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Editor’s Note

โลกในยุคปัจจุบนั หมุนเร็วขึน้ ทุกขณะ โดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยี ท�ำให้เกิดเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีม่ กี ารพัฒนาเชือ่ มโยงติดต่อค้าขายได้สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การรับเงิน โอนเงิน หรือการท�ำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ประหยัดเวลา และเพิม่ ความสะดวก
สบายให้กบั ผูบ้ ริโภคหรือคูค่ า้ ได้เป็นอย่างดี
แต่การจะใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ให้เกิดประโยชน์นนั้ เราต้องศึกษาหาข้อมูลและเรียนรูเ้ พิม่ เติมให้รอบด้าน เพือ่ การน�ำมาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้แบบยัง่ ยืน
ไม่มสี ะดุดหรือติดขัด การทีเ่ ราจะน�ำพาประเทศให้ไปสูย่ คุ Thailand 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐนัน้ จ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ปัจจุบนั เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จึงเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างรายได้และเพิม่ โอกาสทางธุรกิจการค้าออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พบกับเรือ่ งราวน่ารูน้ ไี้ ด้ใน
คอลัมน์ Special Talk
และการท�ำธุรกิจแบบ e-Commerce นัน้ เราต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง e-Payment หรือ Electronic Payment System ซึง่ เป็นกระบวนการส่งมอบ
หรือการโอนช�ำระเงินผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพิม่ ความคล่องตัวในการติดต่อค้าขายแบบไม่ตอ้ งใช้เงินสด และ e-Logistics หรือ Electronic Logistics System
เป็นกระบวนการทีน่ ำ� เอาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าทีส่ ะดวกรวดเร็ว เพิม่ ความ
น่าเชือ่ ถือและสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าทีใ่ ช้บริการ ทัง้ สองเรือ่ งนีห้ าอ่านได้ในคอลัมน์ Special Report
ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์เองยังคงมุง่ มัน่ สานต่อภารกิจส�ำคัญในการเป็นสะพานเชือ่ มโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ e-Payment และ e-Logistics
หรือแม้กระทัง่ การพัฒนาระบบ Digital Marketing ให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและยกระดับการประกอบธุรกิจให้แก่ผปู้ ระกอบการอย่างต่อเนือ่ ง
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Thai Herb InnoBiz Network 2017
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เดินหน้าแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ชู 4 สมุนไพรไทย บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายด�ำ เผยยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพสมุนไพรไทย
ทั้งระบบขึ้นแท่นผลิตภัณฑ์ Thailand’s Signature รุกจัดงาน Thai Herb InnoBiz Network 2017
เสริมศักยภาพการค้า สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรในเวทีโลก ยกระดับไทยสูศ่ นู ย์กลางสมุนไพร
แห่งอาเซียน โดยมี นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็น
ประธาน ในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Opportunities and Market Trends of Thai Herb”
พร้อมด้วย นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้น�ำ
เสนอหัวข้อ “โอกาสทางการค้า แนวโน้มความต้องการของตลาด พฤติกรรมการบริโภค ช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลก” และ
มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
Amber 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในช่วงค�ำ่ มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการสมุนไพรไทยและต่างประเทศ ได้รบั เกียรติ
จาก นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและโฆษก
กระทรวงพาณิชย์ ผลส�ำเร็จจากงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยและ
ต่างประเทศ น�ำไปสู่การผลักดันสินค้าสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและศักยภาพสู่ตลาดโลกมากขึ้น
ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพ รวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ส่งผลให้สมุนไพรถูกน�ำไปใช้ในอุตสากรรมหลายประเภท และสมุนไพรบางรายการก็เป็นทีต่ อ้ งการของ
ผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตเป็นอย่างสูงและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กบั ประเทศ โดยในงาน Thai Herb
InnoBiz Network 2017 เป็นส่วนหนึ่งภายใต้งาน เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0 โดยงานครั้งนี้ถือเป็น
งานแสดงสินค้าสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่ง ได้รวบรวมสินค้าให้ผู้บริโภคทุกช่วงวัยได้เลือกสรร ทั้ง
ช้อป ชม ชิม แถมด้วยการนวดแผนไทยและสปาด้วย
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โดย : นางสาวชนิดา อินปา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

“ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก
โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้น
การด�ำเนินชีวต
ิ ประจ�ำวันของคนเราก็เช่นกัน”

โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความส�ำคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือที่เราเรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ ในปัจจุบนั เศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็นเศรษฐกิจทีใ่ ช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็น
กลไกหลักในการผสมผสานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ยุคใหม่เข้ากับโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น
e-Commerce e-Payment e-Logistics ระบบ Cloud และระบบคอมพิวเตอร์
ประมวลผล เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นรายได้และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

“e-Commerce Ecosystem”

หัวใจธุรกิจออนไลน์ การค้าสมัยใหม่ทใี่ ครๆ ก็ตอ
้ งรู้
e-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากจะแปลตรงตัวก็
หมายถึงการด�ำเนินกิจกรรมทางพาณิชยกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ช่วยสนับสนุน และเป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า e-Commerce ให้ความส�ำคัญ
และมีเป้าหมายไปที่การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เพราะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกเพศ
ทุกวัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสื่ออินเทอร์เน็ตมี
การให้บริการในหลากหลายรูปแบบ ตัง้ แต่ทเี่ ราเริม่ รูจ้ กั เว็บไซต์ อีเมล ยูทบู
จนกระทั่งมาถึงในยุคของการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีบทบาท
มากขึน้ ในกิจกรรม e-Commerce และนับวันยิง่ จะทวีความส�ำคัญและก่อให้
เกิดการแข่งขันในการด�ำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ ท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือ Business
Ecosystem ก็เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วน
ของ e-Commerce สือ่ กลางการซือ้ ขายทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
พบว่ามีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงหลายกระบวนการ
โดยระบบที่รัฐบาลไทยให้ส�ำคัญและหลายภาคธุรกิจได้น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ขยายช่องทางในการประกอบธุรกิจ และยกระดับการให้บริการออนไลน์ให้เข้า
ถึงผูบ้ ริโภคมากขึน้ ได้แก่ e-Payment หรือ Electronic Payment System
ซึ่งเป็นกระบวนการส่งมอบหรือการโอนช�ำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ โดยมีตวั กลางการช�ำระเงิน
คือ Payment Gateway ในรูปแบบเว็บไซต์ ท�ำให้สามารถรับช�ำระค่าบริการ
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตได้ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ถกู น�ำมาเชือ่ มโยง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ e-Commerce เพื่อลดค่าใช้จ่าย และประหยัด

เวลาในการท�ำธุรกรรม นอกจากนีย้ งั มีอกี หนึง่ ระบบทีผ่ ปู้ ระกอบการเริม่ หันมา
พัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับการให้บริการเข้าสูร่ ะบบออนไลน์มากขึน้
ได้แก่ e-Logistics หรือ Electronic Logistics System ซึง่ เป็นกระบวนการ
ทีน่ �ำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ โดยใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ดังกล่าวมาใช้ในการจัดสรรปัจจัยที่
เกีย่ วข้องเข้ามาสูก่ ารผลิตและน�ำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและ
จัดส่งสินค้าทีส่ ะดวกรวดเร็วเพือ่ ให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วและ
สะดวกทีส่ ดุ ประหยัดค่าขนส่งและเกิดความผิดพลาดน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ถือเป็นการ
ควบคุม ดูแลงานขนส่งและโลจิสติกส์ซงึ่ เป็นบริการต่อเนือ่ งกับการขายทีส่ ำ� คัญ
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
หัวใจธุรกิจออนไลน์ ในยุคประเทศไทย 4.0 จึงไม่ได้มี e-Commerce
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ บริการหลังการ
ขายต่างๆ ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและ e ต่างๆ จึงเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคอย่างเราๆ ต้องใส่ใจ
และติดตาม ไม่ใช่เพือ่ ไม่ให้ตกเทรนด์หรือล้าสมัย แต่เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
บริโภค ใช้ประโยชน์ และได้รบั ความคุม้ ค่าจากนวัตกรรมต่างๆ เหล่านัน้ สมกับที่
จ่ายเงินไปเป็นจ�ำนวนมากโดยไม่รตู้ วั แล้ว
นโยบาย 4.0 ในยุคนีจ้ งึ ถือเป็นระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ของการค้ายุค
ดิจทิ ลั โดยมี e-Commerce เป็นจุดเริม่ ต้นของการค้ายุคใหม่ และการเข้าสูต่ ลาด
ดิจทิ ลั อย่างแท้จริง กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผูเ้ ปิดประตูการค้าสมัยใหม่ โดย
การริเริม่ สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการค้าออนไลน์ดงั กล่าวนีท้ างช่องทาง
เว็บไซต์ Thaitrade.com ยังคงมุง่ มัน่ สานต่อภารกิจส�ำคัญในการเป็นสะพาน
เชือ่ มโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ e-Payment e-Logistics
หรือแม้กระทัง่ การพัฒนาระบบ Digital Marketing ให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก และยกระดับการประกอบธุรกิจให้แก่ผปู้ ระกอบการ
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นมิตรกับ e ต่างๆ
จนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ และ
ท้ายที่สุดจะท�ำให้การซื้อขายออนไลน์ในยุค 4.0 ไม่ได้น่ากลัว หรือเป็น
เรือ่ งยากอย่างทีค่ ดิ
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Special Report

โดย : นางสาววรพักตร์ ฐิตะดิลก นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

ติดปีกการค้ายุคใหม่ด้วย e-Payment
โลกการค้าในปัจจุบนั เต็มไปด้วยการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท�ำให้คนทัว่ ไปมีทางเลือกในการใช้ชวี ติ และการบริโภคมากขึน้
ขณะเดียวกันก็ท�ำให้ภาคธุรกิจมีทางเลือก รูปแบบและวิธีการด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น e-Payment ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่
ไกลตัวอีกต่อไปส�ำหรับทุกคน
ท�ำความรูจ
้ ก
ั e-Payment

e-Payment หรือ Electronic Payment เป็นการช� ำระเงินผ่าน
ช่องทางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงินสดหรือตราสารทางการเงินที่เป็น
กระดาษ (เช่น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน) เข้ามาเกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ และประชาชนทั่ ว ไปมี ช ่ อ งทางและสื่ อ การช� ำ ระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือกใช้มากมาย อาทิ
• เครือ่ งเอทีเอ็ม (ATM หรือ Automated Teller Machine) เป็นเครือ่ ง
ท�ำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการหลากหลาย
ทั้งถอนเงินสด โอนเงิน สอบถามยอด ช�ำระค่าสินค้า/บริการ ฯลฯ ตลอดเวลา
• เครื่องรับบัตร ณ จุดขาย (EDC/EFTPOS หรือ Electronic Data
Capture/Electronic Fund Transfer at Point of Sales) ซึ่งติดตั้งที่
ร้านค้าเพือ่ รับช�ำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรอืน่ ๆ
• การช�ำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) เป็นการท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
• การช�ำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Payment) โดยผ่าน
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์ นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart
Watch) แหวนอัจฉริยะ (Smart Ring) อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices)
อื่นๆ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีเงินฝาก
หรือ e-Money เป็นต้น
• บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารออกให้
เพื่อใช้ในการท�ำธุรกรรมผ่านตู้ ATM
• บัตรเดบิต (Debit Card) มีคุณสมบัติเหมือนบัตร ATM แต่สามารถ
น�ำไปใช้ช�ำระค่าสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรได้ด้วย โดยยอดเงินที่
ต้องช�ำระจะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรนั้นทันที
e-Payment ดีอย่างไร

✓ ต้นทุนของ e-Payment มีมูลค่าเพียงครึ่งหนึ่ง
ถึงหนึ่งในสาม ของต้นทุนของการใช้เงินสด
✓ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
✓ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชน (Financial Inclusion)
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
✓ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อท�ำธุรกรรม
✓ มีรูปแบบบริการให้เลือกใช้ได้หลากหลาย
✓ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด
✓ ลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
✓ มีหลักฐานตรวจสอบได้ง่ายทั้งผู้รับและผู้จ่าย
✓ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ ให้กบั ธุรกิจทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์
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• บัตรเครดิต (Credit Card) เป็นบัตรที่ใช้ช�ำระค่าสินค้า/บริการหรือ
ใช้เบิกเงินสดล่วงหน้า โดยมีการก�ำหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตร ระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยหากเกินก�ำหนดระยะเวลาช�ำระหนี้
• เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money หรือ Electronic Money) คือ
มูลค่าเงินที่บันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ่งผู้ใช้จะ
เติมเงิน/ช�ำระเงินล่วงหน้าไว้กับผู้ให้บริการ e-Money แล้วค่อยหักมูลค่าเงิน
เมื่อใช้ e-Money ในการซื้อสินค้า/บริการแทนเงินสด
ในปัจจุบันมีการใช้ e-Money หลายรูปแบบ เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า
บัตรเติมเงินโทรศัพท์ กระเป๋าเงินบนสมาร์ทโฟน บัญชีเงินสดบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส�ำหรับการใช้จ่ายออนไลน์จึงท�ำให้ e-Money มีชื่อเรียกอื่นอีก
หลายชื่อ เช่น Multi-Purpose Card, Stored-Value Card, Smart Card,
Prepaid Card, e-Purse หรือ e-Wallet เป็นต้น

e-Payment เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ ICT ท�ำให้ธุรกิจหรือประชาชน
ทั่วไปสามารถจ่ายแบบ e-Payment ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ระบบ
e-Payment จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งไทย ซึ่งตั้งแต่ปี
2553-2558 ปริมาณการใช้จา่ ยผ่าน e-Payment เติบโตเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 18
ช่องทางการช�ำระเงินแบบ e-Payment ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ คือ
e-Money โดยในปี 2558 มีปริมาณธุรกรรม e-Money มากกว่า 880 ล้าน
รายการ เฉลีย่ 13.4 ครัง้ /คน/ปี ส่วนช่องทางการช�ำระเงินแบบ e-Payment ที่
เติบโตมากทีส่ ดุ คือ การช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (mobile banking)
ซึ่งในปี 2558 ขยายตัวถึงร้อยละ 73
เมือ่ พิจารณาการใช้บริการ e-Payment ต่อประชากรไทย พบว่า ขยายตัว
ค่อนข้างสูง จาก 35 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2557 เป็น 39 ครั้ง/คน/ปี ในปี 2558
ล่าสุด ในปี 2559 ปริมาณธุรกรรม (transaction volume) ผ่าน
e-Payment สู ง ถึ ง 3,205.3 ล้ า นรายการ และมู ล ค่ า การช� ำ ระเงิ น
(transaction value) ผ่าน e-Payment สูงถึง 327.7 ล้านบาท
ที่มา : รายงานระบบการช�ำระเงิน 2558 และสถิติระบบการช�ำระเงิน โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
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e-Payment เป็นหัวใจส�ำคัญของธุรกิจ e-Commerce

จากข้อมูลของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ธุรกิจ
e-Commerce เกือบทุกสาขาให้ความส�ำคัญกับการรับช�ำระเงินผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในแต่ละสาขามีธรุ กิจมากถึงร้อยละ 70-90 ทีเ่ ปิดให้ลกู ค้าสามารถ
ช�ำระค่าสินค้า/บริการทางออนไลน์ได้ ทัง้ นี้ ช่องทางการช�ำระเงินทีน่ ยิ มเปิดให้
บริการมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (ร้อยละ 45)
e-banking เช่น Internet Banking และ Mobile Banking (ร้อยละ 29) ตาม
ด้วยการช�ำระเงินผ่าน Mobile Payment Application หรือตัวแทน (Third
party) เช่น mPAY, TrueMoney และ Airpay (ร้อยละ 23)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)

ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ รัฐบาล
จึงพยายามผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ National
e-Payment ที่ครบวงจร ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับธุรกรรมทาง
การเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ด�ำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
(Anytime, Anywhere, Any Device) ช่วยยกระดับศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
แผนยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5 โครงการส�ำคัญ ได้แก่
(1) ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นการช�ำระเงินแบบ Any ID
ที่สะดวกและจดจ�ำได้ง่ายขึ้น
(2) การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิต
แทนเงินสด และขยายจุดรับช�ำระ e-Payment ให้ทั่วถึงด้วยการกระจาย
อุปกรณ์รับช�ำระเงิน เช่น เครื่อง EDC ไปยังร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรั บ ปรุ ง ระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Withholding Tax, e-Tax Invoice, e-Receipt, e-Filing) ซึ่งจะช่วยลด
ขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำธุรกรรมระหว่างรัฐและเอกชน
(4) e-Payment ภาครัฐ ซึง่ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
5) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และมาตรการจูงใจ เช่น โครงการมอบ
โชคจากการใช้บัตรเดบิต

ค่าบริการ นอกจากนี้ กระทรวงยังจะร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบกลางการ
ยื่นค�ำขอและช�ำระค่าธรรมเนียมของกระทรวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Centralized e-Submission and e-Payment) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานในการจัดการเอกสารและตรวจสอบการช�ำระเงิน และอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการยืน่ ค�ำขอต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถท�ำงานร่วมกันกับ e-Service ของกระทรวงในปัจจุบนั
ให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด
✓ภาคเอกชน : กระทรวงพาณิชย์มนี โยบายส�ำคัญในการส่งเสริมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการพัฒนาผูป้ ระกอบการไทยให้แข่งขัน
ได้ในบริบทการค้ายุคใหม่ โดยกระทรวงได้ร่วมมือกับธุรกิจ E-marketplace
การตลาดออนไลน์ และผูใ้ ห้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และธุรกิจท้องถิ่น
ให้มคี วามรูด้ า้ น e-Commerce ซึง่ รวมถึง e-Payment นอกจากนี้ กระทรวง
ยังพัฒนาต่อยอด Thaitrade.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางออนไลน์ ให้
รองรับระบบการช�ำระเงินออนไลน์และเชือ่ มต่อกับระบบของผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยน�ำร่องกับระบบสั่งซื้อสินค้าปริมาณ
ไม่มาก (Small Order OK หรือ SOOK)
ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม
และใช้ประโยชน์จาก e-Payment

บุคคลทั่วไป

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

ผู้ประกอบการ

• ควรศึกษาข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
e-Payment ได้แก่ ช่องทาง ผูใ้ ห้บริการ กฎระเบียบ สกุลเงิน
ดิจิทัล (เช่น Bitcoin) และเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยี
Chip Card เทคโนโลยีการช�ำระเงินระยะใกล้ (แบบ NFC
- Near Field Communication และ MST - Magnetic
Secure Transmission) เทคโนโลยีการช�ำระเงินแบบไร้
สัมผัส ตลอดจนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (เช่น ระบบ
Tokenization และระบบ One Time Password) เป็นต้น
• ปรับตัวให้รองรับการช�ำระเงินแบบ e-Payment เช่น
ติดตั้งเครื่อง EDC/EFTPOS เตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
รับช�ำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ
หรือเชื่อมโยงระบบกับผู้ให้บริการ e-Payment ที่เชื่อถือได้

ภาครัฐ

• ขับเคลื่อนนโยบาย E-Payment อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการส่งเสริมให้มกี ารใช้ e-Payment มากขึน้ ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลความรู้ การลดต้นทุน (เช่น เครือ่ งรับ
บัตร ค่าธรรมเนียม)
• ควบคู่กับปรับปรุงกฎระเบียบในการส่งเสริมและก�ำกับ
ดูแล E-Payment ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รองรับเทคโนโลยี สกุลเงินและการท�ำธุรกรรม/การช�ำระเงิน
ใหม่ๆ
• เร่งปรับเปลีย่ นระบบของหน่วยงานภาครัฐให้รองรับการ
รับ/โอน/ช�ำระเงินแบบ e-Payment

ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงิน พ.ศ. ....

• การก�ำกับดูแลระบบและผูใ้ ห้บริการ e-Payment ให้ปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือ
ก็สำ� คัญไม่นอ้ ยไปกว่าการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ e-Payment
• ร่าง พรบ. ระบบการช�ำระเงินฯ จึงถูกตราขึน้ เพือ่ ให้การก�ำกับดูแลระบบ
และบริการการช�ำระเงิน เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่
ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีมากขึน้
• ท�ำให้การก�ำกับดูแลอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายฉบับเดียว (เดิมมีกฎหมาย
หลายฉบับ) โดยมี ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
• ขณะนี้ ร่าง พรบ. ก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
กระทรวงพาณิชย์กบ
ั e-Payment

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นนั้ ได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมการช�ำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
✓ภาครัฐ : กระทรวงพาณิชย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานน�ำร่องของโครงการ
ระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of
Government) ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช�ำระเงิน

แหล่งข้อมูล
1. รายงานระบบการช�ำระเงิน 2558 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เอกสารการบรรยาย “ก้าวทันระบบการช�ำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์” โดย ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
3. ข้อมูลและสถิตริ ะบบการช�ำระเงิน โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th)
4. รายงานผลการส�ำรวจมูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559 โดยส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
5. Website National e-Payment โดย กระทรวงการคลัง (http://www.epayment.go.th)
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โดย : นางสุกญั ญา ทองมา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

e-Logistics : ระบบสารสนเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ปั จจุ บนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการแข่งขันทางธุ รกิจสูงมาก เห็นได้จาก
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการด�ำเนินธุ รกิจ หากนับย้อนกลับไปช่ วง 5-10 ปี จนถึง
ปั จจุ บัน กระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ น�้ำจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู บ้ ริโภคซึ่ งเป็น
ปลายน�้ำ ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยทัง้ สิน้ เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็วอย่างนีเ้ ราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบคูแ่ ข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นัยยะส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

เมือ่ ไม่ตอ้ งการจะเสียเปรียบคูแ่ ข่งขัน คงต้องถามตัวเองว่า ปัจจุบนั มีเทคโนโลยี
อะไรบ้าง อยูท่ ไี่ หน มีวธิ กี ารใช้อย่างไร จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจหรือไม่ และ
ต้องใช้เงินซือ้ เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด ค�ำถามเหล่านีจ้ ะต้องหาค�ำตอบแทบทัง้ สิน้
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่คอ่ ยคุน้ เคยกับเทคโนโลยีมากนัก
เทคโนโลยี

ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 เทคโนโลยี
หมายถึง วิทยาการทีน่ ำ� เอาความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
อุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ปจั จุบนั วิทยาการเหล่านีม้ คี วามก้าวหน้ามาก และถือเป็นจุด
เปลีย่ นของการด�ำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบนั เลยทีเดียว ถึงแม้วา่ เทคโนโลยีจะไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงชีวติ สังคม และโลกของเราได้ทงั้ หมด แต่บางเทคโนโลยีถา้ น�ำมาใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมหาศาล จากรายงาน
ของ McKinsey Global Institute ได้ระบุเทคโนโลยีมี 12 ประเภท ซึง่ จะเข้ามามี
อิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงโลก ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย, เทคโนโลยีอตั โนมัตใิ นด้าน
การวิเคราะห์, Internet of Things, Cloud Computing, เทคโนโลยีหุ่นยนต์,
ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึง่ ไร้คนขับ, เทคโนโลยีชวี ภาพ (ซึง่ รวมถึงส่วนหนึง่ ของสาขา
พันธุศาสตร์หรือ genomics), อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน, เทคโนโลยีการพิมพ์
สามมติ, เทคโนโลยีวสั ดุชาญฉลาด, เทคโนโลยีสำ� รวจและขุดเจาะน�ำ้ มัน และเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน นอกจากนีย้ งั มีการประเมินอีกว่าการน�ำเทคโนโลยี 12 ประเภทเข้ามา
ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่ารวมประมาณ 14-33
ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 20251 เลยทีเดียว
การใช้เทคโนโลยีในเชิงการค้าของไทย

เมื่อการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic System) เข้ามาช่วยในการด�ำเนินธุรกิจ ตัง้ แต่
กระบวนการผลิตต้นทาง ไปจนถึงปลายทางคือขนส่งถึงมือผู้บริโภค นั่นแสดงว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�ำคัญอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากผู้ใช้สามารถ
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้ ย่อมได้เปรียบและเป็นต่อคูแ่ ข่งขันอย่าง
ไม่เห็นฝุ่น และการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยียังเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0
ซึง่ ต้องการเน้นขับเคลือ่ นประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลีย่ นจากภาคการผลิตไปเน้นภาคบริการให้
มากขึน้ ดังนัน้ การขับเคลือ่ นประเทศด้านเทคโนโลยี โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ด้านบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาโลจิสติกส์ จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
การค้าและพัฒนาประเทศให้ยงั่ ยืนในอนาคต
ท�ำไมต้องใช้เทคโนโลยีกับโลจิสติกส์

สาขาโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นหนึง่ ในธุรกิจบริการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประเทศ
ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวพ้นปัญหาประเทศทีต่ ดิ กับดักรายได้ปานกลางเพือ่ ก้าวเข้า
สูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู การพัฒนาและน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาประเทศไทย จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการมีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจมากยิง่ ขึน้
ส�ำหรับข้อมูลการจัดสมรรถนะด้านโลจิสติกส์ของไทย ปี 2559 โดยธนาคารโลก
(The World Bank) ซึง่ เป็นการวัดจากดัชนีชวี้ ดั ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Performance Index: LPI) ของประเทศต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการพิธีการศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าและ
การขนส่ง ความสะดวกในการขนส่งทีม่ ธี รรมเนียม ความเชีย่ วชาญและคุณภาพของ
บริการโลจิสติกส์ ความสามารถในการติดตามสถานการณ์ขนส่ง และความตรงต่อเวลา
ในการขนส่งจนถึงจุดหมาย ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 45 โดยมี LPI Score เท่ากับ 3.26 จาก
160 ประเทศ ส่วนในอาเซียน ไทยอยูอ่ นั ดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
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ทีม่ า: The World Bank, http://lpi.worldbank.org/international/global, 28 สิงหาคม 2559

ในปี 2558 ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาพรวมของไทยให้สร้าง
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจเป็น 3.5 แสนล้านบาทในปี 25602 นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณา
สัดส่วนของรูปแบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ข้อมูลปี 2558 พบว่า การขนส่งทาง
ถนนของไทยมีสดั ส่วนสูงสุดประมาณร้อยละ 80.8 ของปริมาณการขนส่งสินค้าทัง้ หมด
รองลงมาคือการขนส่งทางน�ำ้ ซึง่ ประกอบด้วย การขนส่งทางน�ำ้ ภายในประเทศร้อยละ
8.5 การขนส่งทางชายฝัง่ ทะเลร้อยละ 8.7 การขนส่งทางรางร้อยละ 1.9 และทางอากาศ
ร้อยละ 0.013
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาโลจิสติกส์ประเทศไทย

ด้วยบทบาทส�ำคัญของสาขาโลจิสติกส์ (Logistics) ต่อเศรษฐกิจไทย รัฐบาล
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานสาขา
โลจิสติกส์ทชี่ ดั เจน ประกอบด้วย 1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
(การขับเคลือ่ นประเทศให้กา้ วสูร่ ะบบเศรษฐกิจทีม่ คี วามเป็นชาติการค้า บนฐานการ
ขยายตัวของธุรกิจบริการ) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 - 2564 (การก�ำหนดทิศทางการพัฒนา เพือ่ ให้มรี ะบบโลจิสติกส์ทไี่ ด้มาตรฐาน
สากล) 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560 - 2564 (การยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย) 4) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556-2560 (แผนรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 “ตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน” เพือ่ ส่งเสริม
การเคลือ่ นย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีและท�ำให้เกิดการขนส่งข้ามแดนเพิม่ มากขึน้ )
5) แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555 - 2564 (พันธกิจมุง่ การเสริมสร้างขีดความ
สามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ) 6) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ จะเห็นได้วา่ ทุกฝ่ายต่างมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาโลจิสติกส์เพือ่ เป็นกลไก
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงในยุค 4.0
เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจทิ ลั ให้เป็นเครือ่ งมือในการ
พัฒนาสาขาโลจิสติกส์ให้เป็นหนึง่ เดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ เชือ่ มโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยได้ตลอดห่วงโซ่ โดยเฉพาะการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริม
ความแข็งแกร่ง และเป็นสะพานในการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจของไทยกับตลาดโลก เพือ่ ยก
ระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยให้ทดั เทียมกับนานาประเทศ และก้าวไปสูก่ าร
เป็นศูนย์กลางทางการค้าและผูน้ ำ� ทางเศรษฐกิจการค้าในอนาคตได้อย่างมัน่ คงต่อไป
ระบบ e-Logistics มีอะไรบ้าง

นิยามโลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผนการควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียน
ของสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ
คลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดทีม่ กี ารใช้งานถึงมือ
ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ นิยาม e-Logistics คือ การน�ำระบบสารสนเทศหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วยในการท�ำให้การบริหารจัดการ/การจัดสรรปัจจัยต่างๆ ตัง้ แต่กระบวนการ
ต้นน�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดมากทีส่ ดุ ซึง่ ระบบทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปัจจุบนั มีหลายระบบ ได้แก่ (1) PMS (Parking Management System) : การจัดการ
การขนส่งทางรถ ตัง้ แต่การรับค�ำสัง่ การวางแผน การจ่ายงาน การเก็บประวัตริ ถและ
พนักงาน รวมถึงการวางบิล (2) WMS (Warehouse Management System) : ระบบ

1 https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology/
2 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�ำปี 2559, ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรกฎาคม 2560
3 สถิตคิ มนาคม, http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index.asp, 28 สิงหาคม 2560
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บริหารคลังสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า (3) Phase Management
System : ระบบบริหารการขนส่ง เป็นการเจาะเน้นค่าบริหารการขนส่งในแต่ละรูปแบบ
(4) CMS (Container Yard Management System) : รูปแบบการจัดการกับลานตู้
Container (5) SMS (Ship Management System) : การจัดการสินค้าในเรือ เพือ่
ให้การขนถ่ายมีประสิทธิภาพ (6) MMS (Maintenance Management System)
: การบริการการจัดการซ่อมบ�ำรุง ควบคุมอะไหล่ ปริมาณช่าง ประวัตกิ ารซ่อม และ
(7) LMS (Logistics Management System) : เป็นระบบการบริการการจัดการ
Logistics ในรูปแบบของ One Stop Service4 เหล่านีค้ อื การน�ำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้
ในการด�ำเนินงานโลจิสติกส์และกิจกรรมในห่วงโซ่อปุ ทาน
ประโยชน์ของ e-Logistics

• ท�ำให้กระบวนการท�ำงานขององค์กรเป็นไปด้วยความถูกต้องและแม่นย�ำ ช่วย
ให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน รวดเร็ว ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจสามารถประสานงานกัน
ง่ายขึน้ เพิม่ ความได้เปรียบกับคูแ่ ข่งทางการค้า มีชอ่ งทางการขายและจัดจ�ำหน่ายมาก
ขึน้ ท�ำให้สามารถขยายฐานกลุม่ ลูกค้าได้ทวั่ โลก
• ช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้สงู โดยลูกค้าในอนาคตทีม่ แี นวโน้มใช้เทคโนโลยีมากขึน้
• ผูป้ ระกอบการสามารถน�ำระบบไปพัฒนาองค์กร ตลอดถึงการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ และ
การบริหารงานระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
e-Logistics กับนโยบายภาครัฐ

รัฐบาลปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ในการขับเคลือ่ นสาขาโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ระบบ e-Logistics
มาใช้ในการให้บริการ อาทิ
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ท�ำหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทัง้ ขับเคลือ่ นและบูรณาการการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขนส่งและบริการของประเทศ ภายใต้กำ� กับของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ตลอดจนผลักดัน
ให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้จริง
(2) กระทรวงการคลั ง กรมศุ ล กากรพั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และอ�ำนวยความสะดวกทางด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ
(3) กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรม
เจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาระบบ กลไก
และบุคลากร รวมทัง้ วางแนวนโยบายการพัฒนา ก�ำกับดูแล และบูรณาการการขนส่ง
และการจราจร ให้มอี ย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และเป็นธรรม
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
โดยส�ำนักโลจิสติกส์ ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม
ซึง่ เป็นผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม ภายใต้
กบส. ให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ของผูป้ ระกอบ
การ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโซ่อปุ ทานของภาคอุตสาหกรรม
ไทย โดยมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์สำ� นักฯ ประจ�ำปี 2555 - 2559 ดังนี้
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ใน
สถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม (Professional Manufacturing Logistics
Management)
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยธุรกิจในโซ่อปุ ทานของภาคอุตสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and
Networking)
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเพิม่ ขีดความ
สามารถการแข่งขันของโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (National Supply Chain
Competitiveness Enabling Factors)
(5) กระทรวงพาณิชย์
(5.1) กรมการค้าภายใน ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของ
ผูป้ ระกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็นให้มรี ะบบการจัดการทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ และเป็นทีย่ อมรับ
(5.2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด�ำเนินการ 3 ประเด็นทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง ได้แก่ 1)
การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพธุรกิจในภาพรวม โดยการฝึกอบรมตามประเด็นทีร่ ฐั บาลให้
ความส�ำคัญหรือตามแนวโน้มความต้องการของเศรษฐกิจโลก 2) การยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 และ 3) การสร้างและ
เชือ่ มโยงเครือข่ายผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ อาทิ การจัดประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน

การประกอบธุรกิจ การจัดกิจกรรมเพือ่ แสดงศักยภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ให้แก่
ผูป้ ระกอบการภายในธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การน�ำผูใ้ ห้บริการ
โลจิสติกส์ไปส�ำรวจเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(5.3) กรมการค้าต่างประเทศ ด�ำเนินการก�ำกับดูแล และอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า (น�ำเข้า - ส่งออก) ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการน�ำเข้า
มาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522 (ออกใบอนุญาต/ใบรับรองต่างๆ ส�ำหรับระบบ
NSW (National Single Window) ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกับกรมศุลกากร และระบบ
ASW (ASEAN Single Window) ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกันกับกลุม่ ประเทศอาเซียน)
รวมทัง้ เป็นหน่วยงานกลางในการหารือความร่วมมือ และเจรจาในการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคทางการค้าผ่านคณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวก
การขนส่งแห่งชาติ (National Transport Facilitation Committee: NTFC) ตาม
ข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong
Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA)
(5.4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด�ำเนินการเจรจาความตกลงต่างๆ เพือ่
เปิดตลาดการค้า การบริการ และการลงทุนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์
(5.5) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด�ำเนินการ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)
การส่งเสริมการให้บริการโลจิสติกส์ทเี่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี (Best Practice) และการยก
ระดับผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์แต่ละประเภท ให้ได้รบั การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐาน
สากล และ 2) การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ไทย
อาทิ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ไทยและต่างชาติ
ทัง้ ในรูปแบบของ Incoming Activities และ Outgoing Activities
(5.6) ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าทีใ่ นการจัดท�ำและพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าธุรกิจบริการภาพรวม และรายสาขา (อาทิ โลจิสติกส์
การค้า) โดยการศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องจาก
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและ
สถานการณ์การค้าธุรกิจบริการในภาพรวม และรายสาขา ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ คาดการณ์แนวโน้มเพือ่ ใช้ในการวางแผน จัดท�ำแผนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การค้าธุรกิจบริการ ประสานความร่วมมือและบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การค้าธุรกิจบริการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม
ตลอดจนก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ทิศทางการพัฒนาระบบ e-Logistics ไทย

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีบริษทั ทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับการจัดท�ำระบบสารสนเทศ
และอิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทส่วนใหญ่ที่ด�ำเนินการโดยชาว
ต่างชาติ เนือ่ งจากมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการน�ำเอานวัตกรรมทีม่ ี
ความก้าวหน้าเข้ามาประยุกต์ใช้ SMEs ไทยประสบปัญหาในการน�ำระบบ e-Logistics
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะมีตน้ ทุนสูง ขาดความรูใ้ น
การใช้งานหรือประยุกต์ใช้กบั ระบบทีด่ ำ� เนินการอยู่ หรือขาดเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นในการ
บริหารจัดการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
ในอนาคตบางเทคโนโลยีอาจเปลีย่ นแปลงโลกนีไ้ ปอย่างสิน้ เชิง และท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ของไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทนั การเปลีย่ นแปลงนัน้ จนท�ำให้ขาดความสามารถใน
การแข่งขันไปในทีส่ ดุ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันปัญหาดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ แนวทางการ
ด�ำเนินงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทัง้ การปรับตัวของ SMEs ดังนี้
• ก�ำหนดเป้าหมาย และทิศทางการสนับสนุนระบบ e-Logistics ให้ชัดเจน
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการขยายตัวของระบบ e-Logistics
• สนับสนุนงบประมาณในการวิจยั และพัฒนาระบบ e-Logistics ให้ครอบคลุม
มากขึน้ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ให้สามารถเชือ่ มต่อและใช้ประโยชน์รว่ มกันได้มากขึน้
• สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาก�ำลังคนด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
• ให้ความรู้ และพัฒนาองค์ความรูใ้ นการน�ำ e-Logistics เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และเชือ่ มโยงกับการให้บริการหลังการขาย รวมทัง้ เสนอแนะแนวทาง
การปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าว เพือ่ สร้างแรงจูงใจใน
การน�ำระบบ e-Logistics มาใช้มากขึน้
• ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software) ทีต่ รงกับความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ สร้างเครือข่าย/ เวทีพนั ธมิตรส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
รุน่ ใหม่ทสี่ นใจยกระดับการให้บริการ e-Logistics รูปแบบใหม่ๆ และให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานเชิงวิชาการ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ e-Logistics ให้มคี วามก้าวหน้า เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีทงั้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
4 http://www.logisticafe.com/2009/09/e-logistics/
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยได้รบั แรงสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศและอุปสงค์ตา่ งประเทศ สะท้อนจากการส่งออกทีข่ ยายตัวในระดับสูง รวมทัง้ จากการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนทีข่ ยายตัวได้ดตี อ่ เนือ่ ง อีกทัง้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทยยังขยายตัวได้ดี การลงทุนมีสญ
ั ญาณดีขนึ้ จากการลงทุนในหมวด
เครือ่ งยนต์เครือ่ งจักร แม้วา่ ราคาภาคก่อสร้างทรงตัว ในส่วนของอุปทานนัน้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง โดยสรุปแล้ว เศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพ
ในเกณฑ์ดี มีความมัน่ คงและสามารถรองรับความเสีย่ งจากการผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ
GDP ทีย่ งั อยูใ่ นระดับต�ำ่ ขณะทีท่ นุ ส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
อัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 2560

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- ก.ค. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 2560)
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนสิงหาคม 2560 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.32
ต่อเนือ่ งจากเดือนกรกฎาคม 2560 ทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 0.17 จากสินค้ากลุม่ พลังงาน
โดยเฉพาะราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาน�้ำมันดิบตลาดโลก จากพายุเฮอริเคนฮาวีย์ถล่มชายฝั่งเท็กซัสและ
หลุยเซียน่าของสหรัฐฯ ท�ำให้ก�ำลังการผลิตลดลง 10% ของทั้งหมด ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.56
ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนสิงหาคม 2560 สูงขึน้ ร้อยละ 0.11
จากเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นผลจากหมวดสินค้าอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่
(ค่าเช่าบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ค่าของใช้ส่วนบุคคล น�้ำมันเชื้อเพลิง สุรา) รวมทั้ง
อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้านที่ปรับสูงขึ้น โดยมีภาวะความเคลื่อนไหว
ของราคาสินค้าส�ำคัญดังนี้
› 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�้ำมันดีเซลที่ปรับ
สูงขึ้น
› น�้ำมันเชื้อเพลิง ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.64 (น�้ำมันเบนซิน 95 ดีเซล
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ E85) ตามภาวะตลาดโลก
› อาหารส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 0.22 เช่น กับข้าวส�ำเร็จรูป อาหารเช้า
อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) เป็นต้น
› ผักสดและผลไม้ ราคาลดลงร้อยละ 2.35 เช่น ผักคะน้า ผักชี ขึ้นฉ่าย
ต้นหอม เงาะ ทุเรียน ล�ำไย แก้วมังกร จากสภาพอากาศเอือ้ อ�ำนวยต่อการเจริญ
เติบโตของพืชผัก และเป็นฤดูกาลของผลไม้หลายชนิด

09
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (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

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 105.7 เทียบกับ
เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยสูงขึ้นร้อยละ 3.2 ปัจจัยหลักเป็น
ผลจากดั ช นี ร าคาหมวดเหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 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�ำเข้าปรับสูงขึ้น 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�้ำ
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
ได้แก่ สินแร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า ตะแกรงกรองผง) หมวดที่ดัชนีราคา
ลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.2 (สายฉีดช�ำระ และราวแขวนผ้า)
ผูจ้ ำ� หน่ายลดราคาเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ
0.1 (ยางมะตอย) ราคาวัตถุดบิ ลดลงตามราคาน�้ำมันดิบ หมวดทีด่ ชั นีราคาไม่
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ หมวดกระเบื้อง และหมวดวัสดุฉาบผิว

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม
2559 สูงขึ้นร้อยละ 2.5 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทุกหมวดสินค้า
โดยสินค้าส�ำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น�้ำมันส�ำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เหล็ก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น�ำ้ ตาลทราย ยางพารา
ไก่และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น
ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 3.3 โดยเป็นการปรับสูงขึน้ ของหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเป็นหลัก
หมวดสินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค ขณะที่ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
ปรับลดลง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: กรกฎาคม 2560
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวในระดับ
สูงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 5 ทีร่ อ้ ยละ 10.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 18,852
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกยัง
คงขยายตัวได้ดใี นทุกตลาดส�ำคัญ โดยเฉพาะตลาดจีน ตะวันออกกลาง
CLMV อาเซียน 9 และสหรัฐฯ อีกทัง้ ขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุม่ สินค้า
โดยกลุม่ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่
9 ทัง้ ในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ข้าว ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและ
แปรรูป ยางพารา ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และ
น�ำ้ ตาลทราย ในขณะทีก่ ลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่
5 โดยเฉพาะรถยนต์และส่วนประกอบ เครือ่ งจักรและส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์ยาง
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนือ่ ง และ
ขยายตัวในทุกตลาดส�ำคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว
ถึงร้อยละ 9.8 ซึ่งการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป
ขยายตัวร้อยละ 11.6 9.1 และ 8.3 ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดศักยภาพสูง
ขยายตัวร้อยละ 15.4 โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนือ่ ง
ของตลาดจีนทีร่ อ้ ยละ 29.2 ส�ำหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี
2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีก่ ระทรวงพาณิชย์
วางไว้ที่ร้อยละ 5.0 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ของประเทศ
คูค่ า้ ส�ำคัญ โดยเฉพาะประเทศคูค่ า้ ในแถบเอเชีย ประกอบกับแนวโน้ม
สินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการสามารถกลับมาขยายตัวได้ในระดับสูง
โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง
การน�ำเข้า

เดือนกรกฎาคม 2560 มีมลู ค่า 19,040 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ
ขยายตัวของอัญมณี เงินแท่งและทองค�ำแท่ง (+258.9%) เครือ่ งจักกล
และส่วนประกอบ (+4.3%) น�้ำมันดิบ (+18.2) เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ (+15.6%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+9.9%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย
5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+3.5%) ญีป่ นุ่ (+9.7%) สหรัฐอเมริกา (+17.9%)
มาเลเซีย (+5.0%) สิงคโปร์ (+40.4%)

ดุลการค้า

เดือนกรกฎาคม 2560 ขาดดุลการค้ามูลค่า 188 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค.-ก.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 6,893
ล้านเหรียญสหรัฐ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกเดื อ นกรกฎาคม 2560 อยู ่ ที่ 97.0
(ปี2555=100) สูงขึน้ ร้อยละ 2.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.1 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 8.5
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.3
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ก.ค. 60

ม.ค.-ก.ค. 2560

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

ส่งออก

18,963

10.48

132,399

8.20

น�ำเข้า

19,040

18.45

125,616

15.50

ดุลการค้า

-188

6,893

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 60
สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

มูลค่า

Δ

(ล้าน USD) (%YoY)
2,162

สัดส่วน

ประเทศ

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

22.3

11.5

จีน

2,301

29.2

12.2

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
1,454
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรกลและ
845
ส่วนประกอบ

7.5

7.7

สหรัฐ
อเมริกา

2,295

11.6

12.2

53.0

4.5

ญีป่ นุ่

1,705

9.1

9.0

ผลิตภัณฑ์ยาง

809

45.8

4.3

เวียดนาม

955

31.3

5.1

เม็ดพลาสติก

691

10.4

3.7

ออสเตรเลีย

817

-14.0

4.3

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 60
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สินค้า
ประเทศ
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY)
อัญมณี เงินแท่ง
1,763 258.9 9.3
จีน
3,779 3.5
และทองค�ำ
เครือ่ งจักรกลและ 1,660
4.3
8.7
ญีป่ นุ่
2,733 9.7
ส่วนประกอบ
สหรัฐ 1,091 17.9
น�ำ้ มันดิบ
1,601 18.2
8.4 อเมริ
กา
เครือ่ งจักรไฟฟ้า 1,449 15.6
7.6 มาเลเซีย 993
5.0
และส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์

1,243

9.9

6.5

สิงคโปร์

771

สัดส่วน
(%)
19.9
14.4
5.7
5.2

40.4

4.1

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)

พ.ค. 60

มิ.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�ำเข้า

-0.2

-0.5

0.3

3.3

5.8

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกรกฎาคม 2560 อยูท่ ี่ 87.2 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 3.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.8 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.1 สินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5 ขณะทีห่ มวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่งลดลงร้อยละ 1.5
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : สิงหาคม 2560
ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาน�ำ้ มัน
ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI เฉลีย่
อยูท่ ี่ 48.02 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยูท่ ี่ 46.77
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณน�้ำมันคงคลังของสหรัฐฯ ปรับลด
มากกว่าคาดการณ์และเป็นระดับต�ำ่ สุดนับจากเดือนมกราคม 2559 รวมทัง้ เป็นผล
จากค่าเงินดอลลาร์ทยี่ งั คงอ่อนค่า ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ 8 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ ี่
49.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทัง้ นี้ สนค. ได้ปรับประมาณการณ์ราคาน�ำ้ มันดิบ
(Dubai) ในปี 2560 มาอยูท่ ี่ 45.0 - 55.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยคาดว่าใน
ช่วงครึง่ ปีหลังราคาน�ำ้ มันจะเคลือ่ นไหวในช่วง 47.0 - 52.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาทองค�ำเดือนสิงหาคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,092.3 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.0 เมือ่
เทียบกับเดือนก่อนหน้า เนือ่ งจากความกังวลจากความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือ
และสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ ส่วนใน 8 เดือนแรกของปี 2560 ราคาทองค�ำเคลือ่ นไหวใน
กรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่ งที่ 19,600 - 21,600 บาท สะท้อนถึงแม้วา่ ความกังวลที่
เพิม่ ขึน้ นักลงทุนยังมีการลงทุนหรือเก็งก�ำไรในทองค�ำค่อนข้างน้อย ขณะทีใ่ นช่วง
ทีเ่ หลือของปี 2560 ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มปรับตัวในลักษณะเดียวกันกับครึง่ ปี
แรก โดยเปลีย่ นแปลงในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่ งที่ 19,000 - 22,000 บาท

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 33.26 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น
ระดับแข็งค่ามากสุดในรอบ 28 เดือน โดยแข็งค่าขึน้ จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ
1.4 เนือ่ งจากเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าจากความไม่แน่นนอนทางการเมืองภายใน
ประเทศและความกังวลจากสถานการณ์เกาหลีเหนือเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สนค. คาดว่า
อัตราแลกเปลีย่ นในปี 2560 จะอยูท่ ี่ 34.0 - 36.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)

เดือน

ก.ค.60

ส.ค.-60

%∆(MOM)

ม.ค-ส.ค.59

ม.ค-ส.ค.60

%∆(YOY)

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

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

46.77

48.02

2.67

40.82

49.42

21.06

33.75

33.26

-1.44

35.33

34.41

-2.61

ทองค�ำ

น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
ที่มา : CEIC

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนสิงหาคม 2560 ปรับตัวลดลง
จากเดือนกรกฎาคม จากราคา 1,293.42 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,164.09 บาท/
100 กิโลกรัม เนือ่ งจากในช่วงนีไ้ ม่มคี ำ� สัง่ ซือ้ ข้าวล็อตใหญ่จากตลาดต่างประเทศ
เข้ามาช่วยกระตุน้ ราคา ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยลดลง และประเทศคูแ่ ข่ง
ส�ำคัญ เช่น ปากีสถาน ได้ลดราคาข้าวลงจากเดิม ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรัง
ก�ำลังทยอยออกสูต่ ลาดมากในช่วงนี้ ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100%
ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากราคา 2,306.57 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,4127.07
บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากมีคำ� สัง่ ซือ้ ข้าวหอมมะลิจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
นบข. ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61
ด้านการตลาด 3 โครงการคือ 1. มาตรการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าวและการสร้าง
มูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร 2. โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้กบั ผูป้ ระกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อกข้าว 3. มาตรการสินเชือ่ เพือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ของ ธ.ก.ส.
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลีย่
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนสิงหาคม 2560 เฉลีย่ อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ
62.48 บาท และ 51.13 บาท ตามล�ำดับ เนือ่ งจากหลายพืน้ ทีป่ ลูกยางของไทยมี
ฝนตกเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้อปุ ทานยางน้อยลง ประกอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาราคา
ยางของรัฐบาลยังเป็นปัจจัยหนุนไม่ให้ราคายางปรับตัวลดลง อีกทัง้ ยังได้รบั ปัจจัย
สนับสนุนจากราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ทีส่ ดใส เช่น ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ ช่วงครึง่ แรกของเดือนสิงหาคม
ปรับตัวสูงขึน้ สูร่ ะดับ 97.6 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับเพิม่ ตัวเลขคาดการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 จะขยายตัวร้อยละ 2.09
สูงกว่าระดับร้อยละ 1.96 ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นต้น กอปรกับความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์จนี ทีม่ ยี อดขายรถยนต์ในจีนเดือนสิงหาคม
เพิม่ ขึน้ เกิดคาด

TPSO Journal

12

Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

กระทรวงพาณิชย์เปิดเกมรุกการค้าชายแดน
1 ประเดิมที่แม่สอด
กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเป็น
ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทย - เมียนมาร์ คาดว่า เขตฯนี้
จะมีส่วนช่วยให้การส่งออกในพื้นที่ 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
มีมลู ค่ารวม 1.87 แสนล้านบาท โดยเป็นการส่งออก 1.09 แสนล้านบาท
และน�ำเข้า 0.78 แสนล้านบาท ซึ่งไทยได้ดุลการค้า 3 หมื่นล้านบาท
สินค้าส่งออกส�ำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม น�้ำตาลทราย เครื่องโทรสาร
โทรพิมพ์ โทรศัพท์ เป็นต้น ส่วนสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
สัตว์น�้ำ โค กระบือ พืชน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า
เมียนมาร์มกี ารน�ำเข้าปัจจัยการผลิตมากขึน้ เช่น น�ำ้ ตาลทราย และผ้าผืน
เนือ่ งจากมีพฒ
ั นาการของภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ในด้านการลงทุนควร
เน้นการผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนการผลิตในเมียนมาร์เป็นหลัก เช่น ด้าย
ผ้าผืน เฟอนิเจอร์ (ป้อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการก่อสร้างที่
ก�ำลังขยายตัว) ส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐานก็ได้มกี ารเร่งการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้ำเมย ไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2562 ทัง้ นีเ้ มือ่ เปิดใช้งานแล้วจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง เป็นการเชือ่ มโยงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ ไทย - เมียนมาร์
ร่วมไปถึงยังเป็นการเชือ่ มโยงการค้าผ่านไปยังประเทศอินเดียและเอเชียใต้
อีกด้วย
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ภาพประกอบ : www.thailand.prd.go.th

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

ศูนย์ขอ
้ มูลข
 า่ วสารของราชการ

ได้ทชี่ น
ั้ 13สนค.
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