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เข้าสูเ่ดอืนที ่2 ของปี เชือ่ว่าทกุท่านน่าจะกลบัมาสูก่ารท�างานกนัอย่างเต็มระบบเป็นทีเ่รยีบร้อย เช่นเดียวกับ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กย็งัคงเดนิเครือ่ง ปฎบิตัภิารกิจด้านการศึกษา วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคธรุกิจทีเ่ปรยีบเสมอืนก�าลังหลักในระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ

ในฉบับนี้ เราจะพาทุกท่านขยับเข้าใกล้เรื่องราวเทคโนโลยีขึ้นอีกระดับ โดยหยิบเอาข้อมูลความรู้ในเรื่อง Crowdsourcing หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในธุรกิจโดยอาศัยพลังของกลุ่มคนจ�านวนมาก (Mass) ในการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างหลากหลาย  
ช่วยยกระดับองค์กรสู่ MOC 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบทความที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้าโลกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 หรือที่รู้จักกัน
ในชือ่ ยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 (4th Industrial Revolution - 4IR) ทีน่�ามาซึง่การเปล่ียนแปลงวถิกีารด�าเนนิชวีติและเศรษฐกิจการค้ายคุใหม่ ทัง้ในด้านพฤตกิรรม
การบริโภค การจับจ่ายใช้สอย รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านดิจิทัล ด้านกายภาพและชีวภาพ เข้าไว้เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน

รวมถงึบทวเิคราะห์เจาะลกึทีเ่ราได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ ทีเ่ผยถงึศกัยภาพและก�าลงัซือ้ของประเทศอนิเดยี ดนิแดนทีม่จี�านวนประชากร
สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และความน่าสนใจในแง่มุมทางวัฒนธรรมที่แพร่หลายของชาวอินเดียเรื่องการรับประทานอาหารปิ่นโต รวมถึงความแพร่หลายในธุรกิจ 
ส่งอาหารปิ่นโต หรือ ดับบาวาลา (Dabbawala) ซึ่งในจุดนี้เอง น่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามส�าหรับเป้าหมายในการก้าวไปสู่ครัวโลกของไทย

TPSO Journal หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา สาระจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่บรรจุลงในฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างแนวคิด องค์ความรู้ และ
แรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.00 น. ณ ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  
ได ้จัดพิธีท�าบุญและสักการะสิ่งศักดิ ์
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตัง้ 
ส�านักงานฯ ซึ่งภายในพิธีประกอบไปด้วย 
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
พร้อมด้วย รองผู้อ�านวยการส�านักงานฯ 
นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รวมถึง ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ ้าง และบุคลากรของ  
ส�านักงานฯ ร่วมในพิธีด้วย 



TPSO Journal

PHYSICAL
Self-driving
vehicles

Wearable
internet Genetic

engineering

Bioinformatics

Synthetic
Biology

Regenerative
medicine and
tissue engineering

Neuro-
technology

3D
Printing

Advanced
Robotics

New
Materials

Smart
Devices

Smart
Sensor

AR/VR

Electric vehicles

Special Report
โดย: นายณัฐ ธารพานิช และนายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

03

4IR
กับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่

Welcome to the Industrial Revolution 4.0

Key Technologies

เศรษฐกจิโลกมกีารพฒันาการมาตลอดทกุยคุทกุสมยั ในช่วงเวลาหลาย
พันปีท่ีผ่านมา มนุษย์เราได้คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ และได้รังสรรค์สิ่งก่อสร้าง 
ที่ใหญ่โตอลังการและส่ิงประดิษฐ์ท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ไว้มากมาย 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกเพิ่งมีพัฒนาการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วง 
200 ปีที่ผ่านมานี้ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เมื่อศตวรรษที่ 18 
หลังจากนั้น มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (IR: Industrial Revolution) อีกหลาย
ครั้ง จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจโลกก็มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสูงสุดอย่าง 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน บทความนีจ้ะอธบิายการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิการค้าของ
โลกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) 
ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดและก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถ ี
การด�าเนนิชวีติและเศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ ทัง้พฤตกิรรมการบรโิภค การจบัจ่าย
ใช้สอย รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน รวมทั้ง มีความเป็นอัจฉริยะและอัตโนมัติมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทั้งด้านดิจิทัล ด้านกายภาพและด้านชีวภาพ
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4IR (4th Industrial Revolution) คืออะไร

3 กลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุค

4IR

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 คือยุคเครื่องจักรกล ที่มีการใช้
พลังงานจากไอน�้าและใช้เครื่องจักรกลมาทุ่นแรงมนุษย์ อย่างไรก็ตาม  
การใช้พลงังานไอน�า้ก่อให้เกดิการสญูเสยีทรพัยากรมากมายและไม่สามารถ
กักเก็บพลังงานไว้ใช้ในอนาคต การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้เกิดขึ้น
เพื่อมาแก้ปัญหาข้อจ�ากัดนี้ ด้วยการคิดค้นไฟฟ้า ที่สามารถเก็บไว้ใช ้
ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าและบริการในยุคการปฏิวัติ
อตุสาหกรรมครัง้ที ่2 ยงัคงต้องใช้แรงงานมนษุย์เป็นส�าคญั จงึก่อให้เกดิการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่  3 ที่มีการคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมเครื่องจักรให้ท�างานอย่างอัตโนมัติแทนมนุษย์
มากขึน้ ท�าให้ผลติภาพของแรงงานพุง่ข้ึนอย่างรวดเรว็ และยงัมกีารคิดระบบ
สื่อสารที่ทันสมัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้
ต้นทนุการสือ่สารทางไกลถกูลงมาก ส่งผลให้เกดิกระแสโลกาภวิตัน์ ให้มนษุย์
ทุกคนอยู ่ใกล้ชิดกันแค่ปลายนิ้วสัมผัส อย่างไรก็ตามในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัง้ที ่3  พฒันาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเกดิขึน้อย่างเป็น
เอกเทศ และไม่ได้มคีวามเชือ่มโยงกบัเทคโนโลยด้ีานอืน่ๆมากนกั การปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จึงเป็นยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านดิจิทัล 
(Digital) กายภาพ (Physical) และชีวภาพ (Biological) มาผสมผสานประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่างกลมกลืน (Cyber Physical System) โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจุด 
เชื่อมโยงและก้าวกระโดดส�าคัญ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Connection) รวมทั้ง มีความเป็นอัจฉริยะและอัตโนมัติ (Intelligence & Automation)  
มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านดิจิทัล ด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ใน 3 ด้าน ได้แก่  
1) ความเร็ว ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณ (Exponential) 2) ขอบเขต ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการ และ 3) ผลกระทบทางระบบ  
ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนและระบบการด�าเนินงานของสังคมทั้งหมด

Source: WEF, Christoph Roser at AllaboutLean.com, 
http://www.thedualaritv.com/industrial-revolution-4-0-2

1. ด้านดิจิทัล (Digital) อาทิ IoT (Internet of Things), 
High Speed Internet, Big Data, Cloud Computing, AI (Artificial 
Intelligence), Digital Platform, E-Commerce/E-Marketplace, 
Blockchain, Digital Currency, Fintech, E-Banking, E-Payment, 
Search Engine, Social Media, Network & Sharing Economy 
การปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ถือเป็น
สะพานเชื่อมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน จากการที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้าสู่
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT) ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เชื่อม
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ต่อกับอินเตอร์เน็ตมีราคาถูกลงมาก ประกอบกับการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลดิจิทัลจ�านวนมหาศาล ระบบ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & AI) เพื่อสร้างประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงดิจิทัลก่อให้เกิด 
รปูแบบใหมข่องปฏสิมัพันธร์ะหวา่งบุคคล เชน่ การตดิตอ่สือ่สารผา่นสงัคมออนไลน ์(Social Media) การซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลนผ์า่น Digital Platform การช�าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) การท�าธุรกรรมผ่านระบบ Blockchain เป็นต้น 

2. ด้านกายภาพ (Physical) อาทิ 1) หุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่เข้ามาท�างานในภาคบริการและเกษตรมากขึ้น เพิ่มเติมจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูล
และวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างอัจฉริยะและอัตโนมัติ ผ่านข้อมูลดิจิทัลจ�านวนมหาศาลที่เชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ต 2) เครื่องพิมพ์สามมิติ 3) ยานยนต์ไร้คนขับ  
4) วัสดุใหม่ เช่น กราฟีนที่มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมเท่านั้น บางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1 ล้านเท่า แต่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าที่มีน้�าหนักเท่ากันถึง 200 เท่า 
เป็นต้น 5) อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) 

3. ด้านชีวภาพ (Biological) อาทิ Genetic Engineering, Bioinformatics, Synthetic Biology, Personalized Medicine, Regenerative Medicine 
& Tissue Engineering, Neurotechnology ซึ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อภาคบริการสุขภาพและภาคการเกษตร ในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ การผลิตยา 
การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์และพืช
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แม้ว่า 4IR ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่หลายประการ อย่างไรก็ตาม 
ส่ิงส�าคัญ คือ “การปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมียุทธศาสตร์”  
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  
ได้ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายและทิศทางการค้ายุคใหม่ 
อาทิ 4IR กับการเจรจาการค้ายุคใหม่ โดยจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ อาทิ 
1) มุ่งเน้นการเจรจาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากข้ึน 2) บูรณาการ
เจรจาสินค้าและบริการให้มากขึ้น 3) มุ่งเน้นการเจรจาเพื่อแสวงหาเทคโนโลยี
และนวตักรรมทีส่อดคล้องกบัทศิทาง การพฒันาประเทศไทย อาท ิการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายบุคลากร 4) การเจรจาเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึง เพื่อ
ลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ โดยไม่ลมืประเดน็ทางสงัคมและเพิม่การมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 5) การจัดหารหัสสินค้ารองรับสินค้าหรือบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ 
ในอนาคต สนค. จะท�าการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและทิศทางการ
ค้ายคุใหม่อย่างต่อเนือ่ง อาท ิTrade Foresight กบัการค้าระหว่างประเทศ Trade 
Foresight กบัเศรษฐกจิฐานรากและการค้าภายในประเทศ เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าไทยให้ปรับตัวเท่าทันเศรษฐกิจยุคใหม่ (4IR) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับต่อไป

ผลกระทบ
ส�าคัญของการค้ายุคดิจิทัล

ผลกระทบ
ภาพรวมต่อการค้ายุคใหม่

 Digital Platform มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ Digital Platform  
เข้ามาทดแทนตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อได้มากยิ่งข้ึน ช่วยลด 
ต้นทุนในการหาข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึงของลูกค้า อาทิ การรีวิวต่างๆ 
ช่วยท�าให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจของบุคคลธรรมดาขยายการผลิตและการค้า
ได้สะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะในการส่งออกทีท่�าให้การค้ายคุใหม่ไร้พรหมแดนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ 

 การค้าปลีกออนไลน์ (E-tail) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การค้าระหว่าง 
ประเทศปริมาณน้อยๆ ที่มีมูลค่าต�่าขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็ก 
หรือบุคคลธรรมดาสามารถท�าการค้าได้เองมากขึ้น (B2C หรือ C2C มากขึ้น)  
ผ่าน Digital Platform ต่างๆ เช่น eBay หรือ Alibaba เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้
สินค้าหรือบริการมูลค่าต�่าประสบปัญหาต้นทุนการค้าที่สูง ทั้งค่าขนส่ง ค่า
ธรรมเนยีมทางการเงนิ ค่าพธิกีารทางศุลกากร ท�าให้ไม่คุ้มกบัการท�าการค้า ทัง้นี้ 
การศกึษาโดยสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย อึง๊ภากรณ์ พบว่าผูส่้งออกส่วนใหญ่ทีเ่กดิ
ใหม่เป็นผู้ส่งออกขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ ไม่สามารถอยู่รอดในตลาดส่งออกได้
นาน การค้าในยุคดิจิตัลจึงสามารถช่วยลดปัญหาการอยู่รอดของผู้ค้าขนาดเล็ก
ได้ และท�าให้ผูเ้ล่นรายเลก็ๆ และธรุกจิยคุใหม่มบีทบาทมากขึน้ (ถ้าเข้าถงึและปรบั
ตวัเท่าทนัเทคโนโลย)ี

 การค้าบรกิารมากขึน้ เส้นแบ่งระหว่างสนิค้าและบรกิารไม่ชดัเจน จะผสม
ผสานกันมากขึ้น ท�าให ้การแบ่งระหว่างภาคการผลิตและภาคบริการ 
ไม่ชัดเจน โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงสินค้าและบริการเข้า
ด้วยกัน โดยปรากฏการณ์การผสมผสานนี้สามารถเกิดข้ึนได้เมื่อสินค้าทาง
กายภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งและให้บริการ (Embedded Services) 
อาทิ โทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งบริการต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิด
บริการออกแบบ Application ต่างๆ มากมาย เพื่ออ�านวยความสะดวก รวมทั้ง 
การบริการยังมีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งต้นน�้าและ
ปลายน�้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การให้ค�าปรึกษา การกระจายสินค้า  
การตลาดและการขาย การบริการหลังการขาย จึงท�าให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ
ภาคบริการในมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งถ้ามูลค่าเพิ่มของภาคบริการที่ถูก “ซ่อน” อยู่ในมูลค่าสินค้า 
ขั้นสุดท้ายถูกแยกออกมา จะท�าให้มูลค่าเพิ่มภาคบริการมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 
ร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าภาคการผลิต ที่จากเดิมภาคบริการมีสัดส่วนอยู่เพียง 
ร้อยละ 20-30 ในมลูค่าการส่งออกรวมเท่านัน้ ท�าให้ภาคบรกิารเป็นกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นกลจักรในการผลักดันการส่งออกอย่างแท้จริง 

 Big Data และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีบทบาทมากขึ้น การเชื่อมโยงกัน
ทางดิจิทัลท�าให้อุตสาหกรรมบริการข้อมูลมีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ
มากขึน้ อาท ิการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ การบรกิารความปลอดภยัทางไซเบอร์ 
หรือการบรกิารคอมพวิเตอร์ทางไกล นอกจากนี ้การเปลีย่นไปสูด่จิทิลัยงัได้ท�าให้
อุตสาหกรรมบริการดั้งเดิมอื่นๆ เช่นการขนส่ง หรือการบริการที่พัก สามารถ 
ถกูส่งออกได้มากขึน้ โดยทีผู่ใ้ห้บรกิารไม่จ�าเป็นต้องมสีาขาอยูใ่นประเทศของผูร้บั
บริการ อาทิ Grab, Uber, Airbnb 

 ปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร์ การหลอกลวงทางอนิเตอร์เนต็ และความ
เป็นส่วนบุคคล จะมีมากขึ้นตามการขยายตัวทางดิจิทัลและการเคล่ือนย้าย 
ข้อมูลข้ามพรมแดน โดยประเทศต่างๆมีกฎระเบียบแตกต่างกัน ทั้งกฎระเบียบ
ด้านการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ (Cross Border Data Transfer)  
การจัดเก็บข้อมลูในประเทศ (Local Data Storage) และการคุม้ครองข้อมลูส่วน
บุคคล (Data Privacy Protection)

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่หลายประการ ได้แก่

  เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปริมาณการค้า ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ความสะดวก

 ลดลง ได้แก่ ราคาสินค้าและบริการ ค่าตัวแทนและค่านายหน้า การฉ้อโกง 
ทุจริตและการคอร์รัปชั่น การพึ่งพิงแรงงานมนุษย์

 การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้บริโภครายย่อย 
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างทั่วถึง

 ระบบเศรษฐกิจไหลลื่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ขยายตัวอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน
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“Crowdsourcing” มีที่มาจากค�าว่า “Crowd” หรือ ฝูงชน ผนวกรวมกับค�าว่า “Outsourcing” เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง การรวบรวมพลัง 
ของประชากรบนโลก Online ในการท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งร่วมกันโดยเฉพาะ เช่น บริษัทที่มีความต้องการวิจัยความต้องการของผู้บริโภค 
ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ สามารถใช้ Crowdsourcing ในการรวบรวมข้อมลูและข้อคดิเหน็ของผูใ้ช้งาน Internet จาก Social Media เพือ่ทราบทศันคตขิองกลุม่เป้าหมาย
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว น�าไปสู่การตัดสินใจผลิตและวางจ�าหน่ายสินค้าที่เหมาะสม การจูงใจให้ผู้ใช้งาน Internet เข้ามาใช้งาน “Crowdsourcing” ต้องค�านึง
ถึงเป้าหมายส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วย เช่น ผลตอบแทนทางการเงิน ความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ความต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง ความต้องการเป็น 
ที่ยอมรับจากผู้อ่ืน หรือความต้องการมีชื่อเสียง เป็นต้น ซึ่งในต่างประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างนิยมใช้ประโยชน์จาก Crowd มากขึ้นในการสร้าง 
Solution ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการบรรลุภารกิจ 

CROWDSOURCING กับ MOC 4.0

โดย: นายพัทธดนย์ บาลี กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“Crowdsourcing”

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smartphone) และแพคเกจ Internet บนโทรศัพท์มือถือราคาถูก 
ส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจ�านวนมากเข้าถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ “Crowdsourcing” ถือก�าเนิดขึ้น 

Crowdsourcing เป็นโมเดลสมัยใหม่ (New Model) ที่อาศัยพลังของกลุ่มคนจ�านวนมาก (Mass) ในการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้อย่างหลากหลาย ช่วยสนับสนุนท�าให้การด�าเนินภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

ลดต้นทุนด�าเนินการ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการภาครัฐจากทุกภาคส่วน 
กระทรวงพาณิชย์สามารถน�า Crowdsourcing ไปปรับใช้งาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินภารกิจที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

Crowdsourcing คืออะไร

ประโยชน์ของ Crowdsourcing และตัวอย่างการประยุกต์ ใช้กับ MOC

Crowdsourcing สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินภารกิจขององค์กร เนื่องจากรูปแบบโมเดลมีลักษณะพี่งพาการท�างานจากผู้ใช้งาน  
Internet หลายคนพร้อมกัน และกระจายความรับผิดชอบของงานทั้งหมดออกเป็นงานส่วนย่อย ท�าให้ผู้ที่สนใจที่มีความหลากหลายสามารถท�างานแต่ละชิ้น  
ซึง่มขีนาดเลก็ได้ในเวลาพร้อมกนั และเมือ่น�างานแต่ละชิน้มาประกอบเข้าด้วยกนัจะท�าให้งานในภาพรวมบรรลเุป้าหมาย “Crowdsourcing” ก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อองค์กรได้ดังนี้

1. การค้นหาและการจัดการข้อมูล (Knowledge Discovery and Management)

Crowdsourcing สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลหรือประเด็นต่างๆที่องค์กรสนใจ โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
ด�าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปกติแล้วการเก็บข้อมูลทั่วไปอาจท�าได้โดย ใช้ทีมงานลงพื้นที่ส�ารวจ การสัมภาษณ์ หรืออาจใช้การว่าจ้างให้ 
หน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็นผูด้�าเนนิการ แต่ข้อเสยีของวิธกีารแบบเดมิคอื ข้อมลูทีร่วบรวมจะไม่เป็นปัจจบุนั เนือ่งจากต้องใช้ระยะเวลาด�าเนนิ
การสูง การใช้ Crowdsourcing เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน Internet จะช่วยท�าให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บ Input จากสถานที่หลายแห่ง 
พร้อมกันและลดระยะเวลาในการด�าเนินการ ในเชิงนโยบาย กระทรวงพาณิชย์สามารถน�า Crowdsourcing มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการส�ารวจราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าเกษตร โดยสามารถท�าให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือยืนยันราคาสินค้าในตลาดแต่ละพื้นที่  
หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนสินค้าราคาแพง ควบคู่ไปกับการติดตามราคารูปแบบเดิมจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ เป็นต้น

Crowdsourcing มีประโยชน์ในการหาวิธีแก้ปัญหาโดยอาศัยแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน Internet ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งปัญหาที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์สูง การรวบรวมไอเดียจากผู้คนที่มีพื้นเพ (Background) ที่แตกต่างกัน จะท�าให้ข้อเสนอ
แนวคิดที่ได้รับมีความสร้างสรรค์และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กระทรวงพาณิชย์อาจใช้ Crowdsourcing ในการรวบรวมไอเดียการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจจากผู้ประกอบการที่อยู่ทั่วประเทศ โดยจัดท�า Portal เปิดให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการด�าเนินธุรกิจ เสนอขอความช่วยเหลือด้านแนวคิด 
การแก้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ ทั้งนี้ Portal ดังกล่าว สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาค�าแนะน�าจากผู้ประกอบการที่เคยเขียนเนื้อหาไว้ 
ก่อนหน้า ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเป็น Community แบ่งปันความรู้ น�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน

2. การแก้ปัญหาด้วยความคิดของผู้คนที่หลากหลาย (Broadcast Search)
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3. การสร้างสรรค์ความคิดร่วมกัน 
(Peer-vetted Creative Production)
หน่วยงานสามารถค้นหาความคิดสร้างสรรค์

จากหลากหลายที่มาได้โดยใช้ Crowdsourcing  
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน Internet น�าเสนอความคิด
หรือการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยองค์กรจะเลือก
ค้นหาแนวความคดิทีม่คีณุค่าเชงิปฏบิตัไิปใช้งานจรงิ ใน 
ภาคปฏบิตั ิกระทรวงพาณชิย์สามารถน�า Crowdsourcing  
มาปรับใช้เพื่อให้เปิดรับข้อคิดเห็นจากบุคลากรใน 
กระทรวงฯ ทุกระดับ ในการหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนาประสทิธภิาพการด�าเนนิภารกจิขององค์กร โดย
อาจตัง้รางวลัหรอืสิง่ตอบแทนจงูใจส�าหรบัแนวคดิทีม่ี
ศกัยภาพในการพฒันาหน่วยงานทีด่ทีีส่ดุ เช่น ผูช้นะจะ
ได ้รับโล ่ห ์รางวัลจากผู ้บริหารของกระทรวงฯ  
เป็นต้น การเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์ความคิด
ร่วมกนัท�าให้ผูบ้รหิารกระทรวงฯ ได้รบัข้อเสนอแนวคิด 
ทีม่คีวามใหม่ (Novelty) ได้โดยตรงจากบคุลากรระดบั
ผู ้ปฏิบัติงาน ซึ่งป ัจจุบันยังไม ่มี เวทีรองรับการ
แสดงออกทางความคิดเหล่านี้ Crowdsourcing  
จะช่วยท�าให้ความคิดถูกยกระดับสู่การปฏิบัติจริง 
(Implementation) น�าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพของ
กระทรวงพาณชิย์ สูก่ารเป็นกระทรวงฯ แห่งยคุ 4.0

Crowdsourcing เป็นรูปแบบโมเดลที่สามารถสนับสนุนการท�างานของกระทรวงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยอาศัยพลังของกลุ่มคนจ�านวนมากทั้งในและนอกองค์กรในการสร้างสรรค์ท�างานร่วมกัน 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
การใช้พลังแห่งดิจิทัลมาสนับสนุนการท�างานของกระทรวงฯ จะช่วยยกระดับองค์กรสู่การเป็น MOC 4.0 

และจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ National Aeronautics and Space Administration หรือ NASA ที่ได้มีการน�า Crowdsourcing เข้ามาปรับใช้
กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาของกระบวนการพัฒนา Solution เพื่อภารกิจด้านการส�ารวจอวกาศ โดย NASA ได้ริเริ่มโครงการ NASA 
Solve เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาการศกึษาวจิยัด้านอวกาศ โดยร่วมคดิค้นวธิกีารแก้ปัญหาและหวัข้อความท้าทาย (Challenge) 
ที่ก�าหนดขึ้นโดย NASA ส�าหรับผู้ที่น�าเสนอไอเดียที่ดีที่สุดและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง จะได้รับเงินรางวัลและประกาศเกียรติยศจาก NASA ส่งผลให้มี
ประชาชนให้ความสนใจและร่วมน�าเสนอแนวคดิเพือ่แก้ปัญหาเป็นจ�านวนมาก โครงการ NASA Solve ท�าให้ NASA ประสบความส�าเรจ็ในการพฒันา Solution  
ที่มีประสิทธิผลหลายประการ อาทิ การพัฒนาเครื่องบินที่ประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก (Super-fuel efficient full-scale aircraft) ซึ่งสามารถลดการใช้
เชื้อเพลิงให้เหลือน้อยกว่า 1 แกลลอน ต่อระยะทางการบิน 200 ไมล์ การพัฒนาต้นแบบถุงมือที่เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจส�าหรับนักบินอวกาศ 
รวมทั้ง การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ที่ใช้ส�าหรับการขุดแร่ธาตุบนดวงจันทร์ เป็นต้น 

กรณีศึกษาของ NASA เป็นการประยุกต์ใช้ Crowdsourcing ในรูปแบบที่ 2 หรือ การแก้ปัญหาด้วยความคิดของผู้คนที่หลากหลาย (Broadcast 
Search) ดังที่ได้น�าเสนอข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ระยะเวลา และก�าลังบุคลากรในปัจจุบัน ส่งผลให้แม้แต่หน่วยงานที่มีบุคลากร 
ชั้นน�าที่สุดของโลกอย่าง NASA เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการใช้พลังของกลุ่มคนจ�านวนมากในการขับเคล่ือนภารกิจส�าคัญขององค์กร Crowdsourcing  
จะเป็นโมเดลการแก้ปัญหาที่มีบทบาทมากขึ้นในทศวรรษปัจจุบันที่ประชาชนต่างเข้าถึง Internet ได้อย่างกว้างขวาง การที่กระทรวงพาณิชย์จะก้าวสู่ 
การเป็นหน่วยงานแห่งยคุ Digital Transformation ได้อย่างแท้จรงินัน้ จะต้องอาศยัพลงัของ Crowd ในการขบัเคลือ่นองค์กรสูก่ารมุง่เน้นประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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โดย: กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยยงัคงขยายตวัอยูใ่นเกณฑ์ด ี โดยมปัีจจยัหนนุจากอปุสงค์ภาคครวัเรอืนเริม่ฟ้ืนตวั ตามผลผลติและรายได้เกษตรกรทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้ 
จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การดูแลราคาสินค้าเกษตร การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การส่งออกที่ขยายตัวเป็นล�าดับจากการ
ฟื้นตัวของการค้าโลก ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการปรับค่าแรงขั้นต�่าที่จะส่งผลดีต่อการบริโภคในระยะต่อไป

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2560

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 0.7 - 1.7 (YoY)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561

GDPf

Dubai Oilf

Exchange Ratef

3.6 - 4.6 (YoY)

55 - 65 USD/Barrel

32.0 - 34.0 Baht/USD

ระดับราคาสินค้า เดือนมกราคม 2561

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2560

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 101.44 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนธันวาคม 2560 (MoM)

1.2 เดือนมกราคม 2560 (YoY)

สูงขึ้น

สูงขึ้น

0.07

0.68

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนมกราคม 2561 เทียบกับมกราคม 2560 
(YoY) ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.68 เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม 2560 
ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.78 ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง 
ในประเทศที่ปรับตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารสดลด
ลงต่อเนื่อง และกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์อัตรา เงินเฟ้อปี 2561  
อยูร่ะหว่างร้อยละ 0.7–1.7 ต่อปี เพือ่ให้สอดคล้องกับภาวะการเศรษฐกจิในปัจจุบนั 
ส�าหรับระดับราคาสินค้าในเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 
(MoM) สูงขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.07 

ระดบัราคาสนิค้าทีเ่ปลีย่นแปลงส�าคญั ๆ  ทีท่�าให้เงนิเฟ้อเดอืนมกราคม 
2561 สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.07 (MoM) (ธันวาคม 2560  
ลดลงร้อยละ 0.08) มีรายละเอียด ดังนี้

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.18 จากกลุ่ม
พลงังาน สงูขึน้ร้อยละ 0.86 จากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิร้อยละ 1.32 รวมทัง้การปรบัขึน้ 
ของเสื้อผ้าบุรุษ/สตรี/เด็ก ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล สุรา และเบียร์ ขณะที่ราคา
ก๊าซหุ้มต้มภาคครัวเรือน ลดลงร้อยละ 0.56 ตามกลไกราคาจากการลอยตัวตั้งแต่ 
1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ลดลงร้อยละ0.10 จาก
การลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.30 ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่  
ถึงแม้จะมีปริมาณบริโภคเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (ปีใหม่) แต่ด้วย
ปริมาณผลผลิตมีมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวยท�าให้ราคาลดลงรวมทั้ง 
ผักแปรรูป (หัวหอมแดง กระเทียม) ขณะที่สินค้าปรับราคาสูงข้ึน เช่น น�้าผลไม้  
น�้าหวาน กาแฟ/ชาส�าเร็จรูป ปรับขึ้นตามภาษีค่าความหวานในเครื่องดื่ม และ
ข้าวสารเจ้าที่ปรับราคาสูงขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 0.7 – 1.7 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 0.6 -1.6 ต่อปี 
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ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงขยำยตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยหนุนจำกอุปสงค์ภำคครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ตำมผลผลิตและรำยได้

เกษตรกรที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้นจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ เช่น กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตร กำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ กำรส่งออกที่ขยำยตัวเป็นล ำดับจำกกำรฟ้ืนตัวของกำรค้ำโลก ภำคกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวได้ดีอย่ำงต่อเนื่องและ
กำรใช้จ่ำยภำครัฐ รวมท้ังกำรปรับค่ำแรงขั้นต่ ำท่ีจะส่งผลดีต่อกำรบริโภคในระยะต่อไป

สถิติอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนมกรำคม 2561 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เฉลี่ยเดือน ม.ค.-ธ.ค. 60 

คำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อปี 2561

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 0.7  – 1.7 (YoY)

GDPf 3.6 – 4.6 (YoY)

Dubai Oilf 55 – 65 USD/Barrel

Exchange Ratef 32.0 – 34.0 Baht/USD

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนมกรำคม 2561 เท่ำกับ 101.44  เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.1  เดือนธันวำคม 2560 (MoM) สูงขึ้น 0.07
1.2  เดือนมกรำคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.68

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกรำคม 2561เทียบกับมกรำคม 2560 
(YoY) ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.68 เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม 
2560 ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.78 ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้้ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่สินค้ากลุ่ม
อาหารสดลดลงต่อเนื่อง และกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์อัตรา     
เงินเฟ้อปี 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.7–1.7 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส้าหรับระดับราคาสินค้าในเดือนมกราคม 
2561 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.07 

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ที่ท ำให้เงินเฟ้อเดือน
มกรำคม 2561 สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.07 (MoM) 
(ธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.08) มีรายละเอียด ดังนี้ 
➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.18    

จากกลุ่มพลังงำน สูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากราคาน้้ามันเชื้อเพลิง
ร้อยละ 1.32 รวมทั้งการปรับขึ้นของเสื้อผ้าบุรุษ/สตรี/เด็ก ค่ายา 
ค่าของใช้ส่วนบุคคล สุรา และเบียร์ ขณะที่ราคาก๊าซหุ้มต้มภาค
ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 0.56 ตามกลไกราคาจากการลอยตัวตั้งแต่ 
1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ0.10 
จำกกำรลดลงของกลุ่มอำหำรสด ร้อยละ 0.30 ได้แก่ เนื้อสุกร    
ไก่สด และไข่ไก่ ถึงแม้จะมีปริมาณบริโภคเพิ่มมากขึ้นในช่วง
เทศกาลท่องเที่ยว (ปีใหม่) แต่ด้วยปริมาณผลผลิตมีมากจากสภาพ
อากาศที่เอ้ืออ้านวยท้าให้ราคาลดลงรวมทั้งผักแปรรูป (หัวหอมแดง 
กระเทียม) ขณะที่สินค้าปรับราคาสูงขึ้น เช่น น้้าผลไม้ น้้าหวาน 
กาแฟ/ชาส้าเร็จรูป ปรับขึ้นตามภาษีค่าความหวานในเครื่องดื่ม 
และข้าวสารเจ้าที่ปรับราคาสูงขึ้น

กระทรวงพำณิชย์ ได้ปรับคำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อปี 2561 อยู่ระหว่ำง
ร้อยละ 0.7 – 1.7 ต่อปี จำกเดิม ร้อยละ 0.6 -1.6 ต่อปี

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงขยำยตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยหนุนจำกอุปสงค์ภำคครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ตำมผลผลิตและรำยได้
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ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ (XPI-MPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมกรำคม 2561 เท่ากับ 107.5 เทียบกับ เดือน
มกราคม 2560 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 3.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ  4.0  หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.1 และ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับเดือนธันวำคม 2560 (MoM)
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.2 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก    
ท่อเหล็กด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นตามราคา
สินแร่เหล็กและราคาเศษเหล็กในประเทศขยบัขึน้เล็กน้อย ประกอบกับความต้องการ
ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ดินลูกรัง ทรายถมที่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก หินย่อย)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนมกรำคม 2561    
(ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.9 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 
(YoY) จากการลดลงของดัชนี หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 จากสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิ เล็กทรอนิกส์  ยานพาหนะและอุปกรณ์ และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 6.4 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.2 จากกลุ่มสินค้า
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ เทียบกับเดือนธันวำคม 2560 สูงขึ้น   
ร้อยละ 0.4 (MoM) จำกหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.3 สินค้าส้าคัญ       
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงปลายฤดูกาล ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือก
เหนียว จากผู้ ประกอบการมี ความต้องการเพิ่ มขึ้ นเพื่ อส่ งมอบตามค้าสั่ งซ้ื อ              
หัวมันส้าปะหลังสด ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากราคามันเส้นราคาปรับสูงขึ้น 
ผลปาล์มสด จากความต้องการใช้เพิ่มขึ้น กลุ่มผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้้าว้า 
สับปะรดโรงงาน และล้าไย กลุ่มปลาและสัตว์ น้้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลาทูสด และ   
ปลาหมึกสด หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ 
น้้ ามันปิ โตรเลียมดิบ ก๊ าซธรรมชาติ  และแร่ โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากราคาสินค้า กลุ่มน้้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากประเทศทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกปรับลดก้าลังการผลิต ประกอบกับ
ปริมาณน้้ามันคงคลังของสหรัฐและสิงคโปร์ลดลง กลุ่มอำหำร ได้แก่ เนื้อสุกร น้้าสับปะรด 
สับปะรดกระป๋อง ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวนึ่ง ปลายข้าว และมันเส้น กลุ่มเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่  เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และลวดแรงดึงสูง สินค้า
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค้า ตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 99.3 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส้าหรับเคมีภัณฑ์           
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้้ามัน       
ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ทองค้า สูงขึ้นจากเงินเหรียญสหรัฐฯอ่อนค่า และเหล็ก
สูงขึ้นจากมาตรการลดก้าลังการผลิตส่วนเกินและการควบคุมคุณภาพเหล็กของ
ประเทศจีน หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวมากขึ้น

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 90.9 เทียบกับเดือนธันวาคม 
2559 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.6 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับ
แรงหนุนจากหมวดสินค้าเช้ือเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 
เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตน้้ามันปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะ ด้ายและเส้นใย      
สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช         
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องส้าอาง 
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง 
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ดัชนี  

ด ัชน ี อัต รำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ปริมาณการผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่เริ่มลดน้อยลง การผลิตมีขั้นตอนการขออนุญาตสัมปทาน รวมทั้ งต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งด้าน
พลังงานและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (ยางมะตอย) ปรับสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ รวมทั้งมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมถนนทีเสียหายจากน้้าท่วมและหมวด
กระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพื้น) เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่ผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่เริ่มกลับมาเห็นได้จากปริมาณการจ้าหน่าย
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากปริมาณลดน้อยลง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) ผู้ประกอบการต่างเร่งผลิตในช่วง
ฝนหยุดตกท้าให้มีสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกันส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 

ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ (XPI-MPI)

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงเดือนมกรำคม 2561 เท่ากับ 107.5 เทียบกับ เดือน
มกราคม 2560 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 3.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ  4.0  หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.9 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงข้ึนร้อยละ 8.1 และ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับเดือนธันวำคม 2560 (MoM)
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.2 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก    
ท่อเหล็กด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นตามราคา
สินแร่เหล็กและราคาเศษเหล็กในประเทศขยบัขึน้เล็กน้อย ประกอบกับความต้องการ
ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ดินลูกรัง ทรายถมที่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก หินย่อย)

ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต เดือนมกรำคม 2561    
(ปี2553 = 100) เท่ากับ 101.9 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 
(YoY) จากการลดลงของดัชนี หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 จากสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิ เล็กทรอนิกส์  ยานพาหนะและอุปกรณ์ และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 6.4 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.2 จากกลุ่มสินค้า
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ เทียบกับเดือนธันวำคม 2560 สูงขึ้น   
ร้อยละ 0.4 (MoM) จำกหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.3 สินค้าส้าคัญ       
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงปลายฤดูกาล ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือก
เหนียว จากผู้ ประกอบการมี ความต้องการเพิ่ มขึ้ นเพื่ อส่ งมอบตามค้าสั่ งซ้ื อ              
หัวมันส้าปะหลังสด ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากราคามันเส้นราคาปรับสูงขึ้น 
ผลปาล์มสด จากความต้องการใช้เพิ่มขึ้น กลุ่มผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้้าว้า 
สับปะรดโรงงาน และล้าไย กลุ่มปลาและสัตว์น้้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลาทูสด และ   
ปลาหมึกสด หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ 
น้้ ามันปิ โตรเลียมดิบ ก๊ าซธรรมชาติ  และแร่ โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดัชนีรำคำสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากราคาสินค้า กลุ่มน้้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากประเทศทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกปรับลดก้าลังการผลิต ประกอบกับ
ปริมาณน้้ามันคงคลังของสหรัฐและสิงคโปร์ลดลง กลุ่มอำหำร ได้แก่ เนื้อสุกร น้้าสับปะรด 
สับปะรดกระป๋อง ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวนึ่ง ปลายข้าว และมันเส้น กลุ่มเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่  เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก และลวดแรงดึงสูง สินค้า
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค้า ตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีรำคำส่งออก เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 99.3 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559
(ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส้าหรับเคมีภัณฑ์           
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้้ามัน       
ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ทองค้า สูงขึ้นจากเงินเหรียญสหรัฐฯอ่อนค่า และเหล็ก
สูงขึ้นจากมาตรการลดก้าลังการผลิตส่วนเกินและการควบคุมคุณภาพเหล็กของ
ประเทศจีน หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง สูงขึ้นจากน้้ามันส้าเร็จรูป และน้้ามันดิบ
ตามแนวโน้มราคาน้้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจาก
ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้้าตาลทราย ตามความ
ต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวมากขึ้น

ดัชนีรำคำน ำเข้ำ เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 90.9 เทียบกับเดือนธันวาคม 
2559 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.6 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยได้รับ
แรงหนุนจากหมวดสินค้าเช้ือเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น้้ามันดิบและน้้ามันส้าเร็จรูป 
เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน้้ามันปรับลดก้าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าทุน 
ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค้า สินแร่โลหะ ด้ายและเส้นใย      
สัตว์น้้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ปุ๋ยและยาก้าจัดศัตรูพืช         
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องส้าอาง 
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง 
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ดัชนี  

ด ัชน ี อัต รำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =

ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI)

ปริมาณการผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่เริ่มลดน้อยลง การผลิตมีขั้นตอนการขออนุญาตสัมปทาน รวมทั้ งต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งด้าน
พลังงานและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (ยางมะตอย) ปรับสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ รวมท้ังมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมถนนทีเสียหายจากน้้าท่วมและหมวด
กระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพื้น) เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่ผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่เริ่มกลับมาเห็นได้จากปริมาณการจ้าหน่าย
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากปริมาณลดน้อยลง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) ผู้ประกอบการต่างเร่งผลิตในช่วง
ฝนหยุดตกท้าให้มีสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกันส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 

ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้างเดอืนมกราคม 2561 เท่ากบั 107.5 เทยีบกบั เดอืนมกราคม 
2560 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
ร้อยละ 3.9 หมวดซีเมนต์ สูงข้ึนร้อยละ 4.0 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.9  
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.1 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 
1.2 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (MoM) ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากหมวดเหล็กและ
ผลติภณัฑ์เหลก็ ร้อยละ 2.2 (เหลก็เส้นกลมผวิเรยีบ-ข้ออ้อย เหลก็ตวัซี เหล็กฉาก เหล็กรางน�า้ 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด�า เหล็กแผ่นเรียบด�า) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นตาม
ราคาสินแร่เหล็กและราคาเศษเหล็กในประเทศขยับขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความต้องการใช้
ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.1 (ดินลูกรัง ทรายถมที่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก หินย่อย) ปริมาณ 
การผลติมไีม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้ เนือ่งจากเป็นวสัดธุรรมชาตทิีเ่ริม่ลดน้อยลง การผลติ
มีขั้นตอนการขออนุญาตสัมปทาน รวมทั้งต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการ (ยางมะตอย) ปรับสูงขึ้นตามราคาน�้ามันดิบ รวมทั้งมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมถนนทีเสียหายจากน�้าท่วมและหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 
(กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพื้น) เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่ผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่เริ่มกลับมาเห็นได้จากปริมาณการจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุน
วัตถุดิบสูงขึ้นจากปริมาณลดน้อยลง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) ผู้ประกอบการต่างเร่งผลิตในช่วงฝนหยุดตกท�าให้มี
สินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกันส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 

ดัชนีราคาส่งออก เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 99.3 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส�าหรับ
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน�้ามัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ทองค�า สูงขึ้นจากเงินเหรียญสหรัฐฯอ่อนค่า  
และเหลก็สงูขึน้จากมาตรการลดก�าลงัการผลติส่วนเกนิและการควบคมุคณุภาพเหลก็ของประเทศจนี หมวดสนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สงูขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปู และน�า้มนัดบิ  
ตามแนวโน้มราคาน�้ามันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้นจากอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน�้าตาลทราย ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวมากขึ้น 

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 90.9 เทียบกับเดือนธันวาคม 2559 (ปี 2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 6.6 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า  
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน�้ามันปรับลดก�าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง  
หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบและ 
กึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทองค�า สินแร่โลหะ ด้ายและเส้นใย สัตว์น�้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส�าเร็จรูป ปุ๋ยและยาก�าจัด
ศัตรูพืช หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องส�าอาง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่  
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง 

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนมกราคม 2561 
(ปี2553 = 100) เท่ากบั 101.9 เทยีบกบัเดอืนมกราคม 2560 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.1 (YoY) จากการ 
ลดลงของดชัน ีหมวดผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.4 จากสนิค้ากลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร  
ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ ผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ เครือ่งไฟฟ้า อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์  
ยานพาหนะและอุปกรณ์ และหมวดผลผลติเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 6.4 จากกลุม่สนิค้าผลผลติ 
การเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.2 
จากกลุม่สนิค้าปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิและกลุม่แร่โลหะ เทียบกบัเดอืนธนัวาคม 2560 
สูงขึ้น ร้อยละ 0.4 (MoM) จากหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.3 สินค้าส�าคัญ 
ทีร่าคาสงูขึน้ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นช่วงปลายฤดกูาล ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวเปลอืกเหนยีว 
จากผูป้ระกอบการมคีวามต้องการเพิม่ข้ึนเพือ่ส่งมอบตามค�าสัง่ซือ้ หวัมนัส�าปะหลงัสด ตลาด
มคีวามต้องการอย่างต่อเนือ่งจากราคามนัเส้นราคาปรบัสงูขึน้ ผลปาล์มสด จากความต้องการ
ใช้เพิ่มขึ้น กลุ่มผลไม้ ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน�้าว้า สับปะรดโรงงาน และล�าไย กลุ่มปลาและ
สตัว์น�า้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาทสูด และ ปลาหมกึสด หมวดผลติภณัฑ์จากเหมอืง สงูขึน้ร้อยละ 1.0  
จากสนิค้าส�าคญั ได้แก่ น�า้มนัปิโตรเลยีมดบิ ก๊าซธรรมชาต ิและแร่โลหะ ปรบัตามภาวะตลาดโลก  
หมวดผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ดชันรีาคาสงูขึน้ร้อยละ 0.3 จากราคาสนิค้า กลุม่น�า้มนัเชือ้เพลงิ  
เนือ่งจากประเทศทัง้ในและนอกกลุม่โอเปกปรบัลดก�าลงัการผลติ ประกอบกับปรมิาณน�า้มนัคงคลัง 
ของสหรฐัและสงิคโปร์ลดลง กลุม่อาหาร ได้แก่ เนือ้สกุร น�า้สบัปะรด สบัปะรดกระป๋อง ข้าวสารเจ้า  
ข้าวสารเหนยีว ข้าวนึง่ ปลายข้าว และมนัเส้น กลุม่เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ ได้แก่ เหล็กแผ่น 
เหลก็เส้น เหลก็ฉาก และลวดแรงดงึสงู สนิค้าอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ได้แก่ ทองค�า ตามภาวะตลาดโลก
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การส่งออกของไทยในเดอืนธนัวาคม 2560 ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที่  
10 ที่ร้อยละ 8.6 หรือคิดเป็นมูลค่า 19,741 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออก 
ยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดอินเดียและตลาดCLMV  
มีมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งการส่งออกรายสินค้ามีการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดอืนที ่14 ในด้านราคาเป็นหลกั โดยเฉพาะข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั อาหารทะเล 
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ในขณะที่กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ 
ส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

การส่งออกไปตลาดส�าคญัๆ ยงัคงขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่ง และขยายตวั 
ในทุกตลาดส�าคัญ โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 8.3  
ตามการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจคู่ค้า ซึ่งการส่งออกไป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 10.2 12.6 และ 2.1 ตามล�าดับ ส�าหรับตลาด
ศักยภาพสูงขยายตัวได้ดีต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 9.0 โดยมีสาเหตุส�าคัญจากการ 
ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องของเอเชียใต้ที่ร้อยละ 51.4 และการส่งออกไปตลาดจีน 
CLMV และอาเซียนยังรักษาระดับการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีร้อยละ 8.6 8.8 และ 
5.5 ตามล�าดับ ส�าหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยาย
ตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่ง IMF 
คาดว่าในปี 2561 เศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มการขยายตวัทีร้่อยละ 3.7 ขณะทีน่โยบาย
ทางการเงนิโลกเร่ิมกลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิ(Policy Normalization) มากขึน้ ส�าหรบั
ปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามันยังมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นตามทิศทางราคาน�้ามัน เนื่องจากราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก 
ยงัคงมปัีจจยัเสีย่งต่อความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคูค้่าหลกั
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ

เดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่า 20,019 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของ
เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณ ี(+77.9%) น�า้มนัดบิ (+30.8%) และเคมภีณัฑ์ (+10.8%) 
ขณะทีเ่ครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (-4.5%) เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 
(-1.2%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก  ได้แก่ จีน  (+5.7%) ญี่ปุ่น 
(+5.9%) สวิทเซอร์แลนด์ (+104.5%) สหรัฐอเมริกา (-15.8%) และมาเลเซีย 
(-5.5%)

เดือนธันวาคม 2560  ขาดดุลการค้ามูลค่า  278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะทีภ่าพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 13,931 ล้านเหรยีญ 
สหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนธันวาคม  2560 อยู่ที่ 99.3 (ปี2555=100) 
สูงขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.6 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร  ขยายตัวร้อยละ 7.6 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.9 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 90.9 (ปี 2555=100) 
ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดชันรีาคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ +23.0 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ +2.7 สนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ +5.3 หมวดสนิค้า
อปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้ร้อยละ +3.3 และหมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ +7.0

 ธ.ค. 60 ม.ค. - ธ.ค. 2560

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 19,741 8.6 236,694 9.9

น�าเข้า 20,019 16.6 222,763 14.7

ดุลการค้า -278 13,931

การค้าระหว่างประเทศของไทย : ธันวาคม 2560
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2560

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2560

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,196 12.9 11.1 จีน 2,654 8.6 13.5

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ

1,685 19.5 8.5 สหรัฐอเมริกา 2,201 10.2 11.2

ผลิตภัณฑ์ยาง 921 60.4 4.7 ญี่ปุ่น 1,827 12.6 9.3

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

794 -6.7 4.0 เวียดนาม 1,157 21.2 5.9

เม็ดพลาสติก 477 5.0 3.8 ฮ่องกง 947 -3.1 4.8

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

เคร่ืองเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่ง
และทองค�า

2,271 77.9 11.3 จีน 3,808 5.7 19.0

น�้ามันดิบ 2,147 30.8 8.5 ญี่ปุ่น 2,667 5.9 13.3

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,593 -4.5 8.0 สวิตเซอร์แลนด์ 1,111 104.5 5.6

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,355 -1.2 6.8 สหรัฐอเมริกา 1,078 -15.8 5.4

เคมีภัณฑ์ 1,195 10.8 6.0 มาเลเซีย 885 -5.5 4.4

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. - ธ.ค. 60

ส่งออก 0.0 0.5 0.4 4.4 3.6

น�าเข้า 0.6 1.0 0.8 6.6 5.5

หมายเหตุ: มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ
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ราคาทองค า  

 
ราคาทองค าเดือน มกราคม เฉลี่ยอยู่ท่ี 20,050 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก ความเช่ือม่ันนักลงทุนเพิ่มขึ้นและ
นักลงทุน เริ่มมีการกระจายการ ลงทุนไปยัง สินทรัพย์ ปลอดภัยมากข้ึน 
ส่วนราคาทองค า ในปี 2561 ยังมีแนวโน้มปรับตัว เพ่ิมข้ึนอย่างช้า  ๆ แต่
การลงทุนในทองค าอาจจะไม่ร้อนแรงมากนัก เนื่องจากสินทรัพย์เสี่ยง
อื่นๆให้ผลตอบแทนสูง กว่าทองค า  เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ต่างๆเป็นต้น ท าให้นักลงทุนยัง สนใจลงทุนใน สินทรัพย์อ่ืนๆ มากกว่า
ทองค า 
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THB/Baht ราคาทองค าเฉลีย่รายเดอืน

London Gold PM TH-Gold Selling 

USD/Troy oz

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
มกราคม 2561

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา

เดือน
สินค้า

ธ.ค. 60 ม.ค. 60
%∆

(MOM) 
ม.ค 60 ม.ค 60

%∆
(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,168.68 1,230.71 5.31 1,191.00 1,230.71 3.33

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,919.21 2,996.90 2.66 2,104.00 2,996.90 42.44

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 52.79 53.88 2.06 91.80 53.88 -41.31

ยางแท่ง STR20 (f.o.b) 47.44 48.16 1.52 79.67 48.16 -39.55

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,263.1 1,331.7 5.42 1,192.6 1,331.7 11.7

ไทย (THB/Baht) 19,523.8 20,050.0 2.70 19.956.0 20,050.0 0.5

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 57.9 63.7 9.96 52.6 63.7 21.1

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 32.7 31.9 -2.41 35.4 31.9 -10.0

ราคาทองค�าเดือนมกราคมเฉล่ียอยูท่ี ่20,050 บาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.7 เมือ่เทยีบ
กับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นและนักลงทุนเร่ิมมีการ 
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยมากข้ึน ส่วนราคาทองค�าในปี 2561 ยังม ี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แต่การลงทุนในทองค�าอาจจะไม่ร้อนแรงมากนัก 
เนื่องจากสินทรัพย์เส่ียงอื่นๆ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทองค�า เช่น ตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศต่างๆ เป็นต้น ท�าให้นักลงทุนยังสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่าทองค�า

ค่าเงินบาทเดือนมกราคมเฉลี่ยอยู่ที่ 31.88 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เนื่องจาก
เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและชัดเจน รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ สรอ. 
อ่อนลง โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อยู่ที่ 117.22 ซึ่งต�่าสุดในรอบ 30 เดือน ทั้งนี้ สนค. 
คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2561 จะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 32.0 
– 34.0 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. โดยปัจจยัสนบัสนนุให้ค่าเงนิแขง็ค่า ประกอบด้วย ปัญหา
ความกังวลการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ 
ขณะทีปั่จจยัทีท่�าให้ค่าเงนิอ่อนค่า ประกอบด้วย (1) ธนาคารกลางสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2-3 ครั้งในปี 2561  และ (2) แนวโน้มการฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ราคาน�้ามันดิบเดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนก 
่อนหน้า และร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยราคาน�้ามันดิบ WTI 
เฉล่ียอยู่ที่ 63.7 เหรียญ เป็นผลมากลุ่มประเทศ OPEC ขยายเวลาการปรับลดก�าลัง 
จนถึงเดือนธันวาคม 2561 จากเดิมที่จะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2561 และการผลิต 
น�้ามันดิบของประเทศเวเนซุเอลาปรับลดสู่ระดับต�่าสุดในรอบ 30 ปี เนื่องจากปัญหา
ภายในประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ สนค. คาดว่าราคาน�้ามัน
ดิบ (Dubai) ในปี 2561 จะอยู่ที่ระดับ 55.-65.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัย
ขับเคลื่อนหลังจากการฟื ้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และการรักษาระดับการผลิตของ 
กลุ่มประเทศ OPEC ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามันปรับเข้าสู่สมดุล

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) เดือนมกราคม 2561  
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาในระดับที่ 
สูงมากถึงร้อยละ 42 เป็น 2,996.90 บาท/100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากผลผลิตข้าว 
ในปีการผลติ 2560/61 มปีรมิาณผลผลติลดลงจากอทุกภยัและยงัมคีวามต้องการข้าวสงู
จากทัง้ในและต่างประเทศ ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่)  ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก
เดือนที่ผ่านมา และช่วงเดียวกันเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1,230.71 บาท/100 
กิโลกรัม 

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 53.88 บาท 
และ 48.16 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 
เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.06 และ 1.52 ราคายางโดยภาพรวม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว จากการอ่อนค่าของเงินเยน  
ความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศ และราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปิดที่ 
65.80 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมถงึมาตรการรกัษาเสถยีรภาพราคายางของภาครัฐ และข้อมลู
เศรษฐกิจทีส่ดใสของสหรฐัฯ ซึง่รวมถงึดัชนภีาคการผลิตทีข่ยายตัวอย่างแขง็แกร่งในเดอืน
มกราคม 2561 ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าและปริมาณยางออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการกรีดยาง

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

 
ค่าเงินบาทเดือน มกราคม เฉลี่ยอยู่ท่ี 31 .88  บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
เนื่องจาก เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและชัดเจน 
รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ สรอ . อ่อนลง โดยดัชนีค่าเงินดอลลาร์ สรอ . อยู่ท่ี 
117.22 ซึ่งต่ าสุดในรอบ 30 เดือนท้ังนี้ สนค . คาดว่าอัตราแ ลกเปลี่ยน 

ในปี 2561 จะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า มา อยู่ท่ี 32.0–34.0 
บาท ต่ อ ดอลลาร์ สรอ . โดยปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินแข็งค่า 
ประกอบด้วย ปัญหาความกังวลการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อความเช่ือม่ันของเงินดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยท่ีท าให้ค่าเงิน
อ่อนค่า ประกอบด้วย (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับเพ่ิมอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายอีก 2-3 ครั้งในปี 2561  และ (2) แนวโน้มการฟื้น
ตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
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อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน

 

 
ราคาน้ ามันดิบเดือน มกราคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และร้อยละ 21.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยราคาน้ ามันดิบWTI เฉลี่ยอยู่ท่ี63.7 เหรียญ เป็นผลมากลุ่มประเทศ 

OPEC ขยายเวลาการปรับลดก าลัง จนถึงเดือนธันวาคม 2561 จากเดิม
ท่ีจะส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2561 และการผลิตน้ า มันดิบของประเทศ
เวเนซุเอลาปรับลดสู่ระดับต่ า สุดในรอบ 30 ปี  เนื่องจากปัญหา
ภายในประเทศ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ท้ังนี้ สนค . 

คาดว่า ราคาน้ ามันดิบ (Dubai) ในปี 256 1จะอยู่ท่ีระดับ 55 .-65.0 
เหรียญสหรัฐ ฯ ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลังจากการฟื้น

ตัวอย่างแข็งแกร่ง และการรักษาระดับการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC 
ท าให้อุปสงค์และอุปทานน้ ามันปรับเข้าสู่สมดุล 
 อัตราแลกเปลี่ยน 
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ราคาน ้ามนัเฉลีย่รายเดอืน
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USD/BBLราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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วฒันธรรมคนอนิเดยีทีโ่ดดเด่นคือการพกป่ินโตไปกินทีโ่รงเรยีน/ทีท่�างาน 
แต่ก็มีการผูกปิ่นโตด้วยซ่ึงจุดนี้สามารถเป็นโอกาสให้กับอาหารพร้อมรับประทานของไทยในการเจาะ
ตลาดพันล้านคนของอินเดีย

ตลาดอินเดียน่าสนใจยิ่งนักส�าหรับประเทศไทยที่เป็นครัวโลก อินเดียถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาด
ที่มีโอกาสขยายตลาดอาหารส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพราะนอกจากความมหึมาของประชากร  
รายได้ต่อหัวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการบริโภคของชาวอินเดียที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และ 
ที่ส�าคัญ คือ พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ปัจจุบัน 
ผู้บริโภคชาวอินเดียให้การยอมรับอาหารส�าเร็จรูปพร้อมทานมากข้ึน ท�าให้ขนาดตลาดของอาหารส�าเร็จรูปพร้อมทานในอินเดีย (ในปี 2560) มีมูลค่าสูงถึง 18,480  
ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 4 ปีก่อนหน้า (ปี 2556) ถึงร้อยละ 40 และ ปัจจุบันก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการเติบโตของ FDI และธุรกิจ IT(BPO)

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง 1,300 ล้านคน และคาดว่าจะแซงหน้าจีนในเร็วๆ นี้ รายได้ต่อหัว 1,852 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้ต่อหัว 1,500 เหรียญสหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ IT(BPO) และการไหลเข้าของ FDI 
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคอาหารมีการขยายตัวร้อยละ 15 ต่อปี

ปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่ของการก้าวสูก่ารเป็นสงัคมเมอืงของอนิเดยีทีเ่ด่นชดักค็อืใครๆ กอ็ยากมแีอร์มตีูเ้ยน็ การเป็นสงัคมเมอืงในอนิเดยีขยายตวั 
อย่างรวดเร็ว สงัเกตได้จากยอดจ�าหน่ายตูเ้ยน็และแอร์ในเมอืงใหญ่และเมอืงบรวิารเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ บางเมอืงยอดจ�าหน่วยเครือ่งปรบัอากาศขยายตวัปีละ 100% 
และเมื่อดูจ�านวนประชากรในเขตเมืองก็พบว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วขณะที่ในเขตชนบทกลับพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหาร 
ที่สะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับรูปแบบชีวิตที่เร่งรีบ

อย่างไรกต็าม แม้ว่าสงัคมอนิเดยีจะพฒันาตวัเป็นสงัคมเมอืงมากข้ึน แต่คนอนิเดียก็ยงันยิมพกป่ินโตไปรบัประทานกันทีโ่รงเรยีนและทีท่�างาน ธรุกจิอาหารป่ินโต
หรือ ดับบาวาลา (Dabbawala) เป็นธุรกิจรับ-ส่งปิ่นโตจากบ้านไปยังโรงเรียนหรือที่ที่ท�างานในเวลาเพลจึงยังคงเติบโตและเฟื่องฟู ผู้ประกอบการบางรายให้บริการ 
ปรุงอาหารปิ่นโตให้ด้วย ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดส่วนนี้ได้โดยเป็นพันธมิตรกับธุรกิจดับบาวาลาในการกระจายสินค้าอาหารพร้อมรับประทานของไทย  
เป็นตลาด Food Delivery ที่มาแรงและมหึมามากด้วยประชากร 1,300 ล้านคน และมีตลาดรองรับ 24 ชั่วโมง เนื่องจากธุรกิจ IT(BPO) ท�างานแข่งกับเวลาตลอด  
24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังสามารถพ่วงธุรกิจจัดเลี้ยงบริษัทและงานเลี้ยงแต่งงานได้อีกด้วย ขอย�้าว่างานแต่งงานของอินเดียอลังการงานสร้างดีนักแล

สังคมอินเดียเป็นสังคมมังสะวิรัติ ส่วนใหญ่ 50% ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ แต่บางเมืองราว 70% ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตามจากการ 
ทีม่ชีวีติทีเ่ร่งรบีต้องการอาหารพลงังานมากขึน้ประกอบกบัมชีาวต่างชาตเิข้าไปท
พร้อมรับประทานที่หลากหลาย 

หลายท่านอาจสงสยัว่าท�าไมคนอนิเดยีไม่พกป่ินโตไปเองในตอนเช้า ท�าไม่ต้องจ้างคนไปส่งตอนกลางวนัด้วย ค�าตอบกค็อืคนอนิเดยีพถิพีถินัในการปรงุอาหารซึง่ 
ใช้เวลานานพอควร จึงต้องมีคนบริการรับ-ส่งปิ่นโตทุกเวลาเพล  และก็มีค�าถามอีกว่าอาหารเวฟในร้านสะดวกซื้อไม่ได้หรือ ค�าตอบคือว่าร้านสะดวกซื้อยังไม่มีครับ และ
ระบบห้องเย็นยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร แถมไฟฟ้าก็ยังดับบ่อย อาหารแช่แข็งพร้อมอุ่น (TV Dinner) จึงยังไม่สามารถท�าตลาดได้ดีนักในเวลานี้  โอกาสที่เป็นไปได้ในเวลา
นี้น่าจะเป็นการผูกมิตรกับดับบาวาลาหรือด�าเนินธุรกิจดับบาวาลาน่าจะไปได้สวยกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น อาหารควรออกแนวแขกๆ เป็นหลัก คือ มี นม เนย เครื่องเทศ และ
สารพัดถั่ว แนวๆ มัสมั่น และก๊วยเตี๋ยวแขก ถ้าให้ดีต้องมีมาซาล่าด้วยละก็ อร่อยเหาะ

แล้วจะเปิดตัวอาหารไทยอย่างไร? ก่อนอื่นต้องหาพันธมิตรให้ได้ก่อน น.ส.จิตติมา นาคมโน ทูตพาณิชย์ไทยประจ�าเจนไน-อินเดีย ให้ความเห็นว่า ควรไปร 
่วมงานแสดงสินค้าอาหารในอินเดีย อาทิเช่น  งาน Food Pro 2017ที่ เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารของอินเดีย โดยล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่าง 
วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Chennai Trade Center เมือง Chennai รัฐ Tamil Nadu ประเทศอินเดีย ผู้ประกอบการอินเดียสนใจและกระตือรือร้น
ในการแสวงหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารของไทยให้เข้ามาลงทุนในอินเดียอย่างมาก อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เครื่องสีข้าวและอาหารไทย 
สนใจตลาดนี้โทรมาคุยกันได้ที่ 02-5077895 
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ปิ่นโตร้อนๆ จ้า

ผลิตอะไรดี?

แดนโรตีแดนโรตี


