
I

Journal
Trade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 กันยายน 2560

Special Report 
•	ตดิปีกการค้ายคุใหม่ด้วย	e-Payment
•	e-Logistics	:	ระบบสารสนเทศ
	 เพือ่การค้าและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

Special Talk 
“e-Commerce Ecosystem” 

หวัใจธรุกิจออนไลน์ การค้าสมยัใหม่
ทีใ่ครๆ กต้็องรู้



โลกในยคุปัจจบุนัหมนุเรว็ขึน้ทกุขณะ โดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลย ีท�าให้เกดิเศรษฐกจิดจิทิลัทีม่กีารพฒันาเชือ่มโยงตดิต่อค้าขายได้สะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้
ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ การรบัเงิน โอนเงิน หรอืการท�าธรุกรรมต่างๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ประหยัดเวลา และเพิม่ความสะดวก
สบายให้กบัผูบ้รโิภคหรอืคูค้่าได้เป็นอย่างดี 

แต่การจะใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ให้เกดิประโยชน์นัน้ เราต้องศกึษาหาข้อมลูและเรยีนรูเ้พิม่เตมิให้รอบด้าน เพือ่การน�ามาพฒันาและต่อยอดธรุกจิได้แบบยัง่ยนื  
ไม่มสีะดดุหรอืตดิขดั การทีเ่ราจะน�าพาประเทศให้ไปสูย่คุ Thailand 4.0 ตามนโยบายของภาครฐันัน้ จ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมอืจากทกุฝ่าย ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ปัจจบุนั เทคโนโลยดีจิทิลัจงึเข้ามามบีทบาทส�าคญัในการสร้างรายได้และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจการค้าออนไลน์ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน พบกับเรือ่งราวน่ารูน้ีไ้ด้ใน
คอลมัน์ Special Talk

และการท�าธรุกจิแบบ e-Commerce นัน้ เราต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับเรือ่ง e-Payment หรอื Electronic Payment System ซึง่เป็นกระบวนการส่งมอบ
หรอืการโอนช�าระเงนิผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์ เพิม่ความคล่องตวัในการตดิต่อค้าขายแบบไม่ต้องใช้เงนิสด และ e-Logistics หรอื Electronic Logistics System  
เป็นกระบวนการท่ีน�าเอาระบบอเิลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการบรหิารจัดการโลจิสตกิส์ โดยมีการตดิต่อและจัดส่งสนิค้าทีส่ะดวกรวดเร็ว เพิม่ความ 
น่าเชือ่ถอืและสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าท่ีใช้บรกิาร ท้ังสองเรือ่งนีห้าอ่านได้ในคอลมัน์ Special Report

ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์เองยงัคงมุง่มัน่สานต่อภารกจิส�าคญัในการเป็นสะพานเชือ่มโยงระบบอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ e-Payment และ e-Logistics 
หรอืแม้กระท่ังการพฒันาระบบ Digital Marketing ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน เพ่ืออ�านวยความสะดวกและยกระดบัการประกอบธุรกิจให้แก่ผูป้ระกอบการอย่างต่อเนือ่ง

               

                  กองบรรณาธกิารวารสาร สนค.
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Thai Herb InnoBiz Network 2017
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) เดนิหน้าแผนแม่บทสมนุไพรแห่งชาต ิฉบบัที ่1  

ชู 4 สมุนไพรไทย บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายด�า เผยยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพสมุนไพรไทย 
ทั้งระบบขึ้นแท่นผลิตภัณฑ์ Thailand’s Signature รุกจัดงาน Thai Herb InnoBiz Network 2017 
เสริมศักยภาพการค้า สร้างเครอืข่ายอตุสาหกรรมสมนุไพรในเวทโีลก ยกระดบัไทยสูศ่นูย์กลางสมนุไพร
แห่งอาเซียน โดยมี นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็น
ประธาน ในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Opportunities and Market Trends of Thai Herb” 
พร้อมด้วย นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้น�า
เสนอหัวข้อ “โอกาสทางการค้า แนวโน้มความต้องการของตลาด พฤติกรรมการบริโภค ช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลก” และ
มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 
Amber 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ในช่วงค�า่มกีารจัดกจิกรรมสร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการสมนุไพรไทยและต่างประเทศ ได้รบัเกยีรติ 
จาก นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย  
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและโฆษก
กระทรวงพาณิชย์ ผลส�าเร็จจากงานคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยและ 
ต่างประเทศ น�าไปสู่การผลักดันสินค้าสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและศักยภาพสู่ตลาดโลกมากขึ้น

ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพ รวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
ส่งผลให้สมนุไพรถกูน�าไปใช้ในอตุสากรรมหลายประเภท และสมนุไพรบางรายการกเ็ป็นทีต้่องการของ
ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติเป็นอย่างสงูและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กบัประเทศ โดยในงาน Thai Herb 
InnoBiz Network 2017 เป็นส่วนหนึ่งภายใต้งาน เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 โดยงานครั้งนี้ถือเป็น
งานแสดงสินค้าสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่ง ได้รวบรวมสินค้าให้ผู้บริโภคทุกช่วงวัยได้เลือกสรร ทั้ง
ช้อป ชม ชิม แถมด้วยการนวดแผนไทยและสปาด้วย
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โดย : นางสาวชนดิา อินปา นักวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำอตุสำหกรรมและธรุกจิบรกิำร

03

เวลาในการท�าธรุกรรม นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่ระบบทีผู่ป้ระกอบการเริม่หนัมา
พฒันาการบรหิารจดัการและยกระดบัการให้บรกิารเข้าสูร่ะบบออนไลน์มากขึน้  
ได้แก่ e-Logistics หรอื Electronic Logistics System ซึง่เป็นกระบวนการ 
ทีน่�าเอาระบบอิเล็กทรอนกิส์ และเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ
โลจสิตกิส์ โดยใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ดงักล่าวมาใช้ในการจดัสรรปัจจยัที่
เกีย่วข้องเข้ามาสูก่ารผลติและน�าสนิค้าไปส่งถงึยงัลกูค้า โดยมกีารตดิต่อและ 
จดัส่งสนิค้าทีส่ะดวกรวดเรว็เพือ่ให้สามารถจดัส่งสนิค้าถงึมอืลกูค้าได้รวดเรว็และ
สะดวกทีส่ดุ ประหยดัค่าขนส่งและเกดิความผดิพลาดน้อยทีส่ดุ ซึง่ถอืเป็นการ
ควบคมุ ดแูลงานขนส่งและโลจสิตกิส์ซึง่เป็นบรกิารต่อเนือ่งกบัการขายทีส่�าคญั
ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ

หวัใจธรุกจิออนไลน์ ในยคุประเทศไทย 4.0 จงึไม่ได้ม ี e-Commerce 
เพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไป เพราะระบบอเิลก็ทรอนกิส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
นวตักรรมได้เข้ามามบีทบาทในทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้บรกิารหลงัการ
ขายต่างๆ ทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค การขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิด้วยนวตักรรมและ e ต่างๆ จงึเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคอย่างเราๆ ต้องใส่ใจ
และตดิตาม ไม่ใช่เพือ่ไม่ให้ตกเทรนด์หรอืล้าสมยั แต่เพือ่ให้สามารถเข้าถงึแหล่ง
บรโิภค ใช้ประโยชน์ และได้รบัความคุม้ค่าจากนวตักรรมต่างๆ เหล่านัน้สมกบัที่
จ่ายเงนิไปเป็นจ�านวนมากโดยไม่รูต้วัแล้ว 

นโยบาย 4.0 ในยคุนีจ้งึถอืเป็นระบบนเิวศ หรอื Ecosystem ของการค้ายคุ
ดจิทิลั โดยม ีe-Commerce เป็นจดุเริม่ต้นของการค้ายคุใหม่ และการเข้าสูต่ลาด
ดจิทิลัอย่างแท้จรงิ กระทรวงพาณชิย์ในฐานะผูเ้ปิดประตกูารค้าสมยัใหม่ โดย
การรเิริม่ สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และผลกัดนัการค้าออนไลน์ดงักล่าวนีท้างช่องทาง
เวบ็ไซต์ Thaitrade.com  ยงัคงมุง่มัน่สานต่อภารกจิส�าคญัในการเป็นสะพาน
เชือ่มโยงระบบอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ e-Payment e-Logistics 
หรอืแม้กระทัง่การพฒันาระบบ Digital Marketing ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
เพือ่อ�านวยความสะดวก และยกระดบัการประกอบธรุกจิให้แก่ผูป้ระกอบการ  
รวมทั้ง ส่งเสริมการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นมิตรกับ e ต่างๆ  
จนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดออนไลน์ได้อย่างม่ันใจ และ 
ท้ายที่สุดจะท�าให้การซื้อขายออนไลน์ในยุค 4.0 ไม่ได้น่ากลัว หรือเป็น 
เร่ืองยากอย่างท่ีคิด 

“e-Commerce Ecosystem”
หวัใจธรุกจิออนไลน์	การค้าสมยัใหม่ทีใ่ครๆ	กต้็องรู้

“ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก  
โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้น  
การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของคนเรากเ็ช่นกนั”

โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นจุดเร่ิมต้นของการให้ความส�าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือที่เราเรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจ 
ยคุใหม่ ในปัจจบุนั เศรษฐกจิดจิทิลัเป็นเศรษฐกจิทีใ่ช้ระบบอนิเทอร์เนต็เป็น
กลไกหลกัในการผสมผสานเทคโนโลยดิีจทิลัยุคใหม่เข้ากับโมเดลธรุกิจใหม่ๆ เช่น 
e-Commerce e-Payment e-Logistics ระบบ Cloud และระบบคอมพวิเตอร์
ประมวลผล เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นหัวใจส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นรายได้และสร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ 

e-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากจะแปลตรงตัวก็ 
หมายถึงการด�าเนินกิจกรรมทางพาณิชยกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ช่วยสนบัสนนุ และเป็นท่ีทราบกนัดอียูแ่ล้วว่า e-Commerce ให้ความส�าคญั
และมีเป้าหมายไปที่การใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
เพราะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกเพศ 
ทุกวัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสื่ออินเทอร์เน็ตมี
การให้บรกิารในหลากหลายรปูแบบ ตัง้แต่ทีเ่ราเริม่รูจ้กัเวบ็ไซต์ อเีมล ยทูบู  
จนกระทั่งมาถึงในยุคของการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เร่ิมเข้ามามีบทบาท 
มากขึน้ในกจิกรรม e-Commerce และนบัวนัยิง่จะทวคีวามส�าคญัและก่อให้
เกดิการแข่งขนัในการด�าเนนิธรุกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ดงันัน้ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงเข้าสู่ยคุเศรษฐกจิดจิทิลั สภาพแวดล้อมทางธรุกจิหรอื Business 
Ecosystem กเ็ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วน
ของ e-Commerce ส่ือกลางการซือ้ขายทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุในปัจจบุนั 
พบว่ามีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงหลายกระบวนการ 
โดยระบบท่ีรัฐบาลไทยให้ส�าคัญและหลายภาคธุรกิจได้น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ขยายช่องทางในการประกอบธรุกจิ และยกระดบัการให้บรกิารออนไลน์ให้เข้า
ถงึผูบ้รโิภคมากข้ึน ได้แก่ e-Payment หรอื Electronic Payment System 
ซึ่งเป็นกระบวนการส่งมอบหรือการโอนช�าระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
อนิเทอร์เนต็ คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื ฯลฯ โดยมตีวักลางการช�าระเงนิ
คอื Payment Gateway ในรปูแบบเวบ็ไซต์ ท�าให้สามารถรบัช�าระค่าบรกิาร
ธรุกรรมทางการเงนิต่างๆ ผ่านบตัรเครดติได้ ซึง่ปัจจบุนัได้ถกูน�ามาเชือ่มโยง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ e-Commerce เพื่อลดค่าใช้จ่าย และประหยัด
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 โลกการค้าในปัจจบุนัเตม็ไปด้วยการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยที�าให้คนทัว่ไปมทีางเลอืกในการใช้ชวีติและการบรโิภคมากขึน้ 
ขณะเดียวกันก็ท�าให้ภาคธุรกิจมีทางเลือก รูปแบบและวิธีการด�าเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ ท่ีสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น e-Payment ก็เป็นหน่ึงในทางเลือกที่ไม่
ไกลตัวอีกต่อไปส�าหรับทุกคน

ท�ำควำมรูจ้กั e-Payment
 e-Payment หรือ Electronic Payment เป็นการช�าระเงินผ่าน 
ช่องทางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงินสดหรือตราสารทางการเงินที่เป็น 
กระดาษ (เช่น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน) เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันธุรกิจและประชาชนทั่วไปมีช่องทางและสื่อการช�าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกใช้มากมาย อาทิ
 • เครือ่งเอทเีอม็ (ATM หรอื Automated Teller Machine) เป็นเครือ่ง
ท�าธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการหลากหลาย 
ทั้งถอนเงินสด โอนเงิน สอบถามยอด ช�าระค่าสินค้า/บริการ ฯลฯ ตลอดเวลา
 • เครื่องรับบัตร ณ จุดขาย (EDC/EFTPOS หรือ Electronic Data 
Capture/Electronic Fund Transfer at Point of Sales) ซึ่งติดตั้งที ่
ร้านค้าเพือ่รบัช�าระค่าสนิค้า/บรกิารผ่านบตัรเครดติ บตัรเดบติ และบตัรอืน่ๆ
 • การช�าระเงินทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) เป็นการท�า
ธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 • การช�าระเงนิผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ (Online Payment) โดยผ่าน
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร์ นาฬิกาอจัฉรยิะ (Smart 
Watch) แหวนอัจฉริยะ (Smart Ring) อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) 
อื่นๆ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีเงินฝาก 
หรือ e-Money เป็นต้น
 • บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารออกให้
เพื่อใช้ในการท�าธุรกรรมผ่านตู้ ATM 
 • บัตรเดบิต (Debit Card) มีคุณสมบัติเหมือนบัตร ATM แต่สามารถ
น�าไปใช้ช�าระค่าสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรได้ด้วย โดยยอดเงินที่
ต้องช�าระจะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรนั้นทันที

 • บัตรเครดิต (Credit Card) เป็นบัตรที่ใช้ช�าระค่าสินค้า/บริการหรือ
ใช้เบิกเงินสดล่วงหน้า โดยมีการก�าหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตร ระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยหากเกินก�าหนดระยะเวลาช�าระหนี้
 •  เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money หรือ Electronic Money) คือ 
มูลค่าเงินที่บันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ่งผู้ใช้จะ 
เติมเงิน/ช�าระเงินล่วงหน้าไว้กับผู้ให้บริการ e-Money แล้วค่อยหักมูลค่าเงิน
เมื่อใช้ e-Money ในการซื้อสินค้า/บริการแทนเงินสด
 ในปัจจุบันมีการใช้ e-Money หลายรูปแบบ เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า 
บัตรเติมเงินโทรศัพท์ กระเป๋าเงินบนสมาร์ทโฟน บัญชีเงินสดบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส�าหรับการใช้จ่ายออนไลน์  จึงท�าให้ e-Money มีชื่อเรียกอื่นอีก
หลายชื่อ เช่น Multi-Purpose Card, Stored-Value Card, Smart Card, 
Prepaid Card, e-Purse หรือ e-Wallet เป็นต้น

ติดปีกการค้ายุคใหม่ด้วย   e-Payment

e-Payment ดอีย่ำงไร

✓ ต้นทุนของ e-Payment มีมูลค่าเพียงครึ่งหนึ่ง 
 ถึงหนึ่งในสาม ของต้นทุนของการใช้เงินสด
✓ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
✓ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
 ประชาชน (Financial Inclusion) 
 โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
✓ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อท�าธุรกรรม
✓ มีรูปแบบบริการให้เลือกใช้ได้หลากหลาย
✓ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด
✓ ลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
✓ มีหลักฐานตรวจสอบได้ง่ายทั้งผู้รับและผู้จ่าย
✓ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาส
 ทางธรุกจิ ให้กบัธรุกจิทัง้ออฟไลน์และออนไลน์

e-Payment เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ ICT ท�าให้ธุรกิจหรือประชาชน
ทั่วไปสามารถจ่ายแบบ e-Payment ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ระบบ 
e-Payment จึงได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นทั่วโลก รวมทั้งไทย ซึ่งตั้งแต่ปี  
2553-2558 ปรมิาณการใช้จ่ายผ่าน e-Payment เตบิโตเฉลีย่สงูถงึร้อยละ 18 
 ช่องทางการช�าระเงนิแบบ e-Payment ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ คอื 
e-Money โดยในปี 2558 มีปริมาณธุรกรรม e-Money มากกว่า 880 ล้าน
รายการ เฉลีย่ 13.4 ครัง้/คน/ปี  ส่วนช่องทางการช�าระเงนิแบบ e-Payment ที่
เตบิโตมากทีส่ดุ คอื การช�าระเงนิผ่านโทรศพัท์เคลือ่นที ่(mobile banking) 
ซึ่งในปี 2558 ขยายตัวถึงร้อยละ 73
 เมือ่พจิารณาการใช้บรกิาร e-Payment ต่อประชากรไทย พบว่า ขยายตวั
ค่อนข้างสูง จาก 35 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2557 เป็น 39 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2558
 ล่าสุด ในปี 2559 ปริมาณธุรกรรม (transaction volume) ผ่าน  
e-Payment สูงถึง 3,205.3 ล้านรายการ และมูลค่าการช�าระเงิน 
(transaction value) ผ่าน e-Payment สูงถึง 327.7 ล้านบาท  

ที่มา : รายงานระบบการช�าระเงิน 2558 และสถิติระบบการช�าระเงิน โดย ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
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ยทุธศำสตร์กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบกำรช�ำระเงนิ
แบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชำต ิ(National e-Payment)
 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ รัฐบาล
จึงพยายามผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ National    
e-Payment ที่ครบวงจร ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับธุรกรรมทาง 
การเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ด�าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
(Anytime, Anywhere, Any Device) ช่วยยกระดับศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
 แผนยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5 โครงการส�าคัญ ได้แก่ 
 (1) ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นการช�าระเงินแบบ Any ID 
ที่สะดวกและจดจ�าได้ง่ายขึ้น 
 (2) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิต
แทนเงินสด และขยายจุดรับช�าระ e-Payment ให้ทั่วถึงด้วยการกระจาย 
อุปกรณ์รับช�าระเงิน เช่น เครื่อง EDC ไปยังร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ
 (3) การปรับปรุงระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Withholding Tax, e-Tax Invoice,  e-Receipt, e-Filing) ซึ่งจะช่วยลด
ขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกรรมระหว่างรัฐและเอกชน
 (4) e-Payment ภาครฐั ซึง่เป็นการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดกิารสงัคม 
และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
 5) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และมาตรการจูงใจ เช่น โครงการมอบ
โชคจากการใช้บัตรเดบิต

ค่าบริการ นอกจากนี้ กระทรวงยังจะร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการ
ยื่นค�าขอและช�าระค่าธรรมเนียมของกระทรวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Centralized e-Submission and e-Payment) เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่เจ้าพนกังานในการจดัการเอกสารและตรวจสอบการช�าระเงนิ และอ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการยืน่ค�าขอต่างๆ ต่อกระทรวงพาณชิย์ ได้อย่าง
ถกูต้อง รวดเรว็ สามารถท�างานร่วมกนักบั e-Service ของกระทรวงในปัจจบุนั
ให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด
 ✓ ภาคเอกชน : กระทรวงพาณชิย์มนีโยบายส�าคญัในการส่งเสรมิพาณชิย์
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) และการพัฒนาผูป้ระกอบการไทยให้แข่งขนั
ได้ในบริบทการค้ายุคใหม่ โดยกระทรวงได้ร่วมมือกับธุรกิจ E-marketplace 
การตลาดออนไลน์ และผูใ้ห้บรกิารธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ จดัหลกัสตูร
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และธุรกิจท้องถิ่น  
ให้มคีวามรูด้้าน e-Commerce ซึง่รวมถงึ e-Payment นอกจากนี ้กระทรวง
ยังพัฒนาต่อยอด Thaitrade.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางออนไลน์ ให้
รองรบัระบบการช�าระเงนิออนไลน์และเชือ่มต่อกบัระบบของผูป้ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยน�าร่องกับระบบสั่งซื้อสินค้าปริมาณ 
ไม่มาก (Small Order OK หรือ SOOK)

ร่ำงพระรำชบญัญตัริะบบกำรช�ำระเงนิ พ.ศ. ....

• การก�ากับดแูลระบบและผูใ้ห้บริการ e-Payment ให้ปลอดภยัและน่าเชือ่ถอื  
 ก็ส�าคญัไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ e-Payment 
• ร่าง พรบ. ระบบการช�าระเงนิฯ จงึถกูตราขึน้ เพือ่ให้การก�ากบัดแูลระบบ
 และบรกิารการช�าระเงนิ เป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพ และมคีวามยดืหยุน่
 ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยมีากขึน้
• ท�ำให้กำรก�ำกบัดแูลอยูภ่ำยใต้บงัคบัของกฎหมำยฉบบัเดียว (เดิมมกีฎหมาย
 หลายฉบับ)  โดยม ีธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานก�ากบัดแูล 
• ขณะนี ้ร่าง พรบ. ก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาของสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ

e-Payment เป็นหวัใจส�ำคญัของธรุกจิ e-Commerce
 
 จากข้อมลูของส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พบว่า ธรุกจิ 
e-Commerce เกือบทุกสาขาให้ความส�าคัญกับการรับช�าระเงินผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในแต่ละสาขามธีรุกจิมากถงึร้อยละ 70-90 ทีเ่ปิดให้ลกูค้าสามารถ
ช�าระค่าสนิค้า/บรกิารทางออนไลน์ได้ ทัง้นี ้ช่องทางการช�าระเงนิทีน่ยิมเปิดให้
บรกิารมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ บตัรเครดติและบตัรเดบติ (ร้อยละ 45)  
e-banking เช่น Internet Banking และ Mobile Banking (ร้อยละ 29) ตาม
ด้วยการช�าระเงนิผ่าน Mobile Payment Application หรอืตวัแทน (Third 
party) เช่น mPAY, TrueMoney และ Airpay (ร้อยละ 23)

กระทรวงพำณชิย์กบั e-Payment
 ในส่วนของกระทรวงพาณชิย์นัน้ ได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิการช�าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
 ✓ ภาครัฐ : กระทรวงพาณิชย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานน�าร่องของโครงการ
ระบบการรับช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช�าระเงิน 

บุคคลทั่วไป • ควรศึกษาข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
e-Payment เพื่อเป็นทางเลือกในการช�าระเงิน
• ใช้ระบบการแจ้งเตือน การตั้งรหัสผ่าน และการตั้ง
เงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อรักษาความปลอดภัย

ผู้ประกอบการ • ควรศึกษาข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
e-Payment ได้แก่ ช่องทาง ผูใ้ห้บรกิาร กฎระเบยีบ สกุลเงิน
ดิจิทัล (เช่น Bitcoin) และเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยี 
Chip Card เทคโนโลยีการช�าระเงินระยะใกล้ (แบบ NFC 
- Near Field Communication และ MST - Magnetic 
Secure Transmission) เทคโนโลยีการช�าระเงินแบบไร้
สัมผัส ตลอดจนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (เช่น ระบบ 
Tokenization และระบบ One Time Password) เป็นต้น
• ปรับตัวให้รองรับการช�าระเงินแบบ e-Payment เช่น 
ติดตั้งเครื่อง EDC/EFTPOS เตรียมความพร้อมส�าหรับการ
รับช�าระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ 
หรือเชื่อมโยงระบบกับผู้ให้บริการ e-Payment ที่เชื่อถือได้

ภาครัฐ • ขับเคลื่อนนโยบาย E-Payment อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการส่งเสรมิให้มกีารใช้ e-Payment มากขึน้ ผ่านการ
ประชาสมัพันธ์ให้ข้อมลูความรู้ การลดต้นทุน (เช่น เครือ่งรบั
บัตร ค่าธรรมเนียม) 
• ควบคู่กับปรับปรุงกฎระเบียบในการส่งเสริมและก�ากับ
ดูแล E-Payment ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รองรับเทคโนโลย ีสกลุเงินและการท�าธรุกรรม/การช�าระเงนิ
ใหม่ๆ
• เร่งปรับเปลีย่นระบบของหน่วยงานภาครัฐให้รองรบัการ
รับ/โอน/ช�าระเงินแบบ e-Payment

แหล่งข้อมูล
1. รายงานระบบการช�าระเงิน 2558 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เอกสารการบรรยาย “ก้าวทันระบบการช�าระเงิน ทางอเิล็กทรอนกิส์” โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
3. ข้อมลูและสถติริะบบการช�าระเงนิ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th)
4. รายงานผลการส�ารวจมลูค่าพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ในประเทศไทย ปี 2559 โดยส�านกังาน
พฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์
5. Website National e-Payment โดย กระทรวงการคลงั (http://www.epayment.go.th)

ข้อเสนอแนะในกำรเตรยีมควำมพร้อม
และใช้ประโยชน์จำก e-Payment
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โดย : นางสกุญัญา  ทองมา นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำอตุสำหกรรมและธรุกจิบรกิำร

e-Logistics : ระบบสารสนเทศเพือ่การค้าและการพฒันาทีย่ัง่ยนื

1 https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology/ 
2 รายงานโลจสิตกิส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2559, ส�านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ กรกฎาคม 2560 
3 สถติคิมนาคม, http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index.asp, 28 สงิหาคม 2560

 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก เหน็ไดจ้าก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนนิธุรกจิ หากนบัยอ้นกลบัไปช่วง 5-10 ปี จนถงึ
ปัจจุบนั กระบวนการผลติตัง้แตต่น้น�้าจนถงึการสง่สนิคา้ถงึมอืผู้บรโิภคซ่ึงเป็น
ปลายน�้า ล้วนแตใ่ช้เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวด้วยทัง้สิน้ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 

เรว็อยา่งนีเ้ราจะใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยอียา่งไรไมใ่หเ้สยีเปรยีบคูแ่ขง่ขนั

กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นัยยะส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลก
 เมือ่ไม่ต้องการจะเสียเปรยีบคูแ่ข่งขนั คงต้องถามตวัเองว่า ปัจจบุนัมเีทคโนโลยี
อะไรบ้าง อยูท่ีไ่หน มวีธิกีารใช้อย่างไร จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิหรอืไม่ และ
ต้องใช้เงนิซือ้เทคโนโลยีมากน้อยเพยีงใด ค�าถามเหล่านีจ้ะต้องหาค�าตอบแทบทัง้สิน้ 
ส�าหรบัผูท่ี้ไม่ค่อยคุน้เคยกบัเทคโนโลยมีากนกั    

เทคโนโลยี  
 ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 เทคโนโลยี 
หมายถงึ วทิยาการทีน่�าเอาความรูท้างวทิยาศาสตร์มาใช้ให้เกดิประโยชน์ในทางปฏบิตัิ
อตุสาหกรรม เป็นต้น แต่ปัจจุบนัวทิยาการเหล่านีม้คีวามก้าวหน้ามาก และถอืเป็นจดุ
เปลีย่นของการด�าเนนิธรุกจิในโลกปัจจบุนัเลยทเีดยีว ถงึแม้ว่าเทคโนโลยจีะไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงชวีติ สังคม และโลกของเราได้ทัง้หมด แต่บางเทคโนโลยถ้ีาน�ามาใช้ได้
อย่างถกูต้องเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมหาศาล จากรายงาน
ของ McKinsey Global Institute ได้ระบเุทคโนโลยมี ี 12 ประเภท ซึง่จะเข้ามามี
อทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงโลก ได้แก่ อนิเทอร์เนต็ไร้สาย, เทคโนโลยอีตัโนมตัใินด้าน 
การวิเคราะห์, Internet of Things, Cloud Computing, เทคโนโลยีหุ่นยนต์,  
ยานพาหนะไร้คนขบัหรือกึง่ไร้คนขบั, เทคโนโลยชีวีภาพ (ซึง่รวมถงึส่วนหนึง่ของสาขา
พนัธศุาสตร์หรือ genomics), อปุกรณ์หรอืระบบกกัเกบ็พลงังาน, เทคโนโลยกีารพมิพ์
สามมต,ิ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด, เทคโนโลยีส�ารวจและขุดเจาะน�า้มนั และเทคโนโลยี
พลงังานทดแทน นอกจากน้ียังมีการประเมนิอีกว่าการน�าเทคโนโลย ี12 ประเภทเข้ามา 
ใช้ในการด�าเนินธุรกิจจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่ารวมประมาณ 14-33  
ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 20251 เลยทเีดยีว

กำรใช้เทคโนโลยีในเชิงกำรค้ำของไทย
 เมื่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันจ�าเป็นต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรอืระบบอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic System) เข้ามาช่วยในการด�าเนนิธรุกจิ ตัง้แต่
กระบวนการผลิตต้นทาง ไปจนถึงปลายทางคือขนส่งถึงมือผู้บริโภค น่ันแสดงว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�าคัญอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากผู้ใช้สามารถ 
น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการธรุกจิได้ ย่อมได้เปรยีบและเป็นต่อคูแ่ข่งขนัอย่าง 
ไม่เห็นฝุ่น และการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยียังเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0  
ซึง่ต้องการเน้นขบัเคลือ่นประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสูก่ารขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม และเปลีย่นจากภาคการผลติไปเน้นภาคบรกิารให้
มากขึน้  ดงันัน้ การขบัเคล่ือนประเทศด้านเทคโนโลย ี โดยการน�าเทคโนโลยเีข้ามา
ประยุกต์ด้านบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ จะเป็นการเพิ่มมูลค่า 
การค้าและพัฒนาประเทศให้ย่ังยนืในอนาคต

ท�ำไมต้องใช้เทคโนโลยีกับโลจิสติกส์ 
 สาขาโลจิสตกิส์ (Logistics) เป็นหนึง่ในธรุกจิบรกิารทีม่คีวามส�าคญัต่อประเทศ 
ซึง่จะช่วยผลักดนัให้ไทยก้าวพ้นปัญหาประเทศทีต่ดิกบัดกัรายได้ปานกลางเพือ่ก้าวเข้า
สูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู การพฒันาและน�าระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Logistics) เข้ามาช่วย
ในการพฒันาประเทศไทย จะท�าให้ผูป้ระกอบการมรีะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การด�าเนนิธรุกจิมากย่ิงขึน้  
 ส�าหรับข้อมลูการจัดสมรรถนะด้านโลจสิตกิส์ของไทย ปี 2559 โดยธนาคารโลก 
(The World Bank) ซึง่เป็นการวัดจากดชันช้ีีวดัประสทิธภิาพด้านโลจสิตกิส์ (Logistics 
Performance Index: LPI) ของประเทศต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ประสทิธภิาพของ
กระบวนการพิธีการศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการค้าและ
การขนส่ง ความสะดวกในการขนส่งทีม่ธีรรมเนยีม ความเช่ียวชาญและคณุภาพของ 
บรกิารโลจิสตกิส์ ความสามารถในการตดิตามสถานการณ์ขนส่ง และความตรงต่อเวลา
ในการขนส่งจนถงึจุดหมาย ไทยอยูใ่นอนัดบัที ่45 โดยม ีLPI Score เท่ากบั 3.26 จาก 
160 ประเทศ ส่วนในอาเซยีน ไทยอยูอ่นัดบั 3 รองจากสงิคโปร์และมาเลเซยี 

 
 ในปี 2558 ต้นทนุโลจสิตกิส์ของไทยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยส�านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ภาพรวมของไทยให้สร้าง
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิเป็น 3.5 แสนล้านบาทในปี 25602 นอกจากน้ี เม่ือพจิารณา
สดัส่วนของรปูแบบการขนส่งสนิค้าภายในประเทศ ข้อมูลปี 2558 พบว่า การขนส่งทาง
ถนนของไทยมสีดัส่วนสงูสดุประมาณร้อยละ 80.8 ของปรมิาณการขนส่งสินค้าทัง้หมด 
รองลงมาคอืการขนส่งทางน�า้ ซึง่ประกอบด้วย การขนส่งทางน�า้ภายในประเทศร้อยละ 
8.5 การขนส่งทางชายฝ่ังทะเลร้อยละ 8.7 การขนส่งทางรางร้อยละ 1.9 และทางอากาศ
ร้อยละ 0.013

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำขำโลจิสติกส์ประเทศไทย 
 ด้วยบทบาทส�าคญัของสาขาโลจสิตกิส์ (Logistics) ต่อเศรษฐกจิไทย รฐับาล
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์การด�าเนินงานสาขา 
โลจสิตกิส์ทีช่ดัเจน ประกอบด้วย 1) กรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
(การขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวสูร่ะบบเศรษฐกิจทีมี่ความเป็นชาตกิารค้า บนฐานการ
ขยายตวัของธรุกจิบรกิาร) 2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที ่12 พ.ศ. 
2560 - 2564 (การก�าหนดทศิทางการพฒันา เพือ่ให้มรีะบบโลจสิตกิส์ทีไ่ด้มาตรฐาน
สากล) 3) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย ฉบับที ่3 พ.ศ. 
2560 - 2564 (การยกระดบัระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ สนบัสนนุการเป็นศนูย์กลาง
ทางการค้า การบรกิาร การลงทนุในภมูภิาคอาเซยีน และเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศไทย) 4) แผนยทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพือ่สนบัสนนุการพฒันา
ระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2556-2560 (แผนรองรบัการเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 “ตลาดเดยีวและฐานการผลติร่วมกนั” เพือ่ส่งเสริม
การเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติได้อย่างเสรแีละท�าให้เกิดการขนส่งข้ามแดนเพิม่มากขึน้) 
5) แผนแม่บทกระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2555 - 2564 (พนัธกจิมุง่การเสริมสร้างขีดความ 
สามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ) 6) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้อุตสาหกรรม 
การบินและโลจิสตกิส์ เป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมเป้าหมายในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ จะเหน็ได้ว่า ทกุฝ่ายต่างมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาโลจสิตกิส์เพือ่เป็นกลไก 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยอย่างเตม็ที ่แต่อย่างไรกด็ ีท่ามกลางการเปลีย่นแปลงในยคุ 4.0  
เราจ�าเป็นต้องพฒันาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดจิทิลัให้เป็นเครือ่งมอืในการ
พฒันาสาขาโลจสิตกิส์ให้เป็นหนึง่เดยีวกนัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่เชือ่มโยงการ
พฒันาเศรษฐกจิไทยได้ตลอดห่วงโซ่ โดยเฉพาะการน�าระบบอเิลก็ทรอนิกส์เข้ามาเสริม
ความแขง็แกร่ง และเป็นสะพานในการเชือ่มโยงเศรษฐกิจของไทยกับตลาดโลก เพือ่ยก
ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของไทยให้ทดัเทยีมกับนานาประเทศ และก้าวไปสูก่าร
เป็นศนูย์กลางทางการค้าและผูน้�าทางเศรษฐกจิการค้าในอนาคตได้อย่างม่ันคงต่อไป 

ระบบ e-Logistics มีอะไรบ้ำง
 นยิามโลจสิตกิส์ คอื กระบวนการวางแผนการควบคมุประสทิธภิาพการไหลเวยีน 
ของสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ 
คลงัสนิค้า บรหิารต้นทนุ การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคณุค่า ไปจนถงึจดุทีม่กีารใช้งานถึงมือ 
ผูบ้รโิภค ดงันัน้ นยิาม e-Logistics คอื การน�าระบบสารสนเทศหรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์
เข้ามาช่วยในการท�าให้การบรหิารจดัการ/การจดัสรรปัจจยัต่างๆ ตัง้แต่กระบวนการ
ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ มีความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัมากทีส่ดุ ซึง่ระบบทีใ่ช้อยูใ่น
ปัจจบุนัมหีลายระบบ ได้แก่ (1) PMS (Parking Management System) : การจัดการ
การขนส่งทางรถ ตัง้แต่การรบัค�าสัง่ การวางแผน การจ่ายงาน การเกบ็ประวตัริถและ
พนกังาน รวมถงึการวางบลิ (2) WMS (Warehouse Management System) : ระบบ

ทีม่า: The World Bank, http://lpi.worldbank.org/international/global, 28 สงิหาคม 2559
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บรหิารคลังสินค้า การรับสินค้า การจดัเกบ็ การจ่ายสนิค้า (3) Phase Management 
System : ระบบบรหิารการขนส่ง เป็นการเจาะเน้นค่าบรหิารการขนส่งในแต่ละรปูแบบ  
(4) CMS (Container Yard Management System) : รปูแบบการจดัการกบัลานตู้ 
Container (5) SMS (Ship Management System) : การจดัการสนิค้าในเรอื เพือ่
ให้การขนถ่ายมปีระสทิธภิาพ (6) MMS (Maintenance Management System) 
: การบรกิารการจัดการซ่อมบ�ารงุ ควบคมุอะไหล่ ปรมิาณช่าง ประวตักิารซ่อม และ  
(7) LMS (Logistics Management System) : เป็นระบบการบรกิารการจดัการ 
Logistics ในรูปแบบของ One Stop Service4 เหล่านีค้อืการน�าซอฟท์แวร์เข้ามาใช้
ในการด�าเนินงานโลจิสตกิส์และกจิกรรมในห่วงโซ่อปุทาน

ประโยชน์ของ  e-Logistics
 • ท�าให้กระบวนการท�างานขององค์กรเป็นไปด้วยความถกูต้องและแม่นย�า ช่วย
ให้ได้รบัข้อมลูข่าวสารครบถ้วน รวดเรว็ ท�าให้การด�าเนนิธรุกจิสามารถประสานงานกนั
ง่ายขึน้ เพิม่ความได้เปรียบกบัคูแ่ข่งทางการค้า มช่ีองทางการขายและจดัจ�าหน่ายมาก
ขึน้ ท�าให้สามารถขยายฐานกลุ่มลกูค้าได้ทัว่โลก
 • ช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเรว็และตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้สงู โดยลูกค้าในอนาคตทีม่แีนวโน้มใช้เทคโนโลยมีากขึน้ 
 • ผู้ประกอบการสามารถน�าระบบไปพฒันาองค์กร ตลอดถงึการพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะด้านการจดัการทรพัยากรมนษุย์ กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ และ
การบรหิารงานระบบโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ

e-Logistics กับนโยบำยภำครัฐ
 รฐับาลปัจจบุนัให้ความส�าคญักบัการขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม และ
ในการขบัเคล่ือนสาขาโลจิสตกิส์ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องได้น�าระบบ e-Logistics 
มาใช้ในการให้บริการ อาทิ 
 (1) ส�านกันายกรฐัมนตร ีส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิท�าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิตกิส์แห่งชาติ 
ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทัง้ขบัเคลือ่นและบรูณาการการพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการขนส่งและบริการของประเทศ ภายใต้ก�ากบัของคณะกรรมการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสนิค้าและบรกิารของประเทศ (กบส.) ตลอดจนผลกัดนั
ให้เกดิการปฏิบตัไิด้จริง
 (2) กระทรวงการคลัง กรมศุลกากรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และอ�านวยความสะดวกทางด้านศุลกากรด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ 
 (3) กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม กรม
เจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง ส�านกังานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร และการท่าเรอืแห่งประเทศไทย มหีน้าทีพ่ฒันาระบบ กลไก 
และบคุลากร รวมทัง้วางแนวนโยบายการพฒันา ก�ากบัดแูล และบรูณาการการขนส่ง
และการจราจร ให้มอีย่างเพียงพอ มปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ คุม้ค่า และเป็นธรรม
 (4) กระทรวงอตุสาหกรรม ได้แก่ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่  
โดยส�านกัโลจสิตกิส์ ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์อุตสาหกรรม 
ซึง่เป็นผลการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการพฒันาระบบโลจสิตกิส์อตุสาหกรรม ภายใต้ 
กบส. ให้สามารถบรรลตุามเป้าประสงค์ในการพัฒนาการจดัการโลจสิตกิส์ของผูป้ระกอบ
การ และเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม
ไทย โดยมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์ส�านกัฯ ประจ�าปี 2555 - 2559 ดงันี้ 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ใน
สถานประกอบการของภาคอตุสาหกรรม (Professional Manufacturing Logistics 
Management)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยธรุกจิในโซ่อปุทานของภาคอตุสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and 
Networking)
 • ยุทธศาสตร์ที ่3 การสนบัสนนุให้เกดิปัจจยัแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเพิม่ขดีความ
สามารถการแข่งขนัของโซ่อปุทานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (National Supply Chain 
Competitiveness Enabling Factors)
 (5) กระทรวงพาณชิย์
 (5.1) กรมการค้าภายใน ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของ 
ผูป้ระกอบกจิการคลังสินค้า กจิการไซโล และกจิการห้องเยน็ให้มรีะบบการจดัการทีด่ี 
มปีระสทิธภิาพ และเป็นทีย่อมรบั
 (5.2) กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ด�าเนนิการ 3 ประเดน็ทีม่คีวามต่อเนือ่ง ได้แก่ 1) 
การพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพธรุกจิในภาพรวม โดยการฝึกอบรมตามประเดน็ทีร่ฐับาลให้
ความส�าคญัหรือตามแนวโน้มความต้องการของเศรษฐกจิโลก 2) การยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 และ 3) การสร้างและ 
เชือ่มโยงเครอืข่ายผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ อาท ิการจดัประชมุแลกเปลีย่นความคิดเหน็ใน

การประกอบธรุกิจ การจดักิจกรรมเพือ่แสดงศักยภาพของผูใ้ห้บรกิารโลจิสตกิส์ให้แก่ 
ผูป้ระกอบการภายในธรุกจิโลจสิตกิส์และธรุกจิบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง การน�าผู้ให้บริการ 
โลจสิตกิส์ไปส�ารวจเส้นทางตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ
 (5.3) กรมการค้าต่างประเทศ ด�าเนนิการก�ากับดแูล และอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า (น�าเข้า - ส่งออก) ภายใต้พระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอกและการน�าเข้า
มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522 (ออกใบอนญุาต/ใบรบัรองต่างๆ ส�าหรบัระบบ 
NSW (National Single Window) ซึง่เป็นการท�างานร่วมกบักรมศลุกากร และระบบ 
ASW (ASEAN Single Window) ซึง่เป็นการท�างานร่วมกนักบักลุม่ประเทศอาเซียน) 
รวมทัง้เป็นหน่วยงานกลางในการหารอืความร่วมมือ และเจรจาในการแก้ไขปัญหา/ 
อปุสรรคทางการค้าผ่านคณะกรรมการต่างๆ อาท ิคณะกรรมการอ�านวยความสะดวก
การขนส่งแห่งชาต ิ (National Transport Facilitation Committee: NTFC) ตาม
ข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong 
Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA)
 (5.4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด�าเนนิการเจรจาความตกลงต่างๆ เพือ่
เปิดตลาดการค้า การบรกิาร และการลงทนุในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบรกิารโลจสิตกิส์
 (5.5) กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ด�าเนนิการ 2 ประเดน็หลัก ได้แก่ 1) 
การส่งเสรมิการให้บรกิารโลจสิตกิส์ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ี (Best Practice) และการยก
ระดบัผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์แต่ละประเภท ให้ได้รบัการรบัรองคณุภาพระดบัมาตรฐาน
สากล และ 2) การส่งเสรมิกิจกรรมการสร้างเครอืข่ายของผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทย 
อาท ิ กจิกรรมสร้างเครอืข่ายการพบปะระหว่างผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ไทยและต่างชาติ 
ทัง้ในรปูแบบของ Incoming Activities และ Outgoing Activities
 (5.6) ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า มหีน้าทีใ่นการจัดท�าและพฒันา
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้าธรุกิจบรกิารภาพรวม และรายสาขา (อาท ิ โลจิสตกิส์ 
การค้า) โดยการศกึษา วเิคราะห์ข้อมลูด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องจาก 
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและ
สถานการณ์การค้าธุรกิจบริการในภาพรวม และรายสาขา ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ คาดการณ์แนวโน้มเพ่ือใช้ในการวางแผน จดัท�าแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
การค้าธุรกิจบริการ ประสานความร่วมมือและบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การค้าธุรกิจบริการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม 
ตลอดจนก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า พร้อมเสนอแนวทางปรบัปรงุแก้ไข

ทิศทำงกำรพัฒนำระบบ e-Logistics ไทย
 ปัจจบุนั ประเทศไทยมบีรษิทัทีด่�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัท�าระบบสารสนเทศ 
และอิเล็กทรอนิกส์จ�านวนน้อยเม่ือเทียบกับบริษัทส่วนใหญ่ที่ด�าเนินการโดยชาว 
ต่างชาต ิเนือ่งจากมคีวามพร้อมด้านองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและการน�าเอานวตักรรมทีม่ี
ความก้าวหน้าเข้ามาประยกุต์ใช้ SMEs ไทยประสบปัญหาในการน�าระบบ e-Logistics 
เข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการธรุกจิ ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะมต้ีนทนุสงู ขาดความรู้ใน
การใช้งานหรอืประยกุต์ใช้กบัระบบทีด่�าเนนิการอยู ่ หรอืขาดเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นในการ
บรหิารจดัการ อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทต่อเศรษฐกจิโลกอย่างมาก 
ในอนาคตบางเทคโนโลยอีาจเปลีย่นแปลงโลกนีไ้ปอย่างสิน้เชงิ และท�าให้ผูป้ระกอบการ 
ของไทยไม่สามารถปรบัตวัได้ทนัการเปลีย่นแปลงนัน้ จนท�าให้ขาดความสามารถใน
การแข่งขนัไปในทีส่ดุ ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ แนวทางการ 
ด�าเนนิงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน รวมทัง้การปรบัตวัของ SMEs ดงันี้  
 • ก�าหนดเป้าหมาย และทิศทางการสนับสนุนระบบ e-Logistics ให้ชัดเจน  
โดยเฉพาะการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการขยายตวัของระบบ e-Logistics
 • สนบัสนนุงบประมาณในการวจิยัและพฒันาระบบ e-Logistics ให้ครอบคลุม
มากขึน้ รวมถงึการพฒันาระบบสารสนเทศอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการอตุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ให้สามารถเชือ่มต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้มากข้ึน 
 • สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาก�าลังคนด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  
 • ให้ความรู ้และพฒันาองค์ความรูใ้นการน�า e-Logistics เข้ามาใช้ในการบริหาร
จดัการโลจสิตกิส์ และเชือ่มโยงกบัการให้บรกิารหลงัการขาย รวมทัง้ เสนอแนะแนวทาง 
การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีงักล่าว เพือ่สร้างแรงจงูใจใน
การน�าระบบ e-Logistics มาใช้มากขึน้ 
 • ให้การสนบัสนนุ และส่งเสรมิการพฒันาซอฟท์แวร์ (Software) ทีต่รงกับความ
ต้องการของผูป้ระกอบการ รวมทัง้ สร้างเครอืข่าย/ เวทพีนัธมิตรส�าหรบัผูป้ระกอบการ
รุน่ใหม่ทีส่นใจยกระดบัการให้บรกิาร e-Logistics รปูแบบใหม่ๆ และให้การสนับสนุน 
งบประมาณแก่สถาบนัการศกึษา หน่วยงานเชงิวชิาการ เพือ่ร่วมกนัพฒันาซอฟท์แวร์
ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ e-Logistics ให้มีความก้าวหน้า เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยทีัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต

4 http://www.logisticafe.com/2009/09/e-logistics/
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

อตัราเงนิเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ปี ม.ค.- ก.ค. 2560

อตัราเงินเฟ้อเดอืน ส.ค. 2560

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนสิงหาคม 2560 ปรับสูงข้ึนร้อยละ 0.32  
ต่อเนือ่งจากเดอืนกรกฎาคม 2560 ทีส่งูขึน้ร้อยละ 0.17 จากสนิค้ากลุม่พลงังาน 
โดยเฉพาะราคาน�้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม 
ราคาน�้ามันดิบตลาดโลก จากพายุเฮอริเคนฮาวีย์ถล่มชายฝั่งเท็กซัสและ 
หลุยเซียน่าของสหรัฐฯ ท�าให้ก�าลังการผลิตลดลง 10% ของทั้งหมด ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.56      
 ระดบัราคาสนิค้าและบรกิาร ในเดอืนสงิหาคม 2560 สงูขึน้ร้อยละ 0.11 
จากเดอืนกรกฎาคม 2560 เป็นผลจากหมวดสนิค้าอืน่ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่งดืม่  
(ค่าเช่าบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ค่าของใช้ส่วนบุคคล น�้ามันเชื้อเพลิง สุรา) รวมทั้ง
อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้านที่ปรับสูงขึ้น โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส�าคัญดังนี้ 
 › ค่าเช่าบ้าน ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.07 
 › เครื่องนุ่งห่ม ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.12 เช่น เสื้อผ้าสตรี และผลิตภัณฑ์
รองเท้า เป็นต้น
 › บริภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้าน ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.05 เช่น เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เป็นต้น
 › ค่าโดยสารเรือ ราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.82 จากราคาน�้ามันดีเซลที่ปรับ
สูงขึ้น 
 › น�้ามันเชื้อเพลิง ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.64 (น�้ามันเบนซิน 95 ดีเซล 
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ E85) ตามภาวะตลาดโลก 
 › อาหารส�าเรจ็รปู สงูขึน้ร้อยละ 0.22 เช่น กบัข้าวส�าเรจ็รปู อาหารเช้า 
อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) เป็นต้น
 › ผักสดและผลไม้ ราคาลดลงร้อยละ 2.35 เช่น ผักคะน้า ผักชี ขึ้นฉ่าย 
ต้นหอม เงาะ ทเุรยีน ล�าไย แก้วมังกร จากสภาพอากาศเอือ้อ�านวยต่อการเจริญ
เติบโตของพืชผัก และเป็นฤดูกาลของผลไม้หลายชนิด

เศรษฐกจิไทยได้รบัแรงสนบัสนนุจากอปุสงค์ในประเทศและอปุสงค์ต่างประเทศ สะท้อนจากการส่งออกทีข่ยายตวัในระดบัสงู รวมทัง้จากการบรโิภคและการลงทุน
ภาคเอกชนทีข่ยายตวัได้ดต่ีอเนือ่ง อีกทัง้จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเข้าประเทศไทยยงัขยายตวัได้ด ี การลงทนุมีสญัญาณดขีึน้จากการลงทนุในหมวด
เครือ่งยนต์เครือ่งจกัร แม้ว่าราคาภาคก่อสร้างทรงตวั ในส่วนของอปุทานนัน้ ดชันผีลผลติสนิค้าเกษตรขยายตวัได้ต่อเนือ่ง โดยสรปุแล้ว เศรษฐกจิไทยยงัมีเสถียรภาพ
ในเกณฑ์ด ีมคีวามมัน่คงและสามารถรองรบัความเสีย่งจากการผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ด ีสะท้อนจากอตัราเงนิเฟ้อ อตัราการว่างงานและสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ 
GDP ทีย่งัอยูใ่นระดบัต�า่ ขณะทีท่นุส�ารองระหว่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงู
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนสิงหาคม 2560 (ปี2553 = 100)  
เท่ากับ 101.3 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6 สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคา หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 7.3 จากกลุ่ม
สินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ และหมวดเครื่องจักร ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 6.3 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติและกลุ่มแร่โลหะ

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 105.7 เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยสูงขึ้นร้อยละ 3.2 ปัจจัยหลักเป็น 
ผลจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 16.1  
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 0.9 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0  
 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.7  
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2  
(ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) ราคาไม้น�าเข้าปรับสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ  
0.3 (ปูนซิเมนต์ผสม) ผู้ประกอบการให้ส่วนลดน้อยลง หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ชีทไพล์คอนกรีต) ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาซีเมนต์
และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 7.4  
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน�้า 
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ตะแกรงเหล็กส�าเร็จรูป) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น 
ได้แก่ สินแร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา  
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า ตะแกรงกรองผง) หมวดที่ดัชนีราคา
ลดลง ได้แก่ หมวดสุขภณัฑ์ ลดลงร้อยละ 0.2 (สายฉดีช�าระ และราวแขวนผ้า) 
ผูจ้�าหน่ายลดราคาเพือ่กระตุน้ยอดขาย หมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 
0.1 (ยางมะตอย) ราคาวตัถดุบิลดลงตามราคาน�้ามนัดิบ หมวดทีด่ชันรีาคาไม่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบื้อง และหมวดวัสดุฉาบผิว  

 ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2559 สูงข้ึนร้อยละ 2.5 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกหมวดสินค้า  
โดยสินค้าส�าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า เหลก็ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู น�า้ตาลทราย ยางพารา 
ไก่และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น  
ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนกรกฎาคม 2560 เทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2559 
ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 3.3 โดยเป็นการปรบัสงูขึน้ของหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเป็นหลกั  
หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค ขณะที่ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 
ปรับลดลง



 ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนกรกฎาคม 2560 อยูท่ี ่87.2 (ปี 2555=100) 
ขยายตวัร้อยละ 3.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของ
ดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ 12.8 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ข้ึน 
ร้อยละ 1.1 สนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.9 และหมวด
สนิค้าอปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 ขณะทีห่มวดยานพาหนะและอปุกรณ์
การขนส่งลดลงร้อยละ 1.5
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กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย

กำรส่งออก
 การส่งออกของไทยในเดอืนกรกฎาคม 2560 ขยายตวัในระดบั
สงูต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 5 ทีร้่อยละ 10.5 หรอืคดิเป็นมลูค่า 18,852 
ล้านดอลลาร์สหรฐั ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก โดยการส่งออกยงั
คงขยายตัวได้ดีในทกุตลาดส�าคญั โดยเฉพาะตลาดจนี ตะวันออกกลาง 
CLMV อาเซยีน 9 และสหรฐัฯ อีกท้ังขยายตัวในระดับสงูในทุกกลุม่สนิค้า 
โดยกลุ่มสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่ 
9 ท้ังในด้านราคาและปรมิาณ อาทิ ข้าว ผกัผลไม้สดแช่แขง็กระป๋องและ
แปรรูป ยางพารา ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู และ
น�า้ตาลทราย ในขณะท่ีกลุ่มสนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่ 
5 โดยเฉพาะรถยนต์และส่วนประกอบ เครือ่งจกัรและส่วนประกอบ และ
ผลิตภณัฑ์ยาง   
 การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยงัคงขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่ง และ
ขยายตัวในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว 
ถึงร้อยละ 9.8 ซึ่งการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป  
ขยายตวัร้อยละ 11.6 9.1 และ 8.3 ตามล�าดับ ส�าหรบัตลาดศกัยภาพสงู
ขยายตวัร้อยละ 15.4 โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการขยายตวัสงูอย่างต่อเน่ือง
ของตลาดจนีทีร้่อยละ 29.2 ส�าหรบัแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 
2560 คาดว่าจะขยายตวัได้ใกล้เคียงกบัเป้าหมายทีก่ระทรวงพาณชิย์
วางไว้ที่ร้อยละ 5.0 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศ
คูค้่าส�าคญั โดยเฉพาะประเทศคูค้่าในแถบเอเชยี ประกอบกบัแนวโน้ม
สนิค้าอตุสาหกรรมหลายรายการสามารถกลบัมาขยายตวัได้ในระดบัสงู  
โดยเฉพาะสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ เคมภัีณฑ์ และผลติภัณฑ์ยาง    
                                                                                                                         
กำรน�ำเข้ำ
 เดอืนกรกฎาคม 2560 มมีลูค่า 19,040 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั 
ร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ 
ขยายตวัของอัญมณ ี เงินแท่งและทองค�าแท่ง (+258.9%) เครือ่งจกักล
และส่วนประกอบ (+4.3%) น�้ามันดิบ (+18.2) เครื่องจักรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ (+15.6%) เคมภัีณฑ์ (+9.9%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย  
5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี  (+3.5%) ญีปุ่น่ (+9.7%) สหรฐัอเมรกิา (+17.9%) 
มาเลเซีย (+5.0%) สงิคโปร์ (+40.4%) 

ดลุกำรค้ำ            
 เดอืนกรกฎาคม 2560 ขาดดุลการค้ามลูค่า 188 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ขณะท่ีภาพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-ก.ค.) เกนิดุลการค้ามลูค่า 6,893 
ล้านเหรยีญสหรฐั      
                                                                                                                                                                                                                   
รำคำสนิค้ำส่งออก-น�ำเข้ำ
 ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนกรกฎาคม 2560 อยู ่ที่ 97.0 
(ปี2555=100) สงูขึน้ร้อยละ 2.5 เมือ่เทียบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน 
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.5 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และหมวดสินค้าแร่และ 
เช้ือเพลิง เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.3

International Trade Focus

ดชันรีำคำส่งออก-น�ำเข้ำ

สนิค้ำและตลำดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ิย. 60

สนิค้ำและแหล่งน�ำเข้ำ 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ิย. 60

 ก.ค. 60 ม.ค.-ก.ค. 2560

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 18,963 10.48 132,399 8.20

น�าเข้า 19,040 18.45 125,616 15.50

ดุลการค้า -188 6,893

 
สนิค้า

 

มูลค่า Δ สดัส่วน
ประเทศ

มูลค่า Δ สดัส่วน

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

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ

2,162 22.3 11.5 จีน 2,301 29.2 12.2

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,454 7.5 7.7
สหรฐั

อเมรกิา
2,295 11.6 12.2

เคร่ืองจกัรกลและ 
ส่วนประกอบ

845 53.0 4.5 ญีปุ่น่ 1,705 9.1 9.0

ผลติภัณฑ์ยาง 809 45.8 4.3 เวยีดนาม 955 31.3 5.1

เมด็พลาสตกิ 691 10.4 3.7 ออสเตรเลยี 817 -14.0 4.3

สินค้า
มูลค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มูลค่า Δ สดัส่วน

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

อญัมณ ีเงนิแท่ง
และทองค�า

1,763 258.9 9.3 จนี 3,779 3.5 19.9

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ

1,660 4.3 8.7 ญ่ีปุน่ 2,733 9.7 14.4

น�า้มนัดบิ 1,601 18.2 8.4
สหรัฐ

อเมริกา
1,091 17.9 5.7

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,449 15.6 7.6 มาเลเซีย 993 5.0 5.2

เคมภีณัฑ์ 1,243 9.9 6.5 สิงคโปร์ 771 40.4 4.1

ดชันรีาคา
การเปลีย่นแปลง (%MoM)  การเปลีย่นแปลง (%YoY)

พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ก.ค. 60 ม.ค. - ก.ค. 60

ส่งออก 0.2 0.1 0.2 2.5 3.2

น�าเข้า -0.2 -0.5 0.3 3.3 5.8
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รำคำทองค�ำเฉลีย่รำยเดอืน

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่รำยเดอืน

รำคำน�ำ้มันเฉลีย่รำยเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : สิงหาคม 2560

รำคำสนิค้ำรำยเดอืน 

รำคำทองค�ำ 
 ราคาทองค�าเดือนสิงหาคมเฉล่ียอยูท่ี ่20,092.3 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.0 เมือ่
เทยีบกับเดือนก่อนหน้า เนือ่งจากความกังวลจากความขดัแย้งระหว่างเกาหลเีหนอื
และสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ ส่วนใน 8 เดอืนแรกของปี 2560 ราคาทองค�าเคลือ่นไหวใน
กรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่งที ่19,600 - 21,600 บาท สะท้อนถงึแม้ว่าความกงัวลที่
เพิม่ขึน้นกัลงทนุยงัมกีารลงทนุหรอืเกง็ก�าไรในทองค�าค่อนข้างน้อย ขณะทีใ่นช่วง
ทีเ่หลือของปี 2560 ราคาทองค�ายงัมแีนวโน้มปรบัตัวในลักษณะเดยีวกนักบัครึง่ปี
แรก โดยเปลีย่นแปลงในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่งที ่19,000 - 22,000 บาท 

รำคำน�ำ้มนั
 ราคาน�า้มนัดบิเดอืนสงิหาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI เฉลีย่
อยูท่ี ่ 48.02 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยูท่ี ่ 46.77 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณน�้ามันคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลด
มากกว่าคาดการณ์และเป็นระดบัต�า่สดุนบัจากเดอืนมกราคม 2559 รวมทัง้เป็นผล 
จากค่าเงนิดอลลาร์ทีย่งัคงอ่อนค่า ขณะทีค่่าเฉลีย่ 8 เดอืนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ 
49.42 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ทัง้นี ้สนค. ได้ปรบัประมาณการณ์ราคาน�า้มนัดบิ 
(Dubai) ในปี 2560 มาอยูท่ี ่45.0 - 55.0 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล โดยคาดว่าใน
ช่วงครึง่ปีหลงัราคาน�า้มนัจะเคลือ่นไหวในช่วง 47.0 - 52.0 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล

อตัรำแลกเปลีย่น
 ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 33.26 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น
ระดับแขง็ค่ามากสุดในรอบ 28 เดือน โดยแขง็ค่าขึน้จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 
1.4 เนือ่งจากเงนิเหรยีญสหรฐัอ่อนค่าจากความไม่แน่นนอนทางการเมอืงภายใน
ประเทศและความกงัวลจากสถานการณ์เกาหลเีหนอืเพิม่ขึน้ ทัง้นี ้ สนค. คาดว่า
อตัราแลกเปลีย่นในปี 2560 จะอยูท่ี ่34.0 - 36.0 บาทต่อเหรยีญสหรฐั 

สนิค้ำเกษตร 
 ข้าว  ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนสงิหาคม 2560 ปรบัตวัลดลง 
จากเดอืนกรกฎาคม จากราคา 1,293.42 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 1,164.09 บาท/
100 กโิลกรมั เนือ่งจากในช่วงนีไ้ม่มคี�าสัง่ซือ้ข้าวลอ็ตใหญ่จากตลาดต่างประเทศ
เข้ามาช่วยกระตุน้ราคา ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยลดลง และประเทศคู่แข่ง
ส�าคญั เช่น ปากสีถาน ได้ลดราคาข้าวลงจากเดมิ ประกอบกบัผลผลติข้าวนาปรงั
ก�าลงัทยอยออกสูต่ลาดมากในช่วงนี ้ ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 100%  
ชัน้ 2 (ใหม่) ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากราคา 2,306.57 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 2,4127.07 
บาท/100 กโิลกรมั เนือ่งจากมคี�าสัง่ซ้ือข้าวหอมมะลจิากต่างประเทศเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ 
นบข. ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61  
ด้านการตลาด 3 โครงการคอื 1. มาตรการสนิเช่ือเพือ่รวบรวมข้าวและการสร้าง
มลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกร 2. โครงการชดเชยดอกเบีย้ให้กบัผูป้ระกอบการค้า 
ข้าวในการเกบ็สตอ็กข้าว 3. มาตรการสนิเชือ่เพือ่ชะลอการขายข้าวเปลอืกนาปี
ของ ธ.ก.ส.  
 ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่
ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนสงิหาคม 2560 เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ 
62.48 บาท และ 51.13 บาท ตามล�าดบั เนือ่งจากหลายพืน้ทีป่ลกูยางของไทยมี
ฝนตกเพิม่ข้ึน ส่งผลให้อปุทานยางน้อยลง ประกอบกบัมาตรการแก้ไขปัญหาราคา
ยางของรฐับาลยงัเป็นปัจจยัหนนุไม่ให้ราคายางปรบัตวัลดลง อกีทัง้ยงัได้รบัปัจจยั
สนบัสนนุจากราคาน�้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูข้ึน ข้อมลูเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
ทีส่ดใส เช่น ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคสหรฐัฯ ช่วงครึง่แรกของเดอืนสงิหาคม
ปรบัตวัสงูข้ึนสูร่ะดบั 97.6 ธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ปรบัเพิม่ตวัเลขคาดการณ์
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 จะขยายตวัร้อยละ 2.09  
สูงกว่าระดับร้อยละ 1.96 ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นต้น กอปรกับความ
แข็งแกร่งของอตุสาหกรรมยานยนต์จนี ทีม่ยีอดขายรถยนต์ในจนีเดอืนสงิหาคม
เพิม่ข้ึนเกดิคาด

เดอืน
สนิค้า ก.ค.60 ส.ค.-60 %∆(MOM) ม.ค-ส.ค.59 ม.ค-ส.ค.60 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,293.42 1,164.09 -10.00 1,288.44 1,224.48 -4.96

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,306.57 2,427.07 5.22 2,286.44 2,130.80 -6.81

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 61.11 62.48 2.24 54.32 75.65 39.27

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 51.68 54.13 4.74 44..90 64.70 44.09

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,236.22 1,226.56 -0.78 1,228.15 1,221.07 -0.58

ไทย (THB/Baht)  19,698.08    20,092.31 2.00 20,784.51 20,187.81 -2.87

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 46.77 48.02 2.67 40.82 49.42 21.06

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 33.75 33.26 -1.44 35.33 34.41 -2.61
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พบกบั

1 ประเดิมที่แม่สอด 

 กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็น 
ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทย -  เมียนมาร์ คาดว่า เขตฯนี้ 
จะมีส่วนช่วยให้การส่งออกในพื้นท่ี แม่สอด - เมียนมาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 
3 แสนล้านบาท ภายในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นถึง 380 เปอร์เซ็นต์ จาก
ปี 2559

2 โอกาสการค้า-การลงทุน 
 ไทยมีสัดส่วนการค้าชายแดนกับเมียนมาร์ คิดเป็นอันดับหนึ่งใน
กลุ่ม clm หรือราวร้อยละ 50 ของกลุ่ม clm คิดเป็นร้อยละ 80 ของ 
การค้ารวมไทย - เมียนมาร์ ในปี 2559 การค้าชายแดนไทย - เมียนมาร์ 
มมีลูค่ารวม 1.87 แสนล้านบาท โดยเป็นการส่งออก 1.09 แสนล้านบาท  
และน�าเข้า 0.78 แสนล้านบาท ซ่ึงไทยได้ดุลการค้า 3 หมื่นล้านบาท 
สินค้าส่งออกส�าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม น�้าตาลทราย เครื่องโทรสาร 
โทรพิมพ์ โทรศัพท์ เป็นต้น ส่วนสินค้าน�าเข้าส�าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
สัตว์น�้า โค กระบือ พืชน�้ามันและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า 
เมยีนมาร์มกีารน�าเข้าปัจจยัการผลติมากขึน้ เช่น น�า้ตาลทราย และผ้าผืน  
เนือ่งจากมพัีฒนาการของภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ ในด้านการลงทนุควร
เน้นการผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนการผลิตในเมียนมาร์เป็นหลัก เช่น ด้าย  
ผ้าผืน เฟอนิเจอร์ (ป้อนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการก่อสร้างที่
ก�าลงัขยายตวั) ส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐานกไ็ด้มกีารเร่งการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้าเมย ไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้ว
เสรจ็ภายในปี 2562 ทัง้นีเ้มือ่เปิดใช้งานแล้วจะช่วยอ�านวยความสะดวก 
รวดเรว็ในการคมนาคมขนส่ง เป็นการเชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ไทย - เมยีนมาร์  
ร่วมไปถงึยงัเป็นการเชือ่มโยงการค้าผ่านไปยงัประเทศอนิเดยีและเอเชยีใต้ 
อีกด้วย

ภาพประกอบ : www.thailand.prd.go.th

กระทรวงพำณิชย์เปิดเกมรุกการค้าชายแดน

3 แม่สอดโมเดลมุ่งสู่ clmv
 ในอนาคตกระทรวงพาณชิย์จะใช้แม่สอดโมเดล 
ไปพัฒนาด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
อื่นๆ เช่น สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซียต่อไป ซึ่ง
อันดับต้นคาดว่าจะเป็น มุกดาหาร สระแก้ว ตราด
และสงขลา อันดับต่อไปจะเป็นเชียงราย หนองคาย 
นครพนม กาญจนบุรีและนราธิวาส


