยั และเชือ่ถอืได้  

2.2 ประโยชน์ของ Blockchain กบัการตรวจสอบย้อนกลบัข้าวอนิทรย์ี 
- ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมือ่สนิค้ามคีวามน่าเชือ่ถอืและสามารถ 

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ จึงเป็นโอกาสส�าหรบัผูผ้ลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีทีจ่ะช่วยลดปัญหา 
การถกูปฏเิสธจากผูซ้ือ้ การปลอมปนสนิค้า และการถกูสวมสทิธใิบอนญุาต ช่วยเพิม่อ�านาจ
ต่อรองทางราคา ท�าให้สนิค้ามมีลูค่าเพิม่ทีส่งูขึน้ ตลอดจนเป็นโอกาสในการขยายตลาด 
ส่งออกส�าหรบัผูผ้ลติและผูส่้งออก

- ตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้ (Demand) พฤตกิรรมการบริโภคทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในปัจจบุนั ก่อให้เกดิกระแสรกัสขุภาพและอาหารปลอดภยัซึง่ก�าลงัเป็นทีน่ยิมไปทัว่โลก  
จงึเป็นโอกาสทีจ่ะน�าระบบการตรวจสอบย้อนกลบัด้วยเทคโนโลย ี Blockchain มาใช้กบั 
สนิค้าเกษตรและอาหาร เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้สนิค้าเกษตร (Demand)  
ทีอ่ยูป่ลายน�า้ ให้สามารถทราบแหล่งทีม่าของวตัถดุบิ และกระบวนการทางการผลติและ
แปรรปูต่างๆ ผ่านระบบทีม่คีวามโปร่งใส น่าเชือ่ถอื และตรวจสอบได้ 
3. การต่อยอดเพือ่ยกระดบัการค้า

สนค. มคีวามตัง้ใจทีจ่ะขบัเคลือ่นโครงการ Blockchain เพือ่การตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้า
เกษตร : สินค้าข้าวอนิทรย์ี ให้เป็นส่วนส�าคญัในการเชือ่มโยงตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value 
Chain) ของระบบการผลติและการค้าสนิค้าข้าวอนิทรย์ี และต่อยอดไปยงัสนิค้าเกษตรและ 
อาหารอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในระยะยาวควรมีการเชื่อมโยงกับระบบการค้าส่วนอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิ การช�าระเงนิ การท�าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และระบบการขอใบรบัรอง
หรอืใบอนญุาตอืน่ๆ เพือ่เป็นการยกระดบัห่วงโซ่คณุค่า ให้สามารถอ�านวยความสะดวกทาง 
การค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยลดต้นทุนทางการค้า สร้างความน่าเชือ่ถอืและมลูค่าเพ่ิม
ให้กับสนิค้าเกษตร และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางการค้าจากการมมีาตรฐาน
ทีส่ามารถตรวจสอบได้ น�าไปสูก่ารขยายตลาดสนิค้าเกษตรของไทยอย่างยัง่ยนื เนือ่งจาก
ไทยมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัจากความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) มกีลุม่
เกษตรกรทีม่คีวามสามารถในการสร้างผลติผลทางการเกษตรทีม่คีณุภาพ และมคีวามเข้มแขง็ 
ในอตุสาหกรรมอาหาร อย่างไรกต็าม การยกระดบัระบบการค้าของประเทศจ�าเป็นต้อง
อาศยัการบรูณาการและการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  
หน่วยงานตรวจรบัรองมาตรฐาน และหน่วยงานวชิาการ

Blockchain เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร : สินค้าข้าวอินทรีย์
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ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) ให้ความส�าคญัและด�าเนนิการ
ส่งเสรมิเรือ่งเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิยคุใหม่ (New Economy) มาอย่างต่อเนือ่ง  
เพือ่ส่งเสริมให้ธรุกจิไทยสามารถยกระดับและปรบัตวัให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลงของ
เศรษฐกจิการค้าโลกในอนาคต โดยเทคโนโลยยีคุใหม่ (ABCDE) ได้แก่ AI, Blockchain, 
Cloud, Data และ E-Business ทีน่�ามาประยกุต์ใช้คูก่บัอปุกรณ์ยคุใหม่ต่างๆ เช่น 
IoTs, Sensor, Drone, Robot, 3D Printing, New Material, Biometric, AR, VR, 
Notebook, Smart Phone และ Smart Devices เป็นต้น ให้บรูณาการเชือ่มโลก
ดจิทัิลกบัโลกความจรงิอย่างแนบแน่น เพือ่ยกระดบัธรุกิจและพฒันาสนิค้าหรอืบรกิาร
ให้รองรบักับพฤติกรรมผูบ้รโิภคและรปูแบบชวีติยคุใหม่ ทีต้่องการสนิค้าและบรกิารท่ี
มคีณุภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเรว็ ดต่ีอสงัคม ดต่ีอสขุภาพ เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
รวมทัง้สามารถตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ทีม่าของสนิค้าและบรกิารได้

เทคโนโลยี ABCDE กับธุรกิจยุคใหม่
การหลอกลวง ป้องกนัหรอืแก้ไขปัญหาข้อพพิาทระหว่างกันได้มากขึน้ เพิม่ความรวดเรว็ 
ในการด�าเนนิการ โดยข้อมูลทีจ่ดัเกบ็แบบกระจายท�าให้ยากต่อการเปลีย่นแปลง 
หรอืบดิเบอืนข้อมลู สามารถตรวจสอบทีม่าหรอืตดิตามข้อมลูการท�าธรุกรรมตลอด
ห่วงโซ่คณุค่า 

C = Cloud3 คอื การให้การบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูใ้ช้งานสามารถ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการใช้งานได้อย่างอสิระ มคีวามยดืหยุน่สูง และคดิค่าใช้บรกิารตาม
การใช้งานจรงิ สามารถใช้งาน Cloud ผ่านอนิเทอร์เนต็ ดงันัน้ Cloud จงึเป็นการบรกิาร 
ทีส่ามารถใช้งานได้โดยไม่จ�ากดัสถานที ่ เวลา มคีวามยดืหยุน่ สามารถปรบัเปลีย่น 
การใช้งานตามความเหมาะสมได้อย่างรวดเรว็ และประหยดัค่าใช้จ่าย

D = Data หรอื ข้อมลู4 คอื ข้อเทจ็จรงิต่างๆ ยงัไม่ผ่านการประมวลผล ทัง้ข้อมลู
เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ซึง่อาจอยูใ่นรปูของตวัเลข ตวัหนงัสอื รปูภาพ เสยีง  
ภาพเคลือ่นไหว โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านวทิยาศาสตร์ข้อมลู (Data Scientist) ให้ความหมาย
ว่าข้อมลูคอืทุกอย่างท่ีสามารถแปลงเป็นดจิทิลัได้ ซึง่สามารถต่อยอดประมวลผลด้วย 
การใช้แนวคดิ Data Science คอืการรวมศาสตร์ต่างๆ มาวเิคราะห์ข้อมลู หรอืใช้
เทคโนโลย ีAI ช่วยวเิคราะห์และประมวลผล ทัง้นี ้จะเป็นข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
หรอืข้อมลูขนาดเลก็ไม่เป็นไร ขอให้เป็นข้อมลูทีม่คุีณภาพ (Quality Data) ได้แก่ ถกูต้อง 
แม่นย�า ทนัสมยั หลากมติข้ิอมลู อาท ิปรมิาณ เวลา สถานที ่รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ 

E = E-Business หรอืธรุกิจดจิทิลั คอื การด�าเนนิธุรกจิด้วยเทคโนโลยดิีจทิลัและ
อนิเทอร์เนต็ อาท ิการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ธรุกจิบรกิารออนไลน์ (E-Service) 
ธรุกจิดจิทิลัคอนเทนต์ (Digital Content) 

 เมือ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 สนค. ได้จดังานสมัมนาเทคโนโลย ีABCDE 
กบัธุรกจิยคุใหม่ ณ Glowfish Co-Working Space กรงุเทพฯ เพือ่ให้ธรุกจิทีม่ี 
ประสบการณ์จรงิในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยยีกระดบัธรุกจิมาแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ สร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิการต่อยอดและขยายผลการน�าเทคโนโลยี 
ไปใช้กบัธรุกจิให้เหมาะสมในวงกว้างต่อไป เพราะนอกจากเทคโนโลยจีะช่วยยกระดบั
ธรุกจิแล้ว ยงัช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชน ลดความเหลือ่มล�า้ด้วย โดยการเสวนา
ในงานได้มุง่เน้นการถ่ายทอดความส�าคญัและประโยชน์ในการน�าเทคโนโลยไีปใช้กบัธรุกิจ
ชวีภาพและธรุกิจบรกิารทีป่ระเทศไทยมีศกัยภาพ เพือ่น�าไปสูก่ารยกระดบัธรุกจิและ
พฒันาผลติภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยนีวัตกรรมและเช่ือมโยงสูเ่ชงิพาณชิย์ซึง่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้รโิภคยคุใหม่ 

โดยมตีวัอย่างการประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีบัธรุกจิและค�าแนะน�าทีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อธรุกจิอืน่ๆ ในการประยกุต์ใช้ ดงัน้ี

1. ธรุกจิชวีภาพ (Bio 4.0) 
• คณุมานพ แก้วโกย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หจก.เนเจอร์ฟูด้โปรดกัส์แอนด์

มาร์เก็ตติ้ง ธุรกิจข้าวอินทรีย์ มีเครือข่ายชาวนาที่มีผลผลิตคุณภาพและกระจาย 
ผลประโยชน์ให้ชาวนาอย่างเป็นธรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ABCDE และ 
เทคโนโลยอีืน่ๆ เข้ามาช่วยยกระดบัธุรกจิ อาท ิการตลาดและการค้าออนไลน์ การใช้ 
AI ตรวจคณุภาพข้าวและพฒันาพนัธุข้์าว การใช้เทคโนโลยฆ่ีาเชือ้ด้วยความร้อนสงูเพือ่ 
ยดือายกุารเกบ็รกัษาสนิค้าเกษตร รวมท้ังวางแผนการใช้ Blockchain ในการตรวจสอบ
ย้อนกลบัมาตรฐานข้าวอนิทรย์ี ซึง่จะร่วมมอืกบัโครงการของ สนค. ในอนาคต

• คณุคณพล คณุดลิกกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั The Bricket 
จ�ากัด  ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ซึ่งมีแนวคิด 
การด�าเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม สร้างเครอืข่ายเกษตรกรและ SMEs โดยให้ความส�าคญักบั 
การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคตที่ยั่งยืน  
ด้วยแนวคดิจิง้หรดีช่วยชาต ิโดยใช้เทคโนโลย ีABCDE ช่วยยกระดบัธรุกจิ อาท ิการตลาด

ก่อนอ่ืนขออธบิายเทคโนโลยียคุใหม่ (ABCDE) โดยสรปุ ได้แก่
A = AI (Artificial Intelligence) หรอื ปัญญาประดษิฐ์1 คอื เครือ่งจกัรทีส่ามารถ

ท�าความเข้าใจ เรยีนรู ้ วเิคราะห์ และประมวลผลต่างๆ อย่างอตัโนมตั ิ จงึกล่าวได้ว่า  
AI ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่เคร่ืองจกัรมีความสามารถทีจ่ะเรยีนรู ้(Machine Learning) ซึง่ AI 
แบ่งออกเป็นหลายระดบัตามความสามารถหรอืความฉลาดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมนษุย์ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญได้อธบิายว่า AI มรีปูแบบค�าตอบ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 1. การวเิคราะห์
และอธบิายเบือ้งต้น (Describe) 2. การพยากรณ์ (Predict) 3. การท�างานอตัโนมัต ิ
(Automate) 4. การจัดประเภท (Classify) และ 5. การให้ค�าแนะน�า (Prescribe) 

B = Blockchain2 คอื ระบบการกระจายฐานข้อมลู (Distributed Ledgers) ที่
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และป้องกนัการปลอมแปลงข้อมลู รวมท้ังการมสีญัญาอัจฉรยิะ 
(Smart Contracts) ช่วยให้ด�าเนนิการตามสญัญาอย่างอตัโนมตั ิซึง่จะช่วยลดปัญหา
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และการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการเข้าถงึและเข้าใจลกูค้าเป้าหมายด้วยการวเิคราะห์
ข้อมลูออนไลน์ด้วย Big Data รวมทัง้มแีนวคิดการใช้เทคโนโลยแีละ AI ในการเลีย้งจิง้หรดี 
แนวคดิการใช้ Blockchain สร้างความเชือ่มัน่ในการตรวจสอบย้อนกลบัในอนาคต

• ภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จ�ากัด  
ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายสต๊ิกเกอร์กนัยงุและสติก๊เกอร์หวัหอมแก้หวดั ซึง่สกดัจากน�า้มนั
หอมระเหยเข้มข้นจากสนิค้าเกษตรของไทย และได้จดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา  
โดยให้ความส�าคญักบัการวิจยัพฒันาและเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตรของไทยและ 
ต่อยอดจากภมูปัิญญาสูน่วตักรรม ซึง่ใช้เทคโนโลย ีABCDE มาช่วยยกระดบัธุรกจิ อาทิ 
การตลาดและการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้ Big Data ในการวเิคราะห์ข้อมูลออนไลน์
เพือ่หาลกูค้าเป้าหมายและวจิยัตลาด การใช้ Cloud ในการท�างาน รวมทัง้ เริม่ใช้ AI  
ในการควบคมุการผลติให้มมีาตรฐานและแม่นย�าขึน้

2. ธรุกจิบรกิาร (Service 4.0) 
• ดร.นพ.ปณต ประพนัธศลิป์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร See Doctor Now  

ธรุกจิบรกิารทางการแพทย์ออนไลน์ ใช้เทคโนโลย ีE-Business และ Big data เพิม่โอกาส
ในการเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ของผูป่้วยจ�านวนมากผ่าน Digital Platform ท�าให้ 
ไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางไปโรงพยาบาล 

• คณุวชัรพงษ์ พจนย์ีนนท์ ผูบ้รหิาร Six Network & Ookbee ธรุกจิหนงัสือ
ออนไลน์ (E-Book) เปิดโอกาสให้นกัเขยีนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและน�าเสนอใน 
Digital Platform ทีส่ามารถเข้าถงึนกัอ่านมากมายด้วยต้นทนุทีถ่กูกว่าและมรูีปแบบ 
การให้บรกิารท่ีหลากหลายมากกว่า ซึง่นอกจาก E-Business แล้ว ยงัใช้ Big Data  
ในการวเิคราะห์ประมวลผล รวมทัง้ใช้ Blockchain ในการช�าระเงนิดิจทิลัและการใช้
หนงัสือดจิทิลัเป็นหลกัประกนัทางธรุกจิในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ

• ดร.ชาญวทิย์ บญุช่วย ผูก่้อตัง้และผูบ้รหิาร บรษัิท SYNAPES Thailand จ�ากดั 
ธรุกจิบรกิารกล้องวงจรปิด AI โดยธรุกจิต่างๆ สามารถยกระดับธรุกจิของตนเองได้ด้วย
การใช้บรกิาร AI แบบ As a Service ทีภ่าคธรุกิจไม่จ�าเป็นต้องเป็นซือ้โปรแกรมและ 
เสยีค่าบ�ารงุรักษาราคาสงู ท�าให้สามารถควบคมุต้นทนุและยกระดบัธรุกจิได้

ภายในการจดัสมัมนา ยงัมคี�าแนะน�าส�าหรบัผูป้ระกอบการ อาทิ การใช้เทคโนโลยี
ในยคุเศรษฐกจิใหม่จะเป็นปัจเจกบคุคลและมลีกัษณะเฉพาะ (Personalization & 
Customization) นอกจากสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐานแล้ว มแีนวโน้ม 
รกัสขุภาพ รกัสงัคม รกัสิง่แวดล้อมมากขึน้ ธรุกจิควรเตรยีมความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยด้ีวยการศกึษาและเรยีนรู้ สิง่ส�าคญัคอืการเลอืกใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
อาจไม่ต้องไฮเทคมากแต่ต้องตอบโจทย์ธรุกจิ โดยเลอืกใช้เทคโนโลยอีอนไลน์เบือ้งต้น 

ที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยก่อน รวมทั้งควรเลือกใช้บริการ As a Service ตาม 
ความเหมาะสม ประการส�าคญัคอืส่งเสริมการพฒันาบคุลากรให้เปิดใจ ปรบัทศันคติ
ให้เข้าใจและยอมรบัการเปลีย่นแปลง ปราดเปรยีว (Agile) ในการปรบัตวัรองรบั 
การเปลีย่นแปลง ปรบัและยกระดบัทกัษะ (Re-Skill & Up-Skill) ให้เหมาะสม สิง่ส�าคญั
คอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-Long Learning)

ส�าหรบัภาครฐักม็หีน่วยงานและมาตรการสนบัสนนุส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยใีน
ธรุกจิยคุใหม่อย่างเป็นรปูธรรม อาท ิส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิมยีทุธศาสตร์ 3G ได้แก่ 
1. Groom สร้างผูป้ระกอบการนวตักรรม 2. Grant ให้ทนุสนบัสนนุการพฒันานวตักรรม 
และ 3. Growth ส่งเสรมิการขยายตลาดและขยายธรุกิจให้เตบิโตต่อไป ส�านกังาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทลั มมีาตรการส่งเสริมทีห่ลากหลายให้ผูป้ระกอบการเลอืกใช้ตาม 
ความเหมาะสม เช่น Digital Startups Fund สนบัสนนุเงนิทนุธุรกจิดจิทิลั ครอบคลมุ
ตั้งแต่ช่วงจุดประกายแนวคิด เริ่มต้นธุรกิจ และขยายธุรกิจ เป็นต้น ส�าหรับ 
กระทรวงพาณชิย์มหีน่วยงานส่งเสรมิเศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ใหม่ อาท ิสถาบันพฒันา
ผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่ สถาบนัส่งเสรมิสนิค้าเกษตรนวตักรรม ศนูย์ให้ค�าปรกึษา
ด้านทรัพย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม รวมทัง้ม ีสนค. ท�าหน้าทีศึ่กษาวเิคราะห์และ
เสนอนโยบายเศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ และกรมต่างๆ ช่วยกนัขบัเคลือ่นด�าเนนิการพัฒนา 
ธรุกจิ เชือ่มโยงขยายตลาด และอ�านวยความสะดวกทางการค้า นอกจากนี ้ภาคเอกชนเอง 
กเ็ร่งส่งเสรมิผูป้ระกอบการด้วยเช่นกนั อาท ิสมาคม Thailand Tech Startups ทีม่ี
บทบาทส�าคญัในการส่งเสริมการร่วมกลุม่และสร้างเครือข่ายธรุกจิ Startups ยกระดบั
ธรุกจิ Startups และจบัคูก่บัธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้ สมาคมเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การเกษตร ทีม่บีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการรวมกลุม่และสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเกษตร ด้วยการแบ่งปันแนวคดิและประสบการณ์ใน 
การประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีเครือ่งมอื เครือ่งจกัรยคุใหม่กบัการเกษตร และสร้างมลูค่าเพิม่
ให้กับธรุกจิเกษตรของไทยด้วย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการสามารถขอรบัรายละเอยีดการเข้าร่วม 
กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาธุรกจิเพ่ือก้าวสูเ่ศรษฐกิจยคุใหม่กบัหน่วยงานต่างๆ ได้โดยตรง 

สนค. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าต้นแบบธรุกจิทีป่ระยกุต์ใช้เทคโนโลยดีงักล่าว จะเป็น 
แรงบันดาลใจ ให้ข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที ่
เหมาะสมเพือ่ประยกุต์ใช้กบัแต่ละธรุกจิ รวมทัง้เตรยีมความพร้อม สร้างเครอืข่ายและ
เลอืกใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของภาครฐั เพ่ือยกระดบัและปรบัตวัรองรบั
เศรษฐกจิยคุใหม่ ซึง่ธุรกจิรปูแบบใหม่นอกจากได้ประโยชน์เรือ่งเศรษฐกจิแล้ว ยงัช่วย
แก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ช่วยเหลอืสงัคม และส่งเสรมิธรรมาภบิาล (ESG : Environment, 
Social, Good Governance) น�าไปสู่การลดความเหลือ่มล�า้ ให้ทกุภาคส่วนเตบิโต 
ไปด้วยกนั และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาเศรษฐกจิ 
การค้าไทยยคุใหม่ให้มัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยนืในอนาคต

อ้างองิ
1. https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
3. https://www.trueidc.com/cloud-computing-คอือะไร-และผูใ้ห้บรกิาร-cloud-
มกีีป่ระเภท/
4. https://sites.google.com/site/greyrtheahgdas/rabb-sarsnthes/khxmul-data



โดย : กองดชันเีศรษฐกจิกำรค้ำ ส�ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2562

ภาพรวม เศรษฐกจิโลกยงัคงชะลอตวัอย่างต่อเนือ่งจากสงคราม
การค้า ความผันผวนของค่าเงนิและราคาพลงังาน ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ไทยยงัคงมคีวามเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน โดยม ี
สัญญาณจากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ เงินเฟ้อชะลอตัว 
ต่อเนื่องติดต่อกันตลอดไตรมาสและขยายตัวในอัตราต�่า โดยสินค้า
กลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ขณะที่ 
สินค้ากลุ่มพลังงานยังคงหดตัวสูงอย่างต่อเนื่องตามราคาน�้ามันดิบ 
ในตลาดโลกที่แม ้จะเพิ่มขึ้นตามเหตุถล ่มโรงกลั่นน�้ ามันใน
ตะวนัออกกลาง แต่ยงัต�า่กว่าราคาในปีทีแ่ล้ว (เมือ่หกัอาหารสดและ
พลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.44) เงินเฟ้อ
ในเดือนนี้ชะลอตัวสอดคล้องกับการหดตัวของดัชนีราคาผู้ผลิตและ
ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง ทีล่ดลงร้อยละ 1.9 และ 2.8 ตามล�าดบั แต่ยงั

มสีญัญาณบวกจากยอดการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากการใช้จ่ายในประเทศกลบัมาขยายตวัได้ในรอบ 3 เดอืน และความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในอนาคตยงัอยูใ่นช่วงเชือ่มัน่ 
อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ ยังคงชี้ว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
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ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) เดือนกนัยายน 2562 เท่ากบั 102.90 เทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2561 สูงขึน้ร้อยละ 0.32 (YoY) ตามการสงูขึน้ของหมวดอาหาร
และเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.47 โดยข้าว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง สงูขึน้ร้อยละ 9.15 โดยเฉพาะข้าวสาร เนือ่งจากผลผลติน้อย ผกัและผลไม้ สงูขึน้ 
ร้อยละ 7.04 โดยเฉพาะผกั (มะนาว พรกิสด หอมหวัแดง) เนือ่งจากผลผลติได้รบัความเสยีหายจากฝนตกชกุและฐานราคาปีทีผ่่านมาต�า่ เนือ้สตัว์ เป็ดไก่และสตัว์น�า้ สงูขึน้
ร้อยละ 2.79 (เนือ้สกุร ปลานลิ ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภณัฑ์นม สงูข้ึนร้อยละ 1.63 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครมีเทียม) เครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.53 (น�า้อดัลม กาแฟ
ร้อน/เยน็ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ร้อยละ 0.66 และ 0.51 (ข้าวแกง ก๋วยเต๋ียว อาหารเช้า) ขณะทีเ่ครือ่งประกอบอาหาร ลดลง
ร้อยละ 0.10 (น�า้มนัพชื ซอสหอยนางรม) ตามการส่งเสรมิการตลาด ขณะทีห่มวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่ ลดลงร้อยละ 0.90 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสือ่สาร ร้อยละ 2.86 โดยน�า้มนัเชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 9.91 (น�า้มนัเช้ือเพลงิทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซยานพาหนะ (LPG))  

การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.03 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ)  
หมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.30 (รองเท้า เส้ือผ้า
บุรุษและสตรี) ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.13  
หมวดเคหสถาน สงูขึน้ร้อยละ 0.33 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน 
ผงซักฟอก น�้ายาล้างห้องน�้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการ 
ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.23 (ของใช้ส่วนบุคคล และค่ายา) 
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.75  
(ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท�าบุญ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม 
มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.01 (สุรา) 

 ดชันรีาคาผูบ้รโิภค เมือ่เทยีบกบัเดือนสงิหาคม 2562 สูงขึน้
ร้อยละ 0.10 (MoM) เฉลีย่ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สงูขึน้ร้อยละ 0.81 (AoA) และไตรมาสที ่3 
ปี 2562 เทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สูงขึน้ร้อยละ 0.61 

เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.32
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2562 
เท่ากับ 101.3 เม่ือเทยีบกับเดอืนกันยายน 2561 
ลดลงร้อยละ 1.9 (YoY) โดยหมวดผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลง
ของสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กุ้งแช่แข็ง) 
เนื่องจากผลผลิตมีจ�านวนมาก กลุ่มน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ ความต้องการลดลงจากสงครามการค้า 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มสิ่งทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์  
ด ้ายใยสังเคราะห ์ผสมฝ ้าย ด ้ายฝ ้าย)  

กลุ่มเยื่อกระดาษ และกลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ราคาวัตถุดิบปรับลดลง กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ 
เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ ปรบัราคาเพือ่ระบายสนิค้ารุน่เดมิ และหมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง ลดลงร้อยละ 7.1 จากกลุม่สนิค้าน�า้มนัปิโตรเลยีมดบิ 
ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ขณะทีห่มวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร (ข้าวเปลือกเจ้า 
ข้าวเปลอืกเหนยีว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และพชืผกั (มะนาว มะเขอื ข้าวโพดฝักอ่อน) และกลุม่ปศสุตัว์ (สกุร ไก่มชีวีติและไข่ไก่) กลุม่ปลาและสตัว์น�า้ (ปลาดกุ ปลาตะเพยีน 
หอยนางรม หอยลาย) ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลไม้ (กล้วยน�า้ว้า 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
การลดลงของหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
ร้อยละ 14.6 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก) 
เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีปรับลดลง
และราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน 
ประกอบกบัความต้องการใช้ในประเทศลดลง 
สะท้อนจากจากยอดขายเหล็กในประเทศที่
ลดลงต่อเนือ่ง หมวดสุขภณัฑ์ 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 ในขณะทีห่มวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้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  
ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัลดลงเกดิจากความกงัวลต่อการชะลอตวั 
ของเศรษฐกิจ การแข็งค่าของเงนิบาท การส่งออกทีห่ดตวั และหนีค้รวัเรอืน 
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู อย่างไรกต็าม คาดว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาล 
ทั้งการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ การท่องเที่ยว และการลงทุน จะช่วย
ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยเสริมสร้าง

ให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ 47.0 และดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.9



สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

อญัมณีและ
เครือ่งประดบั 2,427.94 +177.84 11.08 จนี 2,679.43 -2.72 12.23

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ 2,384.42 -12.60 10.88 สหรฐัฯ 2,572.58 5.85 11.74

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ 1,592.44 -10.50 7.27 ญีปุ่น่ 2,137.23 -1.19 9.75

ผลติภณัฑ์ยาง 968.63 -0.09 4.42 ออสเตรเลยี 1,209.11 +18.90 5.52
เมด็พลาสตกิ

773.05 -18.35 3.53
สวติ

เซอร์แลนด์ 1,153.11 +1,722.81 5.26

หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)

ส.ค. 2562
Aug 2019

ม.ค. – ส.ค. 2562
Jan-Aug 2019

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

21,914.9
-4.00%

166,090.6
-2.19%

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

19,862.4
-14.62%

159,984.4
-3.61%

ดุลการค้า
(Trade Balance) +2,052.6 +6,106

การค้าระหว่างประเทศของไทย 
: สิงหาคม 2562

การค้าระหว่างประเทศของไทย

 ดชันีราคาส่งออก-น�าเข้า

การส่งออก 
การส่งออกของไทยในเดอืนสงิหาคม 2562 มมีลูค่า 21.9 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

กลบัมาหดตวัอกีคร้ังทีร้่อยละ  4.0 ส่วนหนึง่เป็นผลจากการเร่งส่งออกในเดอืนก่อนเพือ่ 
หลกีเลีย่งผลกระทบจากสงครามทางการค้าทีม่แีนวโน้มทวคีวามรนุแรงขึน้ โดยผลของ
สงครามการค้าได้น�าไปสูก่ารชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าส�าคญั ซ่ึงส่งผลให้การส่งออก 
ในหลายตลาดหดตวั โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดอาเซยีน-5 CLMV และเอเชยีใต้มกีาร 
หดตวัในระดบัสงู ในขณะเดยีวกนัราคาน�า้มนัดิบทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ได้ส่งผลให้สนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัน�า้มนัยงัคงหดตวัในระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้อปุทานส่วนเกนิของสนิค้าเกษตรใน
ตลาดโลกและการแขง็ค่าของเงนิบาทยงัเป็นปัจจัยกดดนัต่อการส่งออกสนิค้าเกษตรในเดือนนี้
ส�าหรบัการส่งออกไทยยงัได้รบัผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภมูภิาค โดยการส่งออกไป
ยงัตลาดสหรฐัอเมรกิา ทวปีออสเตรเลยี และตะวนัออกกลางยงัคงขยายตวัได้ด ีและการส่งออก 
สนิค้าอตุสาหกรรมยงัคงขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่3 จากการส่งออกทองค�า อญัมณแีละ
เครือ่งประดบั ท่ีขยายตวัในระดบัสงู ส�าหรบัการส่งออกสนิค้าเกษตรส�าคญัทีย่งัขยายตวัได้ด ี
ทัง้ในด้านปรมิาณและราคา ได้แก่ ผกั ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรปู ไก่สดแช่แขง็และ
แปรรปู ขณะทีส่นิค้าส่งออกส�าคญัทีม่แีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง ได้แก่ รถจกัรยานยนต์และ
ส่วนประกอบ เครือ่งส่งวทิย ุโทรเลขและโทรศพัท์ ผกั ผลไม้สด แช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู 
ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู รวม 8 เดอืนแรกของปี 2562 การส่งออกหดตวัร้อยละ 2.2

การส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ นบัจากมกีารตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี 
การส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าโลกกท็วคีวามรนุแรงขึน้ รวมทัง้ขยายผลกระทบกว้างขึน้ 
จากช่องทางการค้าผ่านห่วงโซ่อปุทานไปสูภ่าวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอลงอย่างชดัเจน ท�าให้
การส่งออกของไทยได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ 
ของไทยปรบัตวัลดลง โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกัในเดอืนสงิหาคม 2562 หดตวัร้อยละ 
0.1 แม้ว่าการส่งออกไปสหรฐัฯ ขยายตัวร้อยละ 5.8 แต่การส่งออกไปญีปุ่น่ และสหภาพยโุรป 
หดตวัร้อยละ 1.2 และ 6.2 ตามล�าดบั ด้านการส่งออกไปตลาดศกัยภาพสงูหดตวัร้อยละ 16.0 
เนือ่งจากการส่งออกไปอาเซียน-5 และเอเชยีใต้หดตวัร้อยละ 24.6 และ 20.0 ตามล�าดบั 
ส่วนการส่งออกไปจนีลดลงไม่มากนกัเพยีงร้อยละ 2.7 อย่างไรกต็าม การส่งออกไปตลาด
ศกัยภาพระดับรองขยายตวัร้อยละ 0.2 เนือ่งจากการส่งออกไปทวปีออสเตรเลยี และ
ตะวนัออกกลาง ขยายตวัร้อยละ 18.4 และ 5.3 ตามล�าดบั ส่วนแอฟรกิา กลุม่ประเทศ CIS 
และลาตนิอเมรกิา หดตัวร้อยละ 22.8 10.5 และ 8.2 ตามล�าดบั

แนวโน้มการส่งออกในช่วงทีเ่หลอืของปี 2562 ยงัมคีวามเสีย่งจากสงครามการค้า  
การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก และการแขง็ค่าของเงนิบาท อย่างไรกต็าม กระทรวงพาณชิย์ 
มแีผนผลกัดนัการส่งออกในครึง่ปีหลงัให้สามารถขยายตวัได้ทีร้่อยละ 3.0 โดยรองนายกรฐัมนตร ี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฎ์) มนีโยบายรกัษาตลาดเดมิ 
ขยายตลาดใหม่ ฟ้ืนฟตูลาดเก่า เช่น ตลาดตะวันออกกลาง ทีเ่คยเป็นตลาดข้าวเก่าของไทย 
เช่น อริกั รวมทัง้ตลาดอืน่ๆ เช่น จอร์แดน กาตาร์ บาห์เรน คเูวต ตลาดอาเซยีนและ CLMV 
เป็นตลาดศกัยภาพและมโีอกาสเพิม่ตวัเลขการค้าอกีมาก โดยเฉพาะการค้าชายแดนและ
ผ่านแดนซึง่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพือ่เพิม่มลูค่าการค้า ตลาดจนี มุ่งเน้นเพิม่มลูค่า
ในพืน้ทีท่ีไ่ทยเข้าไปท�าตลาดแล้ว รวมทัง้ขยายไปยงัมณฑลตอนในหรือเมอืงรองทีย่งัเข้า 
ไม่ถงึ ตลาดอนิเดยี ถอืเป็นตลาดใหม่ทีม่ศัีกยภาพสงูมาก และมคีวามต้องการในการบรโิภค 
ทีห่ลากหลาย ทัง้นี ้รองนายกฯ มกี�าหนดการไปเยอืนจนี และอนิเดยี ในปลายเดอืนกนัยายนนี้ 
เพือ่เร่งผลกัดนัสนิค้าเกษตรของไทย ทัง้ข้าว มนัส�าปะหลงั ยางพารา ปาล์มน�า้มนั และ 
สนิค้าเกษตรอืน่ๆ ให้ได้มากทีส่ดุ  

การน�าเข้า 
เดอืนสงิหาคม 2562 การน�าเข้ามมีลูค่า 19,862 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หดตวัร้อยละ 

14.62 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการหดตวัของเครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ (-5.95%) เครือ่งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-17.57%) เคมภีณัฑ์ (-10.96%) 
เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ (-16.82%) ขณะทีส่นิค้าน�าเข้าทีย่งัมกีารขยายตวัด ี ได้แก่ 
น�า้มนัดบิ (+3.66%) โดยแหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จนี (-9.86%) ญีปุ่น่ 
(-11.18%) สหรฐัอเมรกิา (-6.71%) มาเลเซยี (-9.20%) และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ (-1.84%)

ดลุการค้า            
เดอืนสงิหาคม 2562  เกนิดลุการค้ามลูค่า 2,052.6 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดชันรีาคาส่งออก เดือนสงิหาคม 2562 เท่ากบั 100.9 (ปี 2555 = 100) เทียบกบัเดอืนสงิหาคม 2561 

สงูขึน้ในอตัราชะลอลงทีร้่อยละ 0.3 (YoY) จากผลของราคาสนิค้าส�าคญับางรายการทีย่งัคงปรบัตวัสงูขึน้ 
ประกอบกบัค�าสัง่ซือ้จากตลาดต่างประเทศทีม่อีย่างต่อเนือ่ง สนบัสนนุให้ดชันรีาคาส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ 
ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ไก่สด แช่เยน็แช่แข็ง ยางพารา ผลไม้สดแช่เยน็แช่แขง็
และแห้ง หมวดสนิค้าอตุสาหกรรม ได้แก่ ทองค�า เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เครือ่งส�าอาง สบู ่และ
ผลติภณัฑ์รกัษาผวิ และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรปู ผลติภณัฑ์
ข้าวสาลแีละอาหารส�าเรจ็รปู ขณะทีห่มวดสนิค้าทีส่่งผลให้ดชันรีาคาส่งออกลดลง คอื หมวดสนิค้าแร่และ
เชือ้เพลงิ ได้แก่ น�า้มนัส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิ อย่างไรก็ตาม ทศิทางการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและ
ผลสงครามการค้า ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัคงยดืเยือ้ รวมถงึทศิทางอตัราแลกเปลีย่นทีม่แีนวโน้ม 
แขง็ค่าต่อเนือ่ง อาจเป็นปัจจยักดดันต่อทศิทางราคาส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า

ดชันรีาคาน�าเข้า เดือนสงิหาคม 2562 เท่ากบั 93.0 (ปี 2555 = 100) เทียบกบัเดอืนสงิหาคม 2561 
ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) เป็นผลมาจากดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิปรบัตวัลดลง ได้แก่ น�า้มนัดบิ 
และน�้ามันส�าเร็จรูป ขณะที่หมวดสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 
กึง่ส�าเรจ็รปู ได้แก่ ทองค�า อปุกรณ์ ส่วนประกอบ เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ และสตัว์น�า้สด  
แช่เยน็แช่แขง็ แปรรปูและกึง่ส�าเรจ็รปู ด้ายและเส้นใย หมวดสนิค้าทนุ ได้แก่ เครือ่งจักรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ ผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งมอื เคร่ืองใช้ทางวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ การทดสอบ และผลติภณัฑ์ท�าจากยาง หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง ได้แก่  
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นัง่ และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ได้แก่ สบู ่ผงซกัฟอกและ
เครือ่งส�าอาง ผลติภณัฑ์อาหารอืน่ๆ เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน นาฬิกาและส่วนประกอบ

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ส.ค. 62

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดอืน ส.ค. 62
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สินค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ 
มลูค่า Δ สดัส่วน

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

น�า้มนัดบิ  1,294.45 +3.66 11.05 จนี 4,022.17 -9.86 20.25

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1,662.22 -5.95 8.37 ญีปุ่น่ 2,694.88 -11.18 13.57

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,481.55 -17.57 7.46 สหรัฐอเมรกิา 1,256.97 -6.71 6.33

เคมภัีณฑ์ 1,324.24 -10.96 6.67 มาเลเซยี 1,003.85 -9.20 5.05

เหลก็ เหลก็กล้า 
และผลติภณัฑ์ 1,127.41 -16.82 5.68

สหรัฐอาหรบั
เอมเิรตส์ 790.80 -1.84 3.98

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 62 ดัชนี ส.ค. 62
ส่งออก -0.1 +0.1 -0.3 +0.3 100.9

น�าเข้า -0.4 +0.5 -0.6 -0.3 93.0



ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าเดอืนกนัยายน 2562 เฉลีย่อยูท่ี ่21,769.05 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.22 

เมือ่เทยีบกับเดอืนก่อนหน้า และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17.94 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของ
ปีก่อนหน้า เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเวลา 4 เดอืน และมมูีลค่าสงูสดุในรอบ 3 ปี สอดคล้อง
กบัทศิทางราคาทองค�าในตลาดโลก ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 0.84 เมือ่เทยีบกบัเดือนก่อนหน้า  
มาอยูท่ี ่ 1,511.31 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์ สงูสดุในรอบ 78 เดอืน (6 ปี)  
เป็นผลมาจากความกังวลภาวะหดตวัของเศรษฐกจิโลก แรงกระตุน้ของสงครามการค้า
สหรฐั-จนี การแยกตวัขององักฤษจากสหภาพยโุรป Brexit ความขดัแย้งทางการเมือง
ระหว่างจนี-ฮ่องกง รนุแรงมากขึน้ เป็นแรงหนนุให้นกัลงทนุถอืทองค�าซึง่เป็นสนิทรพัย์
ปลอดภัยมากขึน้ โดยคาดการณ์ว่าราคาทองค�าในไตรมาส 4 ของปี 2562 จะปรบัตวั
อยูท่ี ่1,450 - 1,550 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อทรอยออนซ์ 

ราคาน�า้มัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนกันยายน 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ WTI  

เฉลีย่อยูท่ี ่56.96 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.85 จากเดอืนก่อนหน้า  
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวร้อยละ 18.73 เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภมูภิาคตะวันออกกลาง หลงัเกดิเหตถุล่มโรงกลัน่น�า้มันใน
ซาอดุอิาระเบยี นอกจากนีส้งครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีนทีม่คีวามตงึเครยีด 
ลดลง ท�าให้ตลาดเริม่คลายความกงัวลจากเรือ่งดงักล่าว อย่างไรกต็าม คาดว่าราคา
น�้ามันดิบจะยังคงถูกกดดันจากความต้องการใช้น�า้มันโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 
ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ส่วนราคาน�า้มนัในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคา
น�า้มนัแก๊สโซฮอลล์ อยูท่ี ่25.98 บาท/ลติร เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.23 จากเดอืนก่อนหน้า 
ขณะทีร่าคาน�า้มนัดเีซล อยูท่ี ่24.53 บาท/ลติร เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.08 จากเดอืนก่อนหน้า

อตัราแลกเปลีย่น
ค่าเงินบาทเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ท่ี 30.57 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  

แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.64 จากเดอืนก่อนหน้า และเมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 
แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 6.28 โดยเป็นผลจากเงนิดอลลาร์มทีศิทางอ่อนค่า จากการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิและการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ลดลง
ร้อยละ 0.25 เพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิ และยงัมกีารประกาศลดดอกเบีย้หรือคงดอกเบีย้จาก
ธนาคารกลางอกีหลายแห่งตามมา โดยของไทย คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.)  
มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ 1.50 ต่อปี 

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนกนัยายน 2562 ปรบัตวัลดลงจากเดอืน

สงิหาคม จากราคา 1,176.43 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,155.00 บาท/100 กโิลกรมั  
ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก  
3,337.38 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 3,463.10 บาท/100 กิโลกรมั ราคาข้าวโดยรวม
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจากสถานการณ์ภยัแล้งท�าให้ผลผลติข้าวลดลง ขณะทีค่วามต้องการ 
ข้าวเพิ่มขึ้นจากความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งท่ีอาจท�าให้ขาดแคลนผลผลิตข้าว  
ประกอบกบัค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่าต่อเนือ่ง  

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่ ณ ท่าเรอื

กรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดือนกนัยายน 2562 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรัมละ 46.57 บาท 
และ 42.15 บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา 
คดิเป็นร้อยละ 0.15 ขณะทีร่าคายางแท่ง STR 20 เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 1.91 ราคายาง
โดยรวมปรบัตวัตามความต้องการของผูป้ระกอบการทัง้ภายในและต่างประเทศ และ 
ได้รบัแรงสนบัสนนุจากมาตรการแก้ปัญหาราคายาง อย่างไรกต็าม กไ็ด้รบัแรงกดดนั
จากค่าเงนิบาททีย่งัคงแข็งค่าเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรฐัฯ

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร
กนัยายน 2562
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เดอืน

สนิค้า
Aug-62 Sep-62 %Δ(MOM) Sep-61 Sep-62 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,176.43 1,155.00 -1.82    1,175.00    1,155.00 -1.70

ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,337.38 3,463.10 3.77    3,315.00    3,463.10 4.47

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควนั ชัน้3 (f.o.b) 46.64 46.57 -0.15         47.13         46.57 -1.19

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 41.36 42.15 1.91         44.45         42.15 -5.17

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,498.80 1,511.31 0.83    1,198.47    1,511.31 26.10

ไทย (THB/Baht) 21,720.45 21,769.05 0.22  18,457.50  21,769.05 17.94

น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       

WTI 54.85 56.96 3.85         70.08         56.96 -18.73

อตัราแลกเปลีย่น       

THB/USD 30.77 30.57 -0.64         32.62         30.57 -6.28



พบกบั
     02-507-7895      www.tpso.moc.go.th

@TPSO.Tradeinsights

ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ

In - Depth  Research
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สินค้าออนไลน์มีราคาต�า่กว่าสินค้าออฟไลน์จริงหรือ?
กรณีศึกษาราคาสินค้าชุดเบ็ดเตล็ดของร้าน Modern trade รายใหญ่ 3 รายในไทย

4. ข้อสังเกตจากผลการศึกษา
     4.1. การซ้ือสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยลดค่าครอง

ชีพของประชาชนลงได้จริง เน่ืองจากราคาสินค้าออนไลน์ “ต่�า” กว่าออฟไลน์
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในระดับภาพรวม และ “เท่า” หรือ “ต่�า” กว่าราคา
ออฟไลน์ในสินค้าท่ีระดับกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม 

4.2 การรวมช่องทางออนไลน์เข้ามาในการจัดท�า CPI อาจจะไม่ได้ 
ท�าให้อัตราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจากการศึกษาพบว่า  
ราคาสินค้าออนไลน์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางและขนาดท่ีสอดคล้องกันกับ
ราคาสินค้าออฟไลน์ ณ ระดับกลุ่มย่อยเดียวกัน 

4.3 ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการแบ่งแยกตลาดในการต้ังราคาสินค้า
ระหว่างตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการต้ังราคาสินค้าออนไลน์ให้มี 
ราคาถูกกว่าราคาในช่องทางออฟไลน์ ยกเว้นสินค้าประเภทของใช้ส่วนบุคคล 
ท่ีมีราคาในช่องทางออนไลน์สูงกว่า 

อย่างไรก็ตามงานศึกษาน้ียังมีข้อจ�ากัดในเร่ืองข้อมูลท่ียังมีอยู่ไม่เพียงพอ  
คิดเป็นเพียงร้อยละ 17% ของรายการสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค
ท้ังหมด 422 รายการ เม่ือพิจารณาน้�าหนักของรายการสินค้ากลุ่มตัวอย่างมี 
น้�าหนักเพียงร้อยละ 9.02 จากน้�าหนักท้ังหมดของตะกร้าสินค้า CPI นอกจากน้ี  
กลุ่มสินค้าหลายกลุ่มในการศึกษาน้ียังมีจ�านวนลักษณะจ�าเพาะน้อยมาก  
นอกจากน้ี การค�านวณดัชนีราคาสินค้าออนไลน์ในงานศึกษาน้ียังไม่ได้ถ่วงด้วย 
น้�าหนักของสินค้าแต่ละรายการ ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาการจัดท�าดัชนีราคาสินค้า
ออนไลน์ สนค. มีแผนในการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าออนไลน์ด้วยวิธี Web 
Scraping เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของการศึกษา รวมถึงสินค้าประเภทแฟช่ันและ
เคร่ืองแต่งกาย และอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจากการส�ารวจจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นประเภทสินค้าหลักท่ี 
ผู้บริโภคท่ัวไปนิยมซ้ือหาผ่านช่องทางออนไลน์ และทดลองสร้างดัชนีสินค้า
ออนไลน์ด้วยการถ่วงน้�าหนักแบบสูตร Laspeyres โดยใช้น้�าหนักของสินค้า
ออนไลน์จากการส�ารวจของ สนค. เอง หรือน้�าหนักของสินค้าออฟไลน์ท่ีส�ารวจ
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติเป็นเบ้ืองต้นก่อน 
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สีเขียว : ดัชนีราคาออฟไลน์  สีด�า : ดัชนีราคาออนไลน์
เส้นประ : ค�านวณโดยสูตร Fixed base
เส้นทึบ : ค�านวณโดยสูตร Chained base

ทีม่า: ค�านวณโดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ในยุคเศรษฐกิจใหม่ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของผู้คน 
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมท้ังต้นทุนค่าขนส่งและการช�าระเงินท่ีถูกลง ท�าให้ประชาชนหันมาซ้ือสินค้าผ่าน 
ช่องทางออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ี ตลาดสินค้าและบริการออนไลน์ท่ัวโลกยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก  
จากการศึกษาของ AliResearch ในปี 2015 คาดการณ์ว่ามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน 
แบบ B2C ท่ัวโลกมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 27.3 ต่อปี ระหว่างปี 2014-2020 ส�าหรับประเทศไทย  
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย
มีมูลค่าประมาณ 3,150,232.96 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 14

ด้วยความพยายามในการพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคให้สะท้อนความเป็นจริงให้มากข้ึน ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีภารกิจในการจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ  
ได้ศึกษาข้อมูลราคาสินค้าออนไลน์ ท่ีเก็บจากการจดราคาจากหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าโมเดิร์นเทรดรายใหญ่
จ�านวน 3 ราย ของสินค้าท่ีใช้จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไป ได้แก่ สินค้าในกลุ่มอาหาร เคร่ืองประกอบอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด และของใช้ส่วนบุคคล ซ่ึงรวมแล้วมีน้�าหนักประมาณร้อยละ 9.02 ของน้�าหนักรวม
ในตะกร้า CPI ต้ังแต่เดือนกันยายน 2560-ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2562) จ�านวน 72 รายการ 288 ตัวอย่างสินค้า  
เพ่ือน�ามาจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์ (CPI-Online) แบบไม่ถ่วงน้�าหนัก เพ่ือน�ามาเปรียบเทียบกับ 
ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบออฟไลน์ท่ีส�านักงานฯ จัดท�าอยู่แล้ว รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าราคาสินค้า
ออนไลน์มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท�า CPI ในอนาคต

ผลการศึกษา
1. ราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์เคล่ือนไหวเพ่ิมหรือลดไปในทางเดียวกัน (Synchronization) 

ยกเว้นสินค้าประเภทเคร่ืองประกอบอาหาร เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด และของใช้ส่วนบุคคล ท่ีการเคล่ือนไหวของสินค้า
ออนไลน์กับออฟไลน์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

2. ราคาสินค้าออนไลน์มีความผันผวนมากกว่าราคาสินค้าออฟไลน์ (Volatility) สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ โดยคุณพิม มโนพิโมกข์ และคณะ โดยสินค้าออนไลน์กลุ่มท่ีมี
ความผันผวนสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าท่ีมีความหลากหลายของลักษณะจ�าเพาะน้อย เน่ืองจากข้อก�าจัดของ
การจัดเก็บข้อมูลราคาออนไลน์

 

3. สินค้าออนไลน์จะมีราคา “ต่�า” กว่าราคาสินค้าออฟไลน์อย่างมีนัยส�าคัญ (Price Comparison)  
เม่ือวัดค่าความต่างด้วยวิธีการทางสถิติ และตัดกลุ่มสินค้าท่ีอาจจะมีปัญหาออกไป (เช่น มีลักษณะจ�าเพาะ
น้อย และกลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นสินค้ากลุ่มเดียวท่ีราคาออนไลน์แพงกว่าออฟไลน์) โดยร้อยละ 58 
ของสินค้าออนไลน์ท่ีเก็บราคามาท้ังหมดมีราคาเท่ากับสินค้าออฟไลน์ท่ีลักษณะจ�าเพาะเดียวกัน (สอดคล้องกับ
ผลการศึกษากรณีของไทยของ คุณอรรถกฤต เล็กศิวิไล จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ และผลการศึกษาด้วย
ข้อมูลหลายประเทศของศาตราจารย์ Alberto Cavallo จาก Massachusetts Institute of Technology: MIT) 


