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จากการสื่อสารของทุกภาคส่วนในหัวข้อ Thailand 4.0 ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควร ขณะนี้เชื่อว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ตลอดจนประชาชนทั่วไป น่าจะได้เข้าใจและมองเห็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ 4.0 เป็นภาพเดียวกัน

TPSO Journal ฉบับเดือนมีนาคมนี้ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จึงขอลดความเข้มข้นจากข้อมูลในเชิงนโยบาย มาน�าเสนอตัวอย่าง 
ความส�าเรจ็ของประเทศเกาหลแีละจนีทีส่่งเสรมิอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ด้วยนโยบาย Korea Creative Economy ส่งผลให้อตุสาหกรรมภาพยนตร์
ของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวด้านอุตสาหกรรมหนังของประเทศจีน อย่างการเข้าซื้อกิจการค่ายหนังและการยกระดับอุตสาหกรรม
ดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ขณะเดียวกัน การเริ่มต้นของไทยในทิศทางดังกล่าวอย่างผลงานภาพยนตร์ฮีโร่สายพันธุ์ไทย “9 ศาสตรา” ที่มี “อ๊อด” เป็นตัวเอก 
ของเรื่อง ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมีเงินทุน มีความเชี่ยวชาญ มีทีมงานที่มีศักยภาพ และมีโอกาสที่ดีพอ ความส�าเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ซึ่งหากน�ามาผนวกกับ 
ต้นแบบการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนแล้ว จะสามารถท�าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันทิศทางการยกระดับเศรษฐกิจเพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งความพยายามในการพัฒนาที่สมดุล 
เท่าเทียมกันนั้น ยังมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) อีกหนึ่งหนทางที่จะสามารถ
น�าพาประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รวมถึงมุมมองเร่ืองเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามาแทรกแซงธุรกิจต่าง ๆ หลายประเภทนั้น หากมีการศึกษาอย่างเข้าใจ อาจเห็นช่องทางการน�าเทคโนโลย ี
เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับช่องทางและเครื่องมือยุคดิจิทัลต่าง ๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน และที่ขาดเสียไม่ได้ 
คือข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต ราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า ซึ่งถือเป็นภารกิจส�าคัญที่ สนค. คอยท�าหน้าที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของตัวเลขดังกล่าวมาไว้เป็นฐานข้อมูล 
แก่ภาคธุรกิจ เพื่อความพร้อมในการแข่งขันซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ

เหมือนเช่นทุกครั้ง TPSO Journal หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระในฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ทุก ๆ ธุรกิจสามารถน�าไปใช้ประโยชน ์
และด�าเนินธุรกิจอย่างราบรื่นต่อไป

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ส�านักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า น�าโดยผู้อ�านวยการส�านักงานฯ 
น.ส. พมิพ์ชนก วอนขอพร ได้จดัการบรรยายพเิศษ (Exclusive Talk) เรือ่ง “วเิคราะห์เศรษฐกจิ
ไทยเชงิลกึและการก�าหนดนโยบายภาครฐั เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย”ี ซึง่ 
ได้รบัเกียรตจิาก ดร. วริไท สนัตปิระภพ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวทิยากรบรรยาย
ให้ความรูแ้ละแลกเปลีย่นมมุมองประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเตรยีมการด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า และการปรับการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือ 
น�าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน ์
ต่อการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้าต่อไป 
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ในยคุทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัในชวีติประจ�าวนัและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไปอย่างสิน้เชงิ ท�าให้อตุสาหกรรมสือ่บนัเทงิต้องปรบัตัวเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นรปูแบบเนือ้หา กลวธิ ีรปูแบบการน�าเสนอ และช่องทางการจดัจ�าหน่าย เพือ่ให้สอดรบักบัการแข่งขนัในยคุดจิทิลั 

หากพดูถงึประเทศต้นแบบการส่งเสรมิอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ทีท่กุคนรูจ้กัเป็นอย่างดคีงเป็นประเทศเกาหล ีด้วยนโยบาย Korea Creative  
Economy ส่งผลให้อตุสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลเีตบิโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล แต่อกีประเทศหนึง่ทีเ่รยีกว่าพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมเดิม
อย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาไม่ถึงสิบปี และมีอัตราการเติบโตของรายได้มากกว่า 20% ในทุกปี โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่
สหรัฐอเมริกาภายในปี 2020 คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประเทศจีน 

ช่วงหลายปีทีผ่่านมารฐับาลจนีมนีโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรมสร้างสรรค์มากขึน้ โดยเฉพาะการพฒันาและสนบัสนนุอตุสาหกรรมภาพยนตร์อย่างครบวงจร 
ทั้งการออกกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การจ�ากัดโควตาการฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเนื้อหาภาพยนตร์ทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองและ 
ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานตรวจสอบภาพยนตร์ของจนี (SARFT) ก่อนจงึจะฉายในโรงภาพยนตร์จนีได้ แต่สิง่ทีท่�าให้อตุสาหกรรมภาพยนตร์จนีประสบความส�าเร็จสูงสุด
คือการพัฒนาและการทดลองน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งการใช้ประโยชน์จาก Big Data, Social Network และ Internet 

องค์ประกอบส�าคัญที่สร้างความส�าเร็จให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. Data Driven  จากการใช้ระบบ Big Data เข้ามาวิเคราะห์ทิศทางของตลาด จากยอดการซื้อต๋ัวออนไลน์ ยอดการเข้าชมตัวอย่างภาพยนตร์และยอดไลก์  

ยอดการแชร์ และการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลได้อย่างทันที ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุง
กลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการจัดจ�าหน่าย รอบและจ�านวนการฉายได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ข้อมูลทางการตลาดรูปแบบเดิมซึ่งมีการวัดผล
เฉพาะรายได้หลังจากการฉายภาพยนตร์ไปแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น การใช้ระบบ Big Data ยังเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของผู้สร้างภาพยนตร์ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือก
บทภาพยนตร์ การคัดตัวนักแสดง กลุ่มเป้าหมาย และการท�าการตลาดอีกด้วย

2. Online Ticket  การจัดจ�าหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของจีนกว่า 80% ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีราคาถูกกว่ามากหากจองไว้ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลานาน  
แต่ราคาบัตรต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทสร้างภาพยนตร์ก�าหนดไว้ 

3. New Media Channel  ในยุคที่ผู ้ชมให้ความสนใจชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์สูงขึ้น ส่งผลให้บริการ VDO on Demand และบริการ IPTV  
(ชมภาพยนตร์ผ่านทางโทรทศัน์โดยซือ้ลขิสทิธิผ่์านกล่อง IPTV) เป็นทีน่ยิมอย่างสงูในประเทศจนีโดยไม่ใช่เฉพาะภาพยนตร์เก่าทีอ่อกฉายแล้วเท่านัน้ ปัจจบุนัภาพยนตร์ 
บางเรือ่งออกฉายพร้อมกันทั้งทางโรงภาพยนตร์และช่องทางออนไลน์ และบางเรื่องมีฉายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น

4. Crowdfunding Platform  โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ก�ากับหน้าใหม่ได้มีเงินทุนส�าหรับใช้เป็นทุนสร้างภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ผ่านการระดมทุน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเพียง 10 หยวนหรือประมาณ 50 บาท และได้รับเงินปันผลจากการลงทุนอีกด้วย  

5. Ecosystem  ด้วยความพร้อมของระบบนิเวศทางธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ผลิต แหล่งเงินทุน ผู้เผยแพร่ และผู้บริโภค รวมไปถึงสถานที่ที่่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้  
เมืองสร้างสรรค์ “เหิงเตี้ยน” ถือเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทุกอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับการสร้างหนัง ต้ังแต่ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�า แหล่งจ้างนักแสดงตัวประกอบที ่
ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นที่ตั้งของ“Hengdian World Studios” ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่ที่จ�าลองเมืองจีนในทุกยุค
ทุกสมัยไว้ในที่เดียว และไม่นานมานี้ บริษัท Dalian Wanda Group ได้เข้าซื้อบริษัท Legendary Entertainment บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เจ้าของผลงานดังระดับโลก 
อาทิ Jurassic World และ Pacific Rim ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ AMC Entertainment เครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนได้เป็นอย่างมาก

หากพูดถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบวกกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ย่อมท�าให้ภาพยนตร์ของไทยประสบความส�าเร็จ 
ในตลาดโลกได้อย่างไม่ยากนัก ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิวัฒนาการภาพยนตร์อนิเมชันพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน หลายคนอาจชอบด ู
ภาพยนตร์อนิเมชันต่างประเทศมากกว่าจะเลือกดูอนิเมชันของคนไทย ส่วนหนึ่งอาจไม่เชื่อถือเรื่องฝีมือและด้วยทุนสร้างที่สูงจึงเชื่อว่าผลงานอาจไม่น่าประทับใจนัก  
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีภาพยนตร์อนิเมชันสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ทุนสร้างกว่า 230 ล้านบาทและใช้ระยะเวลาการสร้างกว่า 4 ปี 

“9 ศาสตรา” เล่าถึงการผจญภัยของ “อ๊อด” ที่ได้รับมอบภารกิจให้น�าสุดยอดอาวุธ 9 ศาสตราไปมอบให้องค์ชายรัชทายาท เพื่อใช้กอบกู้อาณาจักรรามเทพนคร
แผ่นดินเกิดให้รอดพ้นจากเทหะยักษา เจ้าแห่งยักษ์ที่เข้ามายึดครองอาณาจักร ซึ่ง “อ๊อด” ได้ร�่าเรียนวิชามวยไทยที่เคยสาบสูญไปจากครูมวยอันดับหนึ่งของแผ่นดิน 
โดยได้เดินทางไปพร้อมกับเหล่ามิตรสหาย ทั้งเสี่ยวหลานโจรสลัดอากาศ เจ้าชายแห่งอาณาจักรลิง วาตะ และอสูรสีชาด เรายังมีความคิดที่ว่าผลงานคนไทยจะสู้ 
ต่างประเทศได้อย่างไร แต่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อเรามีเงินทุน มีความเชี่ยวชาญ มีทีมงานที่มีศักยภาพ และมีโอกาสที่ดีพอ ความส�าเร็จย่อมเกิดขึ้น
ได้ไม่ยาก และเมื่อบวกกับต้นแบบการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศจีน ประเทศไทยกับเป้าหมายศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเป็นเรื่องที่สามารถ 
เกิดขึ้นได้ในเวลาอันใกล้ 

หากถามเดก็ ๆ ในสมยันีว่้าอยากเป็นซเูปอร์ฮโีร่ตวัไหน แน่นอนค�าตอบทีไ่ด้ต้องเป็นสไปเดอร์แมน แบทแมน ไอรอนแมน แต่จะดแีค่ไหนหากถามแล้วเดก็ ๆ ตอบว่า 
อยากเป็น “อ๊อด” อยากเป็น “ไกรทอง” อยากเป็น “อนิทรแีดง” ในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ซเูปอร์ฮโีร่ทีรู่จ้กัแค่ในประเทศไทย แต่จะเป็นซเูปอร์ฮโีร่ทีโ่ลดแล่นอยูใ่นใจ 
เด็ก ๆ ทั่วโลกได้อย่างแน่นอน 
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โลกยุคใหม่ - เส้นทางแห่งนวัตกรรม 
เส้นทางของประเทศไทย?

เมือ่กล่าวถงึโมเดลเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม Thailand 4.0  
ในวนิาทนีี ้คงไม่ใช่นโยบายใหม่ทีน่่าตืน่เต้นอกีต่อไป เนือ่งจากรฐับาลมคีวามพยายาม 
ทีจ่ะก�าหนดนโยบายและออกแบบเส้นทางการขับเคลือ่นประเทศเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ที่วางไว้ อีกทั้งได้ตอกย�้าความเป็น 4.0 ในหลายมิติ ทั้งการศึกษา 4.0, เกษตร 4.0, 
อุตสาหกรรม 4.0 และคน 4.0 ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นเครื่องยนต์ส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นสูเ่ป้าหมายประเทศไทย 4.0 ซึง่มวีตัถปุระสงค์หลกัในการน�าพาประเทศไทย 
ไปสู่เศรษฐกิจที่หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มี 
รายได้สูง รวมทั้งพยายามมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เท่าเทียมกัน และลด
ความเหลือ่มล�า้ของความมัง่คัง่ โดยการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ภาคเศรษฐกจิไทย 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based 
Economy) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

อย่างไรก็ตาม แม้ในอนาคตประเทศไทยอาจจะประสบความส�าเร็จ
ในเป้าหมายเศรษฐกจิเชงินวตักรรม ประเทศไทย 4.0 แต่ความท้าทายใหม่
ที่ไม่อาจหนีพ้น คือ แล้วประเทศไทยจะพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
หรือไม่ ประเทศไทยควรจะแสวงหาสิ่งใด เพื่อให้เป็นเครื่องยืนยันการ
มีตวัตนในสังคมโลกและการด�ารงอยูเ่พือ่การพฒันาของประเทศอย่างยัง่ยนื 

ส�าหรบัประเทศไทย รฐับาลไม่ได้นิง่นอนใจและเพกิเฉยต่อเทรนด์การเปลีย่นแปลง 
ในยคุ 4IR โดยรฐับาลได้ก�าหนดแนวทาง รปูแบบ และวธิกีารขบัเคลือ่นไปสู่เป้าหมาย  
“ประเทศไทย 4.0” โดยมุง่เน้นให้ประเทศไทยเติบโตและพฒันาไปในทศิทางตามแบบ 
ของตัวเอง อย่างไรก็ดี การที่เราอยู่ในสังคมโลกที่ไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงใน
มมุใดมมุหนึง่ของโลกมกัจะส่งผลกระทบกับดินแดนอกีซกีโลกหนึง่โดยหลกีเลีย่งไม่ได้  
ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้และตื่นตัวตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถ
ปรบัตวัให้เท่าทนักบักระแสการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ตลอดจนสามารถต่อยอด 
วทิยาการด้านเทคโนโลยีเพือ่ขยายผลความก้าวหน้าเชงินวตักรรมเหล่านัน้ได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ

การเดนิทางบนเส้นทางทีโ่รยด้วยความคดิสร้างสรรค์เชงินวตักรรม เพือ่บรรลุ
เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในสภาพแวดล้อมของยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 นี ้จงึไม่ใช่ 
เรื่องง่าย แม้ว่าประเทศไทยจะวางจุดมุ่งหมายไว้ชัดเจน แต่ระหว่างการเดินทาง 
สูจ่ดุหมายปลายทางนัน้ ย่อมต้องเผชญิกบัสิง่ใหม่ ๆ ทีห่ลากหลายและยากจะคาดเดา  
ทั้งปัจจัยที่มองเห็นได้และตัวแปรที่มองไม่เห็น อย่างไรก็ตาม นี่คือความท้าทาย 
ทีร่ฐับาลไทยและประเทศไทยต้องก้าวข้ามให้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และถงึจดุมุง่หมาย 
โดยเร็วและรอดปลอดภัย

โลกยุคปัจจุบันมีแนวคิดนอกกรอบเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ หลากหลาย อาทิ 
บริษัท SpaceX บริษัทส�ารวจอวกาศเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ก�าหนด 
เป้าหมายในการจบัจองพืน้ทีบ่นดาวองัคารเพือ่เป็นทีต้ั่งถิน่ฐาน และอาณาจกัรใหม่ 
ของมนุษย์ในดาวดวงอื่น การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีล�้าสมัยในหลากหลายสาขา  
ในทุกนาทีทั่วทุกมุมโลก ทั้งด้านการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หรือ “ควอนตัม 
คอมพิวเตอร์” ที่บริษัทกูเกิลและไอบีเอ็มอ้างว่าความพิเศษจะอยู่ที่ควอนตัม
คอมพวิเตอร์นีส้ามารถประมวลผลได้รวดเรว็กว่าคอมพวิเตอร์ธรรมดาถงึร้อยล้านเท่า 
และฉลาดมากขึน้หลายเท่า รวมทัง้เทคนคิล่าสดุทีท่�าให้วงการชวีโมเลกุลพันธศุาสตร์ 
ต้องสั่นสะเทือนเมื่อได้มีการค้นพบเทคนิค CRISPR (Clustered Regularly  
Interspaced Short Palindromic Repeats) ที่เป็นเครื่องมือการแก้ไขล�าดับ 
ของสารพนัธกุรรมในสิง่มชีวีติได้ ซึง่ท�าให้นกัวทิยาศาสตร์และวงการแพทย์สามารถ
ปรับปรุงล�าดับดีเอ็นเอที่บกพร่อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ 

เมื่อย้อนมาวิเคราะห์จุดแข็งทางอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ไทยเป็นเจ้าของ 
หรือพัฒนาด้วยตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบ ผู ้น�าทางความคิดหรือนวัตกรรมนั้น  
พบว่าประเทศไทยยงัคงต้องพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ และถอืว่ายงัอยูใ่นฐานะ 
ผู้ใช้เทคโนโลยทีีผู้่อืน่คดิค้นไว้แล้ว ท�าให้ไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศทีย่งัไม่มนีวตักรรม 
และสิ่งประดิษฐ์เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังไม่มีฐานะเจ้าของและต้นแบบเทคโนโลยี
ด้านใดด้านหนึง่ทีช่�านาญเฉพาะทาง ท�าให้ต้องรอคอยการถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ ซึ่งเส่ียงต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
คงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องกลับมาหาจุดยืนและจุดแข็ง รวมทั้งสร้าง 
ภาพลักษณ์นวตักรรมของประเทศให้เด่นชดั เพือ่ยนืหยดัและทดัเทยีมกบัประเทศ
ผู้น�าระดับโลกให้ได้ในที่สุด

คิดใหม่ สร้างสรรค์ ใหม่ เพื่อไทยแลนด์แบรนด์คิดใหม่ สร้างสรรค์ ใหม่ เพื่อไทยแลนด์แบรนด์

เป้าหมายสูงสุดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ไม่ใช่เพียงการตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญ ความเข้าใจ และการเรียนรู ้เพื่อใช้
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่คือการมองหาและสร้างความเป็นเอกลักษณ์นอกเหนือ
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 เพื่อแสดงความเป็นกรรมสิทธิ์ ค้นหาจุดเด่น และสร้าง
ความแข็งแกร่งจากภายใน ซึง่จะน�าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ในทีส่ดุ การ “สร้าง
แบรนด์นวตักรรม” จงึเป็นค�าตอบสุดท้ายของประเทศไทย โดยต้องให้ความส�าคญั
กับปัจจัยหลัก 2 ประการ ดังนี้ 
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ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Forth Industrial Revolution : 4IR) 
ประเทศไทยจ�าเป ็นต้องปรับตัวให ้เท ่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาในหลายแขนง จนท�าให้เกิดเป็น 
สิ่งล�้าสมัยตลอดเวลา ทั้งด้านสุขภาพและการแพทย์ ที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) โดยการผนึกรวมเทคโนโลยี 
Big Data และการวเิคราะห์ Algorithm เข้าด้วยกนั เพือ่ช่วยวนิจิฉยัและรกัษาโรค 
ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย�า นอกจากนี้เทคโนโลยีในยุค 4IR ยังช่วยให ้
ชีวิตประจ�าวันมีความสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ อุปกรณ์ Smart Home Devices  
อย่าง Alexa ของบรษิทัอเมซอน และ Google Home ของบรษิทักเูกลิ ได้ออกแบบ 
อปุกรณอ์ัจฉรยิะให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลีย่นไป โดยสามารถสัง่การดว้ยเสยีงได้  
ทั้งการเปิด-ปิดไฟ เพิ่ม-ลดอุณหภูมิห้อง ซ่ึงเป็นการปรับใช้เทคโนโลยี IoT  
(Internet of Things) รวมทั้งสามารถพูดคุยโต้ตอบแบบ AI ได้จากการดึงข้อมูล 
แบบ Real-time ในถังข้อมูล Big Data เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Blockchain  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่น�ามาสร้างสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่ไม่มี
คนกลางคอยควบคมุ ซึง่เมือ่ได้รบัความนยิมมากข้ึน จะท�าให้เกดิช่องทางการลงทนุ 
ในรปูแบบใหม่ และน�าไปสูก่ารระดมทนุเหรยีญดจิทิลั (Initial Coin Offering : ICO)  
ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการเก็งก�าไรจากการลงทุนได้เป็นอย่างมาก

วิทยาการสมัยใหม่ในยุค 4IR ยังน�ามาใช้เพื่อสร้างโอกาสและความทัดเทียม 
เป็นกลยทุธ์ทีส่�าคญัต่อการลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม และการกระจายความเจรญิ 
ไปสูช่นบทหรอืพืน้ทีห่่างไกลทีข่าดโอกาส ดงัตวัอย่างประเทศในทวปีแอฟริกาซึง่พืน้ที่ 
ส่วนใหญ่ของประเทศขบัเคลือ่นด้วยภาคเกษตรกรรม ซึง่ถ้าเปรยีบเทยีบกบัการแบ่ง 
ยคุการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยแล้ว ประเทศในทวปีแอฟรกิายงัถอืว่าเป็นช่วงยคุ 1.0  
แต่เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเข้าถึง
ประชาชนและเกษตรกร ประกอบกบัการประยกุต์ใช้แอปพลเิคชัน่ และอปุกรณ์ IoT  
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการดแูลรกัษาพชืผล อาท ิการใช้โทรศัพท์มอืถอืควบคมุ
การรดน�้า และปริมาณน�้าที่ใช้ให้เหมาะสมกับพืชและช่วงเวลา ถือเป็นการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพในยุค 4.0 ท�าให้
เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมที่ใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องผ่าน
เศรษฐกจิระยะ 2.0 และ 3.0 รวมทัง้มกีารเตบิโตแบบก้าวกระโดด แสดงให้เหน็ว่า 
ประเทศในทวีปแอฟริกาและประเทศที่ก�าลังพัฒนาต่าง ๆ มีศักยภาพในการรับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ได้อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเอง 
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“แบรนด์นวัตกรรมไทย” 
เป้าหมายที่มากกว่า “ประเทศไทย 4.0”

ปัจจัยแรก 

คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้น ต่อยอด และจุดประกาย 
ให้เกิดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ ๆ ในการรังสรรค์ 
ผลงานเชงินวตักรรมใหม่ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่รฐับาลไทยได้เลง็เหน็ 
ความส�าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงก�าหนดนโยบายปลดล็อค 
ในหลายด้าน ที่เห็นได้ชัดเจนคือการส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และสนับสนุนให้ม ี
การลงทนุจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve 
รวมทั้งการจัดตั้ง Digital Park, Innovation Park การสร้างเมืองอัจฉริยะ  
Smart City เพื่อเร่งให้มีการสร้างชุมชนแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะกับการ
พัฒนานวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับวงการ
เทคโนโลยีของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับธุรกิจแต่ละประเภท 
ได้ช่วยกนัเตมิเตม็ต่อยอดซึง่กนัและกนั และจบัมอืกนัพฒันาไปข้างหน้าพร้อม ๆ  กนั 

นอกเหนือจากแนวคิดและโครงการพัฒนาสิ่งก ่อสร้างและสนับสนุน 
สิ่งอ�านวยความสะดวกแล้ว แหล่งข้อมูลและสื่อความรู้ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาล
ให้ความส�าคญั โดยการรเิริม่โครงการ Big Data ของภาครฐัในการบูรณาการข้อมลู
หลายมิติจากทุกหน่วยงาน ซึ่งการวางนโยบายและการให้บริการภาครัฐแก่
ประชาชนดังกล่าว จะมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดระยะเวลาก็ต่อเมื่อมีการน�า
ข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
สามารถแก้ปัญหา ก�าหนดเป้าหมาย เพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศให้เท่าทัน 
นานาประเทศต่อไป

นอกจากนีก้ารออกระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อควบคุมการพัฒนาและใช้
นวัตกรรมให้เป็นไปตามทางที่ถูกต้อง ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้  
โดยระเบียบข้อบังคับที่ออกมาใหม่ จะต้องไม่ขัดขวางความคิดริเริ่ม และเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจ แต่ต้องเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่สนับสนุนให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างเสรี บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความถูกต้อง อาทิ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ริเริ่มการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีใหม่มา 
สนบัสนนุการให้บรกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) เพือ่ศกึษาผลกระทบ  
ความเสี่ยงต่าง ๆ และระดับความปลอดภัยของการรักษาความลับของลูกค้า  
ซึ่งภาครัฐควรใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการสนับสนุนด้านกฎระเบียบในธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย

การสร้างแพลตฟอร์มให้กับนักลงทุน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมและ
สร้างธรุกจิใหม่ ๆ  รวมทัง้เป็นการเร่งให้อตุสาหกรรมเหล่านัน้เตบิโตข้ึนอย่างรวดเรว็ 
เช่น การสร้างแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์ม
ส�าหรับการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุน เพื่อสนับสนุนการน�า 
ผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ (จากหิ้งสู่ห้าง) แพลตฟอร์มส�าหรับระดมทุน
ออนไลน์ เป็นต้น เพราะถือว่าเป็นการรวมตัวของธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกันให้อยู่
ในที่เดียว เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะสามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพ  
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเข้าชมสินค้า เพื่อยกระดับความนิยมที่ดึงธุรกิจเข้าไป
รวมด้วย เนื่องจากเจ้าของธุรกิจเห็นโอกาสทางการตลาด

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและต่อยอดเชิงนวัตกรรมไม่ได้มาจากการ
สนับสนุนจากภาครัฐหรือนโยบายการสนับสนุนเพียงอย่างเดียว การสร้างสงัคม
และวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้เชงิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค์ 
ก็เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เด็กและคนไทย 
ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากความรู้ใหม่ ๆ  และงานวิจัยส�าคัญ
ของโลกมกัจะเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ คนไทยควรทีจ่ะรบัรูข่้าวสารความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีได้เท่าเทียมกับคนอื่นทั่วโลก นอกจากนี้สื่อต่าง ๆ  ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
และอินเทอร์เน็ต ควรเป็นสื่อที่เหมาะกับการเรียนรู้ การต่อยอดความคิดที่มี
ประโยชน์ และสนบัสนนุการคดินอกกรอบ อาท ิควรมลีะคร ภาพยนตร์ หรอืสารคดี 
ที่จุดประกายความคิดและความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรก
ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการท�าให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย 
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และมองเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็น 
แรงบันดาลใจให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

ปัจจัยที่สอง 

ซึง่ส�าคญัไม่น้อยไปกว่าสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเกิดแนวคดิในมมุมองใหม่ ๆ   
คือ การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้ได้
เทคโนโลยทีีม่นีวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ใหม่ ๆ โดยบคุคลนัน้จ�าเป็นต้องมพีืน้ฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายแขนง รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
บรหิารธรุกจิ เพือ่เชือ่มโยงความเป็นไปได้ในการคดิค้นวทิยาการใหม่ ๆ  มคีวามเข้าใจ 
ในกฎของธรรมชาต ิพร้อมทัง้รูข้้อจ�ากดัและการแสวงหาโอกาส เพือ่สามารถต่อยอด 
ความรูใ้นเชงิพาณิชย์ สามารถมองภาพเทคโนโลยแีละนวตักรรมในเชงิการค้า และ
เพื่อขยายโอกาสในเชิงอุตสาหกรรมต่อไปได้ ตัวอย่างของบุคลากรคุณภาพ อาทิ 
นายเอลอน มสัก์ ผู้ก่อต้ังบรษิทัชัน้น�าด้านเทคโนโลยลี�า้สมยัระดับโลกหลายบรษิทั 
เช่น PayPal, Tesla, SpaceX และอีกหลายบริษัทที่เกี่ยวกับทั้งปัญญาประดิษฐ์ 
และพลังงานหมุนเวียน มัสก์เป็นบุคคลที่มีความคิดที่มีจินตนาการที่ก้าวข้าม 
ขีดจ�ากัดหลาย ๆ อย่าง จากการที่มัสก์ได้รับปริญญาในสาขาฟิสิกส์และปริญญา
สาขาเศรษฐศาสตร์ ท�าให้มสัก์สามารถผสมผสานศาสตร์ของทัง้สองแขนงวชิา ท�าให้
กรอบแนวความคดิของมสัก์ขยายไปได้กว้าง ดังปรากฏในวธิกีารคดิในการก�าหนด
เป้าหมายของบรษิทั SpaceX คอื ในการเดินทางของยานอวกาศขนส่ง เพือ่ล�าเลยีง
อุปกรณ์และเครื่องมือจ�าเป็นต่าง ๆ ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (International 
Space Station : ISS) โดยปกตแิล้วยานอวกาศขนส่งดงักล่าวไม่สามารถน�ากลบัมา 
ใช้ได้ใหม่ และยานเหล่านั้นจะระเบิดและแตกสลายไประหว่างการขนส่ง ซึ่งด้วย
ความรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิของมสัก์ ท�าให้เขาต้ังเป้าหมายทีจ่ะ
ลดต้นทุนการขนส่ง และล�าเลียงเครื่องมือและอุปกรณ์ไปยัง ISS โดยออกแบบ 
ให้ยานอวกาศขนส่งสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่จ�าเป็นต้องสูญเสียยานอวกาศ
ทุกเที่ยวของการขนส่ง จึงได้พัฒนาธุรกิจยานอวกาศเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

นอกจากเป้าหมายการส่งเสรมิเศรษฐกจิทีใ่ช้นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นแล้ว 
ประเทศไทยยงัคงมองหาและคาดหวงัว่าศกัยภาพด้านนวตักรรมของประเทศไทย 
จะท�าให้มีนักประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมี
เจ้าของเป็นของตัวเอง เป็นของไทยแท้ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมอาหาร อาจจะมี
การประยกุต์ใช้จดุเด่นในส่วนนีต่้อยอดเชงิลึกนวตักรรม เพือ่ให้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
และมลัีกษณะเฉพาะ เพือ่เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศ นกัวทิยาศาสตร์และ
นกัวจิยัในอตุสาหกรรมอาหารอาจจะค้นคว้าเพิม่เติมและขยายผลเพือ่ศกึษาประเภท 
ของส่วนประกอบ สารอาหารทีท่�าให้อาหารไทยมรีสชาตดิแีละเป็นทีน่ยิม โดยอาจจะม ี
ทมีวเิคราะห์รสชาตริะดบัโมเลกลุ และอาจจะสกดัสารความอร่อยดงักล่าวเพือ่การค้าขาย 
เชงิพาณิชย์ และเพิม่เติมนวตักรรมดัดแปลงสู่อาหารประเภทอืน่ ๆ  เช่น อาหารเดก็ 
อาหารผูป่้วย เพือ่ลดต้นทนุและพฒันาจนสามารถขึน้ทะเบยีนการค้าได้อย่างถกูต้อง  
และเป็นที่ยอมรับ

การสร้างภาพลักษณ์และสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทย เพื่อให้มีจุดเด่น 
และมเีอกลกัษณ์เป็นทีน่่าจดจ�า จะเป็นการเพิม่บทบาทการค้าของไทยในเวทรีะดบั
โลกได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเมื่อประเทศไทยมีจุดแข็งเป็นของตัวเอง จะท�าให้
ประเทศไทยไม่จ�าเป็นต้องรอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียง 
อย่างเดียว แต่จะเป็นประเทศต้นแบบนวัตกรรมเฉพาะด้านที่ไทยมีความสามารถ 
และมีโอกาสในการเป็นประเทศผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย 
มีแบรนด์เป็นของตัวเอง เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้ก้าวไป
ข้างหน้า และเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่ง 
และยั่งยืนได้อย่างแน่นอน
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Special Report06
โดย : นางสาวธัญญาทิพย์ แสงสุวรรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เทคโนโลยีกับการเชื่อมโยงทุกช่องทางการค้าปลีก

หลายคนคงคุ้นเคยกับธุรกิจการค้าปลีกแบบเดิม (Retailing) อาทิ ร้านค้าทั่วไป (Brick and Mortar) ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ และคงเคยเดินเข้าไป 
ในร้านและเลอืกซือ้ของทีต้่องการ การซือ้ขายในร้านเหล่านีเ้รยีกว่า Single Channel โดยเจ้าของร้านจะขายผ่านหน้าร้านเพยีงอย่างเดยีว แต่เมือ่เทคโนโลยี
เริ่มมีการพัฒนาให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น จนได้เชื่อมโยงทุก ๆ คนกับโลกอินเทอร์เน็ตจนเสมือนเป็นโลกเดียวกัน การซื้อขายสินค้าเพียงช่องทางเดียว (Single  
Channel) จึงไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าหลายช่องทางมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า Multi-Channel แต่ยังไม่เกิดการบูรณาการระหว่าง 
ช่องทางต่าง ๆ มากนัก จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็น Cross Channel ซึ่งปัญหาคือการบูรณาการกันระหว่างช่องทางยังไม่สมบูรณ์ ท�าให้เกิดปัญหาระหว่าง
ช่องทางการขาย เช่น ลูกค้าดูสินค้าจากในเว็บไซต์แต่เมื่อมาซื้อที่ร้านพบว่าสินค้าหมด หรือเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และต้องการเดินทาง 
ไปรับสินค้าเองที่สาขาใกล้บ้าน แต่กลับพบว่าต้องเดินทางไปรับที่สาขาหลักเท่านั้น ผู้บริโภคอาจรู้สึกไม่ประทับใจกับการบริการ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าในครั้งต่อไป เทคโนโลยีแบบเดิมจึงเป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจ และยังมีข้อจ�ากัดทางการค้ามากมาย โดยเฉพาะโอกาสในการขยายฐานลูกค้า  
และการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าในทุกระดับ

เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
A new way of retailing : improve customer experience by omnichannel Technology

การเข้ามามบีทบาทของเทคโนโลย ีประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Technology) 
สร้างความพลกิผนัให้กบัวถิชีวีติของผูค้น การค้าขาย การท�าธรุกจิ ฯลฯ 
หลายคนต่างหันมาใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต แทบทุกที่ 
ทกุเวลา ส่งผลให้ผูป้ระกอบการยคุใหม่ต้องเร่งปรบัตวั เพือ่เข้าถงึลกูค้า
อย่างทั่วถึง และเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกช่องทางของการบริการ 
ได้อย่างทันท่วงที

การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Technology) สร้างความ
พลิกผันให้กับวิถีชีวิตของผู้คน การค้าขาย การท�าธุรกิจ ฯลฯ หลายคนต่างหันมาใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อาทิ สมาร์ทโฟน  หรือแท็บเล็ต แทบทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเร่งปรับตัว เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างทั่วถึง และเพื่อตอบสนองลูกค้า 
ในทุกช่องทางของการบริการได้อย่างทันท่วงที  

Omni-Channel เป็นยคุถดัจาก Cross Channel เป็นเทคโนโลยมีาแรงตอบโจทย์การค้า 4.0 สามารถยกระดบัการค้าปลกีแบบใหม่ โดยการลบรอยต่อ 
การค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์ และสร้างประสบการณ์การซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : Data Insights Matter
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Omni-Channel คืออะไร?

ลองจินตนาการว่าคุณคอืลกูค้า ก�าลงัเลอืกสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์
โดยยังไม่ซื้อ แล้วตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเพื่อดูสินค้าจริง คุณต้องการ 
ซื้อสินค้าแต่สินค้าหมด พนักงานจึงตรวจสอบให้ พบว่าสินค้านั้นมีอยู่ที ่
สาขาอืน่และคุณต้องเดนิทางไปรบัเอง สิง่ทีเ่กดิขึน้อาจท�าให้ลกูค้าไม่ประทบัใจ 
การบริการ และเป็นสาเหตุที่ท�าให้ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าต่อไปในอนาคต การน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจะช่วยอุดช่องโหว่เหล่าน้ี โดย Omni-Channel  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขายโดยการบูรณาการทุกช่องทางของการ
ค้าขายไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ เช่น ร้านค้า (Physical Store) หรือ 
ช่องทางออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซ โซเชียลมีเดีย หรือสมาร์ทโฟน เข้าด้วยกัน 
ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่กล่าวมา ล้วนเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคเพียง 
ช่องทางเดียว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคต 

หัวใจของ Omni-Channel คือการเชื่อมโยงทุกช่องทางการขาย  
รอยต่อระหว่างการค้าออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า
อย่างมีบูรณาการ และเพื่อมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าที่แสนสะดวก 
รวดเร็ว และบริการที่น่าทึ่งให้แก่ผู้บริโภค Omni-Channel จะช่วยแก้ไข 
สิ่งที่เราพูดถึงตอนต้น คือ หากสินค้าในร้านหมด ลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที และจัดส่งไปที่บ้านโดยตรง โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปอีกร้านหรือสาขาหนึ่งเพื่อซ้ือสินค้า เพราะเทคโนโลยี Omni-Channel  
ได้บูรณาการฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory) ส�าหรับช่องทางออนไลน์
และช่องทางออฟไลน์ (ร้านค้า) เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลเดียว รวมถึง
ได้เชื่อมโยงระบบการกระจายสินค้า (Distribution) เพ่ือการบริการจัดส่ง 
ให้ผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ Omni-Channel ยังสามารถน�าข้อมูลของลูกค้า
ในทุกมิติไปวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึ เพือ่ให้ทราบลกัษณะและความต้องการของ
ลูกค้า ท�าให้ผู ้ประกอบการทราบว่าลูกค้ามีลักษณะอย่างไร ชอบอะไร  
และต้องการอะไรนั่นเอง ทั้งนี้การท�า Omni-Channel จะต้องอาศัยการน�า
เทคโนโลยีอย่าง Big Data หรือ AI เข้ามาช่วย ซึ่งอีกไม่นานเทคโนโลยีเหล่านี้
จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการท�าการค้าไปอย่างสิ้นเชิง

Starbucks
เป็นหนึ่งตัวอย่างของร้านกาแฟระดับโลกนี้

ได้ใช้เทคโนโลยี Omni-Channel เพื่อยกระดับการบริการลูกค้า 
และเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการบริการ  

ที่มา : http://goo.gl/WWVYNZ

หากใช้แอปพลิเคชั่นของ Starbucks Thailand จะพบว่า 
ผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์แบบเรียลไทม์เพียงแค่สแกน 
บาร์โค้ด อีกทั้งยังสามารถติดตามการสะสมแต้ม พร้อมโปรโมชั่น 
ในแต่ละเดอืนได้อย่างทนัท่วงท ีจะเหน็ได้ว่าฐานข้อมลูของ Starbucks  
เชือ่มโยงกนัอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้หลงัร้าน หน้าร้าน หรอืทางออนไลน์ 
ความสะดวกสบายและการบริการนี้เองที่ยกระดับท�าให้ Starbucks 
รักษาลูกค้าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา Cleo Thailand Magazine

ในขณะเดียวกัน ทั้งร้านค้าปลีก (Brick and Mortar) ที่เคยม ี
ช่องทางขายช่องทางเดียว (Single Channel) และร้านค้าปลีกออนไลน์ 
ได้เริ่มหันมาท�าการขายหลายช่องทางมากขึ้น  ทุกคนคงรู้จักร้านค้าปลีก
ออนไลน์อย่าง Pomelo Fashion แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ชั้นน�า ซึ่งไม่มี
หน้าร้านที่เป็น Physical Store แต่ได้ลงทุนเปิด Pop-up Store  
ที่สยามเซ็นเตอร์ เพ่ือให้ลูกค้าได้ลองเส้ือผ้าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า 
และสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังช�าระเงินโดย
การสแกน QR Code เพือ่ความรวดเรว็และความสะดวกในการซือ้สนิค้า  
โดย Pomelo Fashion มีความพยายามที่จะเข้าถึง Offline ให้มากขึ้น  
เพ่ือเข้าถึงลูกค้าใหม่ ยกระดับการให้บริการอย่างมีบูรณาการ และ 
ขยายฐานลูกค้านอกเหนือจากช่องทางขายเฉพาะออนไลน์ 

ประเทศไทยที่ก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการสร้างนวัตกรรม สร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและบรกิาร และเพือ่ยกระดบัความสามารถทางการ
แข่งขนัให้สามารถแข่งขนัในระดบัประเทศและระดบัโลกได้ โดยกระทรวง
พาณิชย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและผลักดัน 
SMEs ให้มีการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการของไทยอย่างต่อเนื่อง



TPSO Journal

Economic Indicator08
โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านอุปสงค์จากก�าไรส่งออก รวมทั้งการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน  
ส่วนด้านอุปทานจากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูง เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นผลจาก 
การด�าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเริ่มส่งผลดี

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ระดับราคาสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ เดือน ม.ค. 2561

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 101.21 เมื่อเทียบกับ

1.1 เดือนมกราคม 2561 (MoM)

1.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (YoY)

1.3 เฉลี่ย 2 เดือน 2561 (AoA)
(ม.ค. - ก.พ. 2651) / (ม.ค. - ก.พ. 2560)

สูงขึ้น

สูงขึ้น

สูงขึ้น

0.07

0.68

0.56

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะด้ำนอุปสงค์จำกกำรส่งออก รวมทั้งกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยของ

ภำคครัวเรือน ส่วนด้ำนอุปทำนจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศยังคงขยำยตัวในระดับสูง เป็นสัญญำณที่ดีของกำรฟ้ืนตัวที่
สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเป็นผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในช่วงที่ผ่ำนมำเร่ิมส่งผลดี 

สถิติอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เดือน ม.ค. 61 

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภำพันธ์ 2561เทียบกับกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.42 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีชะลอตัวลงจากเดือนมกราคม  2561 ท่ีสูงขึ้นร้อยละ 0.68      
ผลจากการลดลงของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศท่ีปรับลดตามการแข็งค่าของ
เงินบาทท่ีมีต่อต้นทุนน้าเข้าราคาน้้ามันดิบท่ีถูกลง รวมท้ังสินค้ากลุ่มอาหารสดลดลงต่อเน่ือง
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2560 เน่ืองจากผลผลิตมีมาก ท้าให้เฉลี่ย 2 เดือนปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 
0.56 โดยระดับราคาสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์2561 เทียบกับเดือน มกราคม 2561 (MoM)
ลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.23

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ท่ีท้าให้เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 
0.07) มีรายละเอียด ดังน้ี 
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.39 จากการลดลง

ของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ -1.05 ได้แก่ เน้ือสุกร ถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน 
แต่เน่ืองจากสุกรโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น ท้าให้มีปริมาณมาก รวมท้ังการลดลงของ
ผักสด ร้อยละ -7.51 (แตงกวา มะเขือ มะเขือเทศ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว) และเครื่อง
ประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.87(น้้ามันพืช มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) กะทิส้าเร็จรูป 
มะขามเปียก ซีอิ๊ว น้้าปลา รวมท้ังอาหารโทรสั่ง(delivery) และ ปลาดุก ปลาทับทิม 
ปลาลัง ปลาทูน่ึง ขณะท่ีมีสินค้าบางรายการท่ีสูงขึ้น ได้แก่ ไก่สด ไข่ไก่ กาแฟผง
ส้าเร็จรูป น้้าหวาน กาแฟส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม อาหารส้าเร็จรูป ร้อยละ 0.19 (กับข้าว
ส้าเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ปลากระป๋อง) และผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.26 (กล้วยน้้าว้า 
ส้มเขียวหวาน องุ่น ล้าไย)

➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.15 จากกลุ่มพลังงาน ลดลง
ร้อยละ -1.01 จากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ -1.46 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊ส
โซฮอล์ 91 95 E20 E85 ก๊าซยานพาหนะ LPG) และก๊าซหุงต้ม ร้อยละ -1.00 รวมท้ัง
การปรับลดราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ -0.16 (เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง
บุรุษ กระโปรงสตรี เสื้อยืดเด็ก กางเกง/กระโปรงเด็ก) และค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 
-0.09 (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพูสระผม น้้ายาบ้วนปาก) ขณะท่ีมีสินค้าและบริการบาง
รายการท่ีสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่ายา (ยาแก้ไอ ยาแก้ไข้หวัด ยาคุมก้าเนิด) ค่าแต่ง
ผมชาย ค่าดัด/ค่าแต่งผมสตรี ค่าเรือโดยสาร และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
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เงินเฟ้อ ดัชนี
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-0.01
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-1.01

รวมทุกรำยกำร

อำหำรและเครื่องดื่มไม่มี…

- อำหำรสด

อ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ

เคหสถำน

กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วน…

พำหนะ กำรขนส่ง และกำร…

กำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำ …

ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

- พลังงำน
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนกุมภำพันธ์ 2561 เท่ำกับ 101.21 เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.  เดือนมกรำคม 2561 (MoM) ลดลง -0.23
2.  เดือนกุมภำพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.42
3. เฉลี่ย 2 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ก.พ. 2561) /(ม.ค. – ก.พ. 2560) สูงขึ้น 0.56

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะด้ำนอุปสงค์จำกกำรส่งออก รวมทั้งกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำยของ

ภำคครัวเรือน ส่วนด้ำนอุปทำนจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศยังคงขยำยตัวในระดับสูง เป็นสัญญำณที่ดีของกำรฟ้ืนตัวที่
สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเป็นผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในช่วงที่ผ่ำนมำเร่ิมส่งผลดี 

สถิติอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป 

ระดับรำคำสินค้ำ เดือนกุมภำพันธ์ 2561 (MoM) 

อัตรำเงินเฟ้อประเทศต่ำงๆ เดือน ม.ค. 61 

อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภำพันธ์ 2561เทียบกับกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.42 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีชะลอตัวลงจากเดือนมกราคม  2561 ท่ีสูงขึ้นร้อยละ 0.68      
ผลจากการลดลงของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศท่ีปรับลดตามการแข็งค่าของ
เงินบาทท่ีมีต่อต้นทุนน้าเข้าราคาน้้ามันดิบท่ีถูกลง รวมท้ังสินค้ากลุ่มอาหารสดลดลงต่อเน่ือง
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2/2560 เน่ืองจากผลผลิตมีมาก ท้าให้เฉลี่ย 2 เดือนปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 
0.56 โดยระดับราคาสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์2561 เทียบกับเดือน มกราคม 2561 (MoM)
ลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.23

ระดับรำคำสินค้ำที่เปลี่ยนแปลงส ำคัญ ๆ ท่ีท้าให้เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 
0.07) มีรายละเอียด ดังน้ี 
➢ หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.39 จากการลดลง

ของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ -1.05 ได้แก่ เน้ือสุกร ถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน 
แต่เน่ืองจากสุกรโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น ท้าให้มีปริมาณมาก รวมท้ังการลดลงของ
ผักสด ร้อยละ -7.51 (แตงกวา มะเขือ มะเขือเทศ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว) และเครื่อง
ประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.87(น้้ามันพืช มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) กะทิส้าเร็จรูป 
มะขามเปียก ซีอิ๊ว น้้าปลา รวมท้ังอาหารโทรสั่ง(delivery) และ ปลาดุก ปลาทับทิม 
ปลาลัง ปลาทูน่ึง ขณะท่ีมีสินค้าบางรายการท่ีสูงขึ้น ได้แก่ ไก่สด ไข่ไก่ กาแฟผง
ส้าเร็จรูป น้้าหวาน กาแฟส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม อาหารส้าเร็จรูป ร้อยละ 0.19 (กับข้าว
ส้าเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ปลากระป๋อง) และผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.26 (กล้วยน้้าว้า 
ส้มเขียวหวาน องุ่น ล้าไย)

➢ หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.15 จากกลุ่มพลังงาน ลดลง
ร้อยละ -1.01 จากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ -1.46 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊ส
โซฮอล์ 91 95 E20 E85 ก๊าซยานพาหนะ LPG) และก๊าซหุงต้ม ร้อยละ -1.00 รวมท้ัง
การปรับลดราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ -0.16 (เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง
บุรุษ กระโปรงสตรี เสื้อยืดเด็ก กางเกง/กระโปรงเด็ก) และค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 
-0.09 (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพูสระผม น้้ายาบ้วนปาก) ขณะท่ีมีสินค้าและบริการบาง
รายการท่ีสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่ายา (ยาแก้ไอ ยาแก้ไข้หวัด ยาคุมก้าเนิด) ค่าแต่ง
ผมชาย ค่าดัด/ค่าแต่งผมสตรี ค่าเรือโดยสาร และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
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เงินเฟ้อ ดัชนี
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รวมทุกรำยกำร

อำหำรและเครื่องดื่มไม่มี…

- อำหำรสด

อ่ืน ๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ

เคหสถำน

กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วน…

พำหนะ กำรขนส่ง และกำร…

กำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำ …

ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

- พลังงำน
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคเดือนกุมภำพันธ์ 2561 เท่ำกับ 101.21 เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลำ กำรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1.  เดือนมกรำคม 2561 (MoM) ลดลง -0.23
2.  เดือนกุมภำพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.42
3. เฉลี่ย 2 เดือน  2561 (AoA)

(ม.ค. – ก.พ. 2561) /(ม.ค. – ก.พ. 2560) สูงขึ้น 0.56

Economic Indicator

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส ำคัญ

ภำพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงขยำยตัวอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยหนุนจำกอุปสงค์ภำคครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ตำมผลผลิตและรำยได้

เกษตรกรที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้นจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ เช่น กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตร กำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ กำรส่งออกที่ขยำยตัวเป็นล ำดับจำกกำรฟ้ืนตัวของกำรค้ำโลก ภำคกำรท่องเท่ียวท่ีขยำยตัวได้ดีอย่ำงต่อเน่ืองและ
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 ตามกลไกราคาจากการลอยตัวต้ังแต่ 
1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา

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

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

อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 เทยีบกบัเดอืนกมุภาพันธ์ 2560 
(YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.42 ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนมกราคม 2561  
ทีส่งูขึน้ร้อยละ 0.68 ผลจากการลดลงของราคาขายปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ
ที่ปรับลดตามการแข็งค่าของเงินบาทที่มีต่อต้นทุนน�าเข้าราคาน�้ามันดิบที่ถูกลง  
รวมทัง้สนิค้ากลุม่อาหารสดลดลงต่อเนือ่งตัง้แต่ไตรมาสที ่2/2560 เนือ่งจากผลผลติ
มีมาก ท�าให้เฉลี่ย 2 เดือน ปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.56 โดยระดับราคาสินค้า 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เทียบกับเดือนมกราคม 2561 (MoM) ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ -0.23

ระดบัราคาสนิค้าทีเ่ปลีย่นแปลงส�าคญั ๆ  ทีท่�าให้เงนิเฟ้อเดอืนกมุภาพนัธ์  
2561 ลดลงจากเดอืนมกราคม 2561 ร้อยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 สงูขึน้ 
ร้อยละ 0.07) มีรายละเอียด ดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์ลดลงร้อยละ -0.39 จาก
การลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ -1.05 ได้แก่ เนื้อสุกร ถึงแม้จะเป็นช่วง 
เทศกาลตรุษจีน แต่เนื่องจากสุกรโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น ท�าให้มีปริมาณมาก 
รวมทั้งการลดลงของผักสด ร้อยละ -7.51 (แตงกวา มะเขือ มะเขือเทศ ผักบุ้ง 
ถั่วฝักยาว) และเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.87 (น�้ามันพืช มะพร้าว  
(ผลแห้ง/ขูด) กะทิส�าเร็จรูป มะขามเปียก ซีอิ๊ว น�้าปลา รวมท้ังอาหารโทรส่ัง  
(Delivery) และปลาดุก ปลาทับทิม ปลาลัง ปลาทูนึ่ง ขณะที่มีสินค้าบางรายการ
ที่สูงขึ้น ได้แก่ ไก่สด ไข่ไก่ กาแฟผงส�าเร็จรูป น�้าหวาน กาแฟส�าเร็จรูปพร้อมดื่ม 
อาหารส�าเร็จรูป ร้อยละ 0.19 (กับข้าวส�าเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ปลากระป๋อง) 
และผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 0.26 (กล้วยน�้าว้า ส้มเขียวหวาน องุ่น ล�าไย)

 หมวดอื่น ๆ  ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.15 จากกลุ่ม
พลงังาน ลดลงร้อยละ -1.01 จากราคาน�้ามนัเชือ้เพลงิลดลงร้อยละ -1.46 (เบนซนิ 
95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ก๊าซยานพาหนะ LPG) และก๊าซหงุต้ม  
ร้อยละ -1.00 รวมทัง้การปรบัลดราคาหมวดเครือ่งนุง่ห่มและรองเท้า ร้อยละ -0.16 
(เสือ้เชิต้ เสือ้ยดื กางเกงบรุษุ กระโปรงสตร ีเสือ้ยดืเดก็ กางเกง/กระโปรงเด็ก) และ
ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ -0.09 (สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม น�้ายาบ้วนปาก)  
ขณะที่มีสินค้าและบริการบางรายการที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่ายา (ยาแก้ไอ 
ยาแก้ไข้หวัด ยาคุมก�าเนิด) ค่าแต่งผมชาย ค่าดัด/ค่าแต่งผมสตรี ค่าเรือโดยสาร 
และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
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ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
(ปี 2553 = 100) เท่ากับ 101.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 
(YoY) สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 
จากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
7.4 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ ์
จากเหมือง สูงข้ึนร้อยละ 3.1 จากกลุ่มสินค้าปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่ 
โลหะ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.2 (MoM)  
โดยมีสาเหตสุ�าคญัมาจากราคาสินค้าหมวดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ดัชนรีาคาลดลงร้อยละ 0.4  
จากสนิค้าส�าคญั ได้แก่ น�า้มนัเชือ้เพลงิ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง ส่วนประกอบคอมพวิเตอร์  
และทองค�า ขณะทีห่มวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ 0.7 สนิค้าส�าคญัทีร่าคาสงูขึน้  
ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลปาล์มสด หัวมันส�าปะหลังสด ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ 
และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าส�าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก) ปรับตามภาวะตลาดโลก

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 107.5 เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 4.1 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.9 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 3.8 หมวดเหล็กและผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ 8.3 และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ  
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 (MoM) ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง  
แต่มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.8 
(ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศพัท์พวีซี ีท่อพวีซี ีข้องอ-ข้อต่อ-สามทาง ท่อประปา ท่อระบาย
น�้าเสียพีวีซี) ต้นทุนสูงข้ึนตามราคาวัตถุดิบ คือ เรซิน หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น 
ร้อยละ 0.2 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) ความต้องการเพิม่ขึน้เพือ่ใช้ในการก่อสร้างและปรบัปรงุ
อาคาร และหมวดผลติภณัฑ์คอนกรีต ร้อยละ 0.2 (พ้ืนคอนกรีตส�าเร็จรูปอดัแรง) ผูป้ระกอบการ 
ปรบัราคาตามต้นทนุทีข่ยบัตวัสงูขึน้มานาน แต่ได้ตรงึราคาขายไว้ เนือ่งจากการแข่งขนัสงู  
ปัจจุบันไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นต่อไปได้ ขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ลดลงร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ตามราคาเหล็กในตลาดโลก
และในประเทศอ่อนตัวเล็กน้อย เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน หมวดซีเมนต์ ลดลง 
ร้อยละ 0.2 (ปนูซเีมนต์ผสม) ภาวะการค้าซบเซาเนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาลตรษุจนีเช่นเดยีวกนั

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 100.1 เทียบกับเดือนมกราคม 
2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 4.8 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวด
สนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ สงูขึน้จากน�า้มนัส�าเรจ็รปูและน�า้มนัดบิ ตามแนวโน้มราคาน�า้มนัดบิ 
ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หมวดสินค้าเกษตรกรรม สูงขึ้นจากข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 
ไก่สด และกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร สูงขึ้นจากอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรปู ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละอาหารส�าเรจ็รปูอืน่ ๆ  ตามความต้องการสนิค้า
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัว และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้นจาก 
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคา
น�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส�าหรับทองค�า สูงขึ้นจากเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง และเหล็ก  
สงูข้ึนจากมาตรการลดก�าลงัการผลติส่วนเกนิและการควบคมุคณุภาพเหลก็ของประเทศจนี 
นอกจากนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ และ 
ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า (XPI-MPI)

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 92.2 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (ปี 2555 = 100) สูงขึ้นร้อยละ 6.7 (YoY) ปรับสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า 
โดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้แก่ น�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูป เนื่องจากประเทศผู้ผลิตน�้ามันปรับลดก�าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง 
หมวดสินค้าทุน ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หมวดสินค้าวัตถุดิบ 
และกึ่งส�าเร็จรูป ได้แก่ ทองค�า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะ สัตว์น�้าสดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืช หมวดสินค้า
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องส�าอาง และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง 
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การส่งออกของไทยในเดอืนมกราคม 2561 ขยายตวัสงูสดุในรอบ 62 เดอืน  
ทีร้่อยละ 17.6 หรอืคดิเป็นมลูค่า 20,101 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยการส่งออกยงัคง 
ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ ญี่ปุ่น และตลาด CLMV 
มกีารขยายตวัในระดบัสงู  อีกท้ังการส่งออกรายสนิค้ามกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15  
ในด้านปริมาณและราคา โดยเฉพาะข้าว ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั ไก่สดแช่แขง็และ
แปรรปู และอาหารทะเลแช่แขง็กระป๋องและแปรรปู ส่วนน�า้ตาลทรายมกีารขยายตัว 
ในระดับสูงจากด้านปริมาณเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 โดยเฉพาะรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ 

การส่งออกไปตลาดส�าคัญ ๆ  ยงัคงขยายตวัในทุกตลาดส�าคญั โดยการ
ส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวถึงร้อยละ 15.1 ตามการฟื้นตัวต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจคู่ค้า ซึ่งการส่งออกไปสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 
11.4 26.4 และ 8.9 ตามล�าดับ ส�าหรับตลาดศักยภาพสูงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง 
ทีร้่อยละ 15.1 โดยมสีาเหตสุ�าคัญจากการขยายตวัสงูอย่างต่อเนือ่งของจนี CLMV 
และเอเชียใต้ร้อยละ 11.6 18.4 และ 26.1 ตามล�าดับ และการส่งออกอาเซียน 
ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 16.0 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองฟื้นตัวในเกณฑ์สูง 
ที่ร้อยละ 18.9 เนื่องจากการส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และกลุ่มประเทศ CIS ที่ขยายตัวร้อยละ 18.7 11.0 37.0 และ 72.0 ตามล�าดับ 
ส�าหรบัแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตวัได้ดอีย่างต่อเนือ่ง  
โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความสามรถในการปรับตัว
ของผู้ส่งออกไทย คาดว่าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการขยายตัวที่ร้อยละ 
3.9 (สูงสุดในรอบ 7 ปี) น�าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียง
กบัปีก่อน ส�าหรบักลุม่ประเทศยโูรโซนยงัคงขยายตวัได้ดจีากการบรโิภคและการลงทนุ  
เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิญ่ีปุน่ทีค่าดว่าจะสามารถรกัษาพลวตัการฟ้ืนตวัได้อย่างต่อเนือ่ง 
จากอุปสงค์ภายในประเทศ และการปรับลดก�าลังการผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม 
ผูผ้ลติ OPEC และ Non-OPEC จะส่งผลให้ราคาสนิค้าเกษตรและสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่ง 
กับน�้ามันปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของ
นโยบายทางการค้าของประเทศคูค้่าหลกั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลผลิตสินค้าเกษตรโลก
ที่มีโอกาสผันผวนตามสภาพอากาศ

เดอืนมกราคม 2561 มมีลูค่า 20,101 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวัร้อยละ  
24.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตวัของน�า้มนัดิบ 
(+36.5%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+37.1%) เครื่องจักรไฟฟ้าและ 
ส่วนประกอบ (+17.3%) เคมภัีณฑ์ (+32.0%) และเหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 
(+40.8%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อันดับแรก  ได้แก่ จีน  (+18.2%) ญี่ปุ่น  
(+22.3%) สหรฐัอเมรกิา (+17.4%) และมาเลเซีย (+20.4%) และเกาหลใีต้ (+49.4%)

เดือนมกราคม 2561 ขาดดุลการค้ามูลค่า 119 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดอืนมกราคม  2561 อยูท่ี ่100.1 (ปี2555 = 100) 
สูงขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี
ราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.9 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.4 และหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4

ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนมกราคม  2561 อยู่ที่ 92.2 (ปี 2555 = 100) 
ขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�าเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ +21.5 หมวดสินค้าทุน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ +2.8 สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ +5.6  
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ +3.2 และหมวดยานพาหนะ 
และอุปกรณ์การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ +7.9

 ม.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 2560

  มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ (%YoY)

ส่งออก 20,101 17.6 236,694 9.9

น�าเข้า 20,220 24.3 222,763 14.7

ดุลการค้า -119 13,931

การค้าระหว่างประเทศของไทย : มกราคม 2561
การส่งออก

การน�าเข้า

ดุลการค้า

ราคาสินค้าส่งออก - น�าเข้า 

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2561

สินค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อันดับแรก เดือนมกราคม 2561

ดัชนีราคาส่งออก - น�าเข้า

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,243 18.2 11.2 จีน 2,398 11.6 12.0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

1,586 21.5 7.9 สหรัฐอเมริกา 2,150 11.4 10.7

อัญมณี
และเครื่องประดับ

967 -8.8 4.8 ญี่ปุ่น 2,018 26.4 10.0

ผลิตภัณฑ์ยาง 880 25.1 4.4 เวียดนาม 1,018 44.5 5.1

เม็ดพลาสติก 836 24.0 4.2 มาเลเซีย 946 27.0 4.7

สินค้า มูลค่า Δ สัดส่วน ประเทศ มูลค่า Δ สัดส่วน

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

น�้ามันดิบ 2,039 36.5 10.1 จีน 4,323 18.2 21.4

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ

1,853 37.1 9.2 ญี่ปุ่น 2,676 22.3 13.2

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,563 17.3 7.7 สหรัฐอเมริกา 1,189 17.4 5.9

เคมีภัณฑ์ 1,410 32.0 7.0 มาเลเซีย 1,075 20.4 5.3

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

1,091 40.8 5.4 เกาหลีใต้ 811 49.4 4.0

ดัชนีราคา การเปลี่ยนแปลง (%MoM)  การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

  พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 61 ม.ค. - ธ.ค. 61

ส่งออก 0.0 0.5 0.8 4.8 4.8

น�าเข้า 0.6 1.0 1.4 6.7 6.7

หมายเหตุ : มูลค่า - ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทองค�า

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน�้ามัน

ข้าว

ยางพารา
เดือน

สินค้า
ม.ค. 61 ก.พ. 61

%∆
(MoM) 

ม.ค. - ก.พ.61 ม.ค. - ก.พ.61
%∆

(YoY) 

ข้าว : (Baht/100 Kg)            
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,230.71 1,198.00 -2.66 1,153.42 1,198.00 3.87

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,996.90 3,215.00 7.28 2,065.00 3,215.00 55.69

ยางพารา : (Baht/Kg)            
แผ่นรมควัน ชั้น 3 (f.o.b) 53.88 53.55 -0.61 96.17 53.55 -44.32

ยางแท่ง STR 20 (f.o.b) 48.16 46.39 -3.68 83.53 46.39 -44.46

ทองค�า            
ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1,331.70 1,331.50 -0.01 1,213.50 1,331.60 9.70

ไทย (THB/Baht) 20,031.80 19,815.00 -1.08 20,160.60 19,923.40 -1.2

น้�ามันดิบ : (USD/BBL)            
WTI 63.70 62.10 -2.55 53.00 62.90 18.70

อัตราแลกเปลี่ยน            
THB/USD 31.90 31.50 -1.27 35.20 31.70 -10.10

ราคาทองค�าเดือนกุมภาพันธ์เฉล่ียอยู่ที่ 19,815 บาท ลดลงร้อยละ 1.08  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ คาดว่านักลงทุน
ยังรอความชัดเจนผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed และการส่งสัญญาณ 
การปรับดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี  ส่วนราคาทองค�าในปี 2561 ยังมีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ แต่การลงทุนในทองค�าอาจจะไม่ร้อนแรงมากนัก เนื่องจากสินทรัพย์
เสีย่งอืน่ ๆ  ให้ผลตอบแทนสงูกว่าทองค�า เช่น ตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศต่าง ๆ  เป็นต้น 
ท�าให้นักลงทุนยังสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ มากกว่าทองค�า

ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์เฉล่ียอยู่ที่ 31.48 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า 
ร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งและชัดเจน อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของเงินบาทยังไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ส่งออก โดยการส่งออกเดือน ม.ค. 2561 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.6 ทั้งนี้ สนค. คาดว่า
อัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2561 จะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 32.0 - 34.0 
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินแข็งค่าประกอบด้วย ปัญหา 
ความกังวลการเมืองสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ 
ขณะที่ปัจจัยที่ท�าให้ค่าเงินอ่อนค่าประกอบด้วย (1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้ม 
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 - 3 ครั้ง ในปี 2561  และ (2) แนวโน้มการฟื้นตัว 
อย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ราคาน�้ามันดิบเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.55 เมื่อเทียบกับ 
เดือนก่อนหน้า โดยราคาน�้ามันดิบ WTI เฉล่ียอยู่ที่ 62.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
เนื่องจากปริมาณน�้ามันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และค่าเงินดอลลาร์ สรอ. กลับมาแข็งค่า
ในบางช่วงเวลาตามการคาดการณ์ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ สนค. คาดว่า 
ราคาน�้ามันดิบ (Dubai) ในปี 2561 จะอยู่ที่ระดับ 55.0 - 65.0 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล 
โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นหลงัจากการฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่ง และการรกัษาระดบัการผลติของ
กลุ่มประเทศ OPEC ท�าให้อุปสงค์และอุปทานน�้ามันปรับเข้าสู่สมดุล

ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังมี 
ราคาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากผลผลติข้าวหอมมะลปีิทีม่ปีรมิาณต�่ากว่าทีก่ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เคยประมาณการไว้ ประกอบกับค�าส่ังซื้อจากต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นจาก 
ตลาดเอเชียและแอฟริกา ส่งผลให้ราคาขายส่งในประเทศเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ในปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 56 เป็น 3,215.00 บาท/100 กิโลกรัม ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ย 
ข้าวขาว 5% (ใหม่)  ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,198.00 บาท/100 กิโลกรัม 

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 53.55 บาท 
และ 46.39 บาท ตามล�าดับ โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 
ลดลงจากเดอืนมกราคม 2561 คดิเป็นร้อยละ 0.61 และ 3.68 ราคาโดยภาพรวมปรบัตวั 
ลดลงเล็กน้อย จากค่าเงินบาทและเงินเยนที่มีความแข็งค่า และนักลงทุนมีความกังวล 

เกี่ยวกับการท�าสงครามการค้า หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า 
สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีน�าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม แต่ความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย 
ภายในประเทศ รวมถึงราคาน�้ามันดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณผลผลิต
ยางลดลงตามฤดูกาล และมาตรการแก้ปัญหาราคายางของภาครัฐ ท�าให้ราคายาง 
ในภาพรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน
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ตลาดที่น่าสนใจของไทยในอาเซียน ทุกวันนี้มีโอกาสที่น่าสนใจมากมาย
ทั้งด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังคง 
เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอาเซียนเป็นเสมือน Extended Nation ของไทย ในเชิงการค้า
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ ด้วยเป็นอานิสงส์ของ AEC ส่งผลให้
อาเซยีนเป็นตลาดเดยีวทีท่�าให้สนิค้าไทยเข้าสูต่ลาดอาเซยีนซึง่มปีระชากร 600 
ล้านคนได้สะดวกขึน้ จึงเป็นทีม่าของยทุธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย
ปีงบประมาณ 2559 ทีมุ่ง่เน้นการเจาะตลาดเชงิกลยทุธ์ ‘Deepening ASEAN’ 
ดังนี้ (1) บุกตลาดเมืองใหม่ เน้นหัวเมืองหลักเพิ่มเติมจากเมืองหลวงและเจาะ
ตลาดสนิค้ากลุม่เป้าหมาย (Segmentation) (2) เร่งเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัให้กบัผูป้ระกอบการเพือ่เป็นนกัรบเศรษฐกจิใหม่ (Trader) มุง่เน้น 
SMEs ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค โดยด�าเนนิการพฒันาและส่งเสรมิอย่าง
ครบวงจร เน้นการเป็นพีเ่ลีย้งทางธรุกจิ (Coaching) ตัง้แต่การพฒันาองค์ความรู ้
ด้านการค้าระหว่างประเทศและทักษะทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและ
บริการเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างแบรนด์
การออกแบบและนวัตกรรม และการให้บริการข้อมูลและค�าปรึกษาเชิงลึก  
(3) สนบัสนนุด้านการตลาดและพฒันาช่องทางใหม่ ๆ  ในการสูต่ลาดต่างประเทศ 
อาทิ การค้าผ่านช่องทาง Modern Trade และ E-Commerce

Mabuhay

Philippines

“สวัสดีฟิล
ิปปินส์”

 โอกาสส�าหรับสินค้าและบริการของไทย ได้แก่ 

1) อาหาร/เครื่องดื่มและข้าว เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอส�าหรับ 
การบริโภคภายในประเทศ ด้วยประชากร 100 ล้านคน และการคุมก�าเนิด 
ที่ไร้ทิศทาง ประกอบกับภาคการเกษตรที่พัฒนาอย่างช้า ๆ โอกาสของสินค้า 
ในกลุ่มนี้ยังมีอีกมาก

2) ชิ้นส่วนยานยนต์ ต้นทุนการผลิตสูงท�าให้มีโรงงานผลิตรถยนต์น้อย  
อีกทั้งห่วงโซ่การผลิตก็ยังส้ันมากเมื่อเทียบกับไทย และถนนส่วนใหญ่ไม่ดี ท�าให้
รถยนต์เกิดการสึกหรอต้องเปล่ียนอะไหล่และชิ้นส่วนบ่อย ส่วนในด้านผู้บริโภค 
คนชั้นกลางก็เติบโตอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม IT (BPO) 

3) วสัดุ ก่อสร้าง/อปุกรณ์ตกแต่งบ้าน เนือ่งจากมกีารลงทนุ Mega Project 
เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้โครงการ “Build Build Build” มลูค่า 180,000 
ล้านเหรียญสหรัฐของรัฐบาล และการขยายตัวของสังคมเมืองตามการเติบโตของ 
IT (BPO)

4) สปา เครือ่งส�าอาง/ผลิตภณัฑ์ความงาม เนือ่งจากชนชัน้กลาง/วยัท�างาน 
มีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้ ควรขยายการค้าไปสู่เมืองรองโดยเฉพาะเกาะทางใต้ อาทิ 
CEBU และหัวเมืองต่าง ๆ ที่มี BPO ตั้งอยู่ ซึ่งมีก�าลังซื้อสูงแต่สินค้าไทยยังขยาย
ไปไม่ทั่วถึง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องส�าอางจากประเทศไทยครองตลาดสูงสุด
เป็นอันดับ 1 เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ แต่ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ต่างชาติที่มา
ลงทนุในไทย จงึยงัมโีอกาสอกีมากทีเ่ครือ่งส�าอางแบรนด์ไทยแท้จะเข้าไปท�าตลาด 
เนือ่งจากชาวฟิลิปปินส์ให้ความส�าคญักับเรือ่งความสวยความงามเป็นอนัดบัต้น ๆ  

5) ร้านอาหารไทย ก�าลังมาแรงในฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์ก�าลัง 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และคนรุ่นใหม่มีก�าลังซื้อสูงขึ้น จึงนิยมอาหารที่แปลกใหม่
และหลากหลายขึ้น ประกอบกับโรงแรม 5 ดาวบรรจุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานว่า 
ร้านอาหารไทยเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ควรมีในโรงแรมของตน

โอกาสการลงทุน

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให ้
ต่างชาติเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ ผ่านแคมเปญ Invest in Philippines ที่มักใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ฟิลิปปินส์มีการพัฒนาจาก
ภายในผ่านเงินลงทุนจากต่างประเทศ นโยบายการบริหารของประธานาธิบดี 
ดูเตอร์เต ถูกเรียกว่า “ดูเตอร์เตโนมิกส์” มุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ 10 
ประการ ภายใน 6 ปี โดยหนึง่ในนโยบายทีไ่ด้รบัความสนใจมากทีส่ดุ คอื การลงทนุ 
Mega Project เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้โครงการ “Build Build Build” 
มลูค่า 180,000 ล้านเหรยีญสหรฐัของรฐับาล และการขยายตัวของสงัคมเมอืงตาม
การเติบโตของ IT (BPO) โดยพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ คือ  
ถนนเศรษฐกิจเชื่อมต่อกรุงมะนิลากับภาคส่วนอื่น ๆ  รวมถึงการพัฒนาเกาะดาเวา 
เมืองมินดาเนาซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีดูเตอร์เต และเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การพฒันาน้อยกว่าเกาะอืน่ ๆ  ของฟิลปิปินส์ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา จึงเป็นโอกาส
ส�าหรับธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง/ของตกแต่งบ้าน และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การก่อสร้างและการขยายตัวของสังคมเมือง

ตลาดฟิลปิปินส์ เป็นตลาด
ผู้บริโภคขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย  
มปีระชากรกว่า 100 ล้านคน และ
เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 
หนึ่งเดียวที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิในอตัราสูงอย่างต่อเนือ่ง
กว่า 6% ต่อปี โดยมีแรงหนุนจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรม IT 
(BPO) ที่ก�าลังกวดไล่ตามอินเดีย
มาติดๆ ส ่งผลให ้ประชากรมี 
ก�าลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


