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Editor’s Note

โลกเราทุกวันนี้ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้สอดรับกับการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของคนในโลกแห่งยุคดิจทิ ลั
การติดต่อสือ่ สารทีง่ า่ ยเพียงปลายนิว้ สัมผัส รับเงิน โอนเงิน โดยไม่ตอ้ งไปยืนรอติดต่อทีห่ น้าเคาเตอร์ธนาคาร การซือ้ ขายแบบออนไลน์ทเี่ มือ่ เห็นสินค้าแล้วพอใจก็
โอนเงินให้แล้วรอรับสินค้าได้เลย หรือแม้แต่กระทัง่ การประชุมติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานทีน่ นั้ ๆ เพียงคุณมีระบบอินเทอร์เน็ต
ที่ดี สินค้าตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูลการน�ำเสนอที่ครบครัน คุณก็สามารถติดต่อค้าขายท�ำธุรกิจแบบออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้ว แต่เรา
ต้องมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก�ำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกการค้า หาอ่านได้ในคอลัมน์ Special Talk
Special Report พบกับ 2 เรื่องที่ควรรู้ เรื่องแรกเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการท�ำ Big Data หรือที่รวมของชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน
โดยมีการสร้างขึน้ ใหม่อย่างต่อเนือ่ งอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหวจากสือ่ ดิจทิ ลั ต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ ทีจ่ ะถูกน�ำมาวิเคราะห์ดว้ ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด
ต่อด้วยเรือ่ งทีส่ องกับ Blockchain : The Next Internet ทีจ่ ะเข้ามาลดบทบาทของตัวกลางอย่างธนาคาร และนักกฏหมาย แต่ยงั คงสามารถสร้างความ
ไว้วางใจ และช่วยให้ผซู้ อื้ และผูข้ ายจับคูแ่ ละประกอบธุรกรรมกันได้อย่างสบายใจ สะดวก และรวดเร็ว ซึง่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ
เช่น การออกหนังสือรับรองต่างๆ จากหน่วยงานราชการ เอกสารทางศุลกากร ใบอนุญาตน�ำเข้าส่งออก เอกสารข้อมูลนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งบล็อกเชนเป็น
เทคโนโลยีทสี่ ามารถสร้างความไว้วางใจบนโลกดิจทิ ลั ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่างๆ ในระบบ ลดการทุจริต คอร์รปั ชัน และขัน้ ตอนต่างๆ ลงได้มาก
										กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธาน
ในการประชุ ม หารื อ ภาวะเศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งหน่ ว ยงานเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภาครั ฐ อาทิ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ส� ำ นั ก งาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ( สศก.) ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุ ต สาหกรรม (สศอ.) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน
ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) หอการค้า สมาคมค้าปลีก
สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส้ ง่ ออก) และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นต้น
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดท�ำสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาส 1 ของ ปี 2560
และแนวโน้มปี 2560 ของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก การค้าภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และ
ประมาณการเศรษฐกิจ การประชุมฯ ในครั้งนี้ สนค. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งข้อมูล/ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สนค. เป็นอย่างมาก
ซึ่งจะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไป
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โดย : นางสุกญ
ั ญา ทองมา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

เทคโนโลยีเปลีย
่ นโลกการค้า
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ� ำวันของเรามากขึ้น เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกชีวติ ประจ�ำวันของคนเราให้งา่ ยขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินงานในองค์กรทีร่ วดเร็วสะดวกมากขึน้ การติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ทัง้ ใกล้หรือไกล รวมถึงยังช่วยลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ
เทคโนโลยีสำ� คัญทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงโลกการค้าอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ
อาจแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1)ข้อมูลและความเชื่อมโยงทางดิจิทัล
เทคโนโลยีประเภทนี้เริ่มต้นจากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวตนในโลกดิจิทัล
(Digital Presence) และเชือ่ มโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ต ซึง่ ท�ำให้ทกุ อย่าง
สามารถติดต่อสือ่ สารกันตลอดเวลา (Internet of Things) ข้อมูลมหาศาล
ถูกเก็บ ส่งผ่าน วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วทันที ณ เวลานัน้
(real time) ก่อให้เกิดสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า Big data ซึง่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การท�ำธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า นับแต่การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า
การจัดหาวัตถุดิบและผลิต การจัดจ�ำหน่าย และการบริการหลังการขาย
2)Fintech เป็นเทคโนโลยีทคี่ รอบคลุมตัง้ แต่การกูย้ มื เงิน การบริหารเงิน
การช�ำระเงิน การระดมทุน และการสร้างสกุลเงินดิจทิ ลั โดยไม่ตอ้ งผ่านสถาบัน
การเงินแบบดัง้ เดิม ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นอย่างมาก และ Blockchain
ซึง่ เป็นเทคโนโลยีในการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของสินทรัพย์แบบ peer-to-peer
ทีม่ คี วามปลอดภัยและโปร่งใส เพราะมีระบบการท�ำงานแบบกระจายศูนย์
Blockchain สามารถถูกน�ำไปใช้ในวงการกฎหมาย การเงินการธนาคาร และ
บัญชี ในการท�ำ smart contract การออกหนังสือรับรอง การจดทะเบียน
ธุรกิจ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ จะช่วยลดปัญหา
การฟ้องร้อง ส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างโปร่งใสและทัว่ ถึง และลดต้นทุน
ในการท�ำธุรกิจอย่างมหาศาล 3)เศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจ
แบ่งปัน เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทจี่ บั คูผ่ ผู้ ลิตและลูกค้าโดยตรง หรือเป็น
ที่รวมกันของกลุ่มคนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดตลาด
สินค้าและบริการบนโลกดิจิทัล ซึ่งท�ำให้ตลาดแบบดั้งเดิมและคนกลาง
หมดความส�ำคัญลง ช่วยลดต้นทุนการซือ้ ขายแลกเปลีย่ น ลดความสูญเสีย
ด้านทรัพยากร และสร้างอ�ำนาจต่อรองของกลุ่มคนหรือธุรกิจขนาดเล็ก
4)เทคโนโลยีทางชีวภาพ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม Biotechnology
Bio-pharmaceuticals Bio-energy และ Bio-plastics ซึง่ ใช้ประโยชน์จาก
สิง่ มีชวี ติ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีต่ อบสนองต่อกระแสรักษ์สงิ่ แวดล้อม
นอกจากนี้ เทคโนโลยีพนั ธุวศิ วกรรมยังมีประโยชน์มหาศาลต่อภาคบริการ
และภาคการเกษตรในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ การผลิตยา
การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์และพืช
5)อุปกรณ์และเครื่องมืออัจฉริยะ ได้แก่ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งเริ่มเข้ามา
ท�ำงานบริการที่เคยผูกขาดโดยมนุษย์หรือที่ประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงาน อาทิ บริการการแพทย์ ท�ำงานบ้าน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้
ความละเอียด และทักษะเฉพาะตัวบุคคล นอกจากนี้ เทคโนโลยี
cloud robotics ท�ำให้หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงคลังข้อมูล
มหาศาล จึ ง สามารถเรี ย นรู ้ แ ละตั ด สิ น ใจได้ เ อง
(Artificial Intelligence) 3D printing
ทีม่ กี ารใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตชิน้
ส่วนยานยนต์ อวัยวะเทียม อาหาร และ
ของใช้สว่ นตัว 3D printing จะท�ำให้การ
ผลิตในปริมาณมาก (mass production)
ลดความส�ำคัญลง และท�ำให้การผลิตสินค้า
มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้

ได้อย่างแท้จริง (Customization) ท�ำให้โอกาสทางธุรกิจของ SMEs เพิม่ ขึน้
และยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง การสต็อกสินค้า แต่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญามากขึน้ และยานยนต์ไร้คนขับ ทัง้ รถยนต์ รถไฟ และ
เครื่องบิน (drone) ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลอัจฉริยะที่คอยควบคุม
ยานยนต์แทนมนุษย์ ซึง่ จะท�ำให้ยานยนต์เป็นมากกว่ายานพาหนะ และท�ำให้
การเดินทางขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีตน้ ทุนทีถ่ กู ลง
การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ย่อมส่งผลกระทบทีเ่ ป็น
ทัง้ ทางบวกและทางลบ ในทางบวกต่อชีวติ ประจ�ำวัน คือ อะไรทีท่ ำ� ได้งา่ ยก็จะ
ยิง่ ง่ายแค่ปลายนิว้ ท�ำให้ประหยัดเวลาการท�ำงานมากขึน้ จากชีวติ ทีเ่ ร่งรีบจะ
ได้มีพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ
ในทางลบถ้าปรับตัวไม่ทันอาจจะตามมาด้วยความเครียด ด้วยมนุษย์เรา
ไม่ชอบอะไรทีเ่ ปลีย่ นแปลงบ่อย การมีสว่ นร่วมของคนในสังคมจะลดน้อยลง
เกิดช่องว่างทางสังคมมากขึน้ เป็นต้น ในด้านธุรกิจก็เช่นเดียวกัน จะส่งผลดี
เริม่ ตัง้ แต่การผลิต การจัดจ�ำหน่าย การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ซึง่ มีผลต่อ
การเพิม่ ศักยภาพการแข่งของผูป้ ระกอบการทัง้ สิน้ ในทางกลับกันหากปรับตัว
ไม่ทันก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม และลุกลามเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
และอาจจะตามมาถึงระดับประเทศ
แล้วจะปรับตัวอย่างไร ส�ำหรับภาคธุรกิจแล้วสิ่งที่ต้องปรับตัวคือ
ประการแรก ผู้ประกอบการต้องพยายามให้บริการที่เน้นประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและการจดจ�ำ ประการที่สอง
การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต้องดูความต้องการของตลาดว่าลูกค้า
ต้องการอะไร เราจะเชือ่ มต่อกับโลกดิจทิ ลั เพือ่ ให้ขยายผลไปยังลูกค้าได้มากขึน้
ประการที่สาม ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างบริษัทเล็กที่
คล่องตัวและบริษทั ใหญ่ทมี่ เี งินและเครือข่าย ต้องตระหนักว่าอะไรๆ ย่อม
เปลีย่ นแปลงได้ จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันดีกว่า และประการทีส่ ี่ เกิดรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจทีใ่ ช้ขอ้ มูลเข้มข้น (data
powered) และการลงทุนในความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
ทีภ่ าคธุรกิจไม่อาจมองข้าม อย่าลืม! โลกทุกวันนีไ้ ม่ใช่ปลาใหญ่กนิ ปลาเล็ก
แต่ขึ้นอยู่กับการปรับตัว นั่นคือปลาเร็วกินปลาช้า ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ
ปรับตัวได้เร็วขึน้ คือเทคโนโลยีนแี่ หละ
มาถึงตรงนี้ ขอบอกว่าขึน้ อยูก่ บั ท่านแล้วว่าจะน�ำเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้กบั ธุรกิจของตัวเองอย่างไร บอกได้แต่วา่ ถึงเวลาต้องเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
แห่ ง อนาคตแล้ ว เมื่ อ มี ก ารน� ำ มาใช้ จ ะได้ ไ ม่ ตื่ น เต้ น ปรั บ ตั ว ได้ ทั น
ตามสุภาษิตทีว่ า่ “รูไ้ ว้ใช่วา่ ใส่บา่ แบกหาม” ค่ะ
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Special Report

โดย : นางสาวดาววิภา ลี้ก�ำจร นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Big Data ส�ำคัญไฉน?

Big Data will impact every part of your Life
Impact on Thinking
System will do (One Technological Revolution)

• Made it Clean • Ability to Extract • Massive Amount of Data to be
processed • Minimum Cost • Short Period of Time
Finally: How to predict the Future with Big Data

อ่ า นหั ว เรื่ อ งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ชวนให้ ติ ด ตามว่ า Big Data นั้ น
คืออะไร เจ๋งอย่างไร มีใครเริ่มใช้กันบ้างแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาในบ้านเรา
มีการกล่าวถึง 2 ค�ำนี้บ่อยมาก Big Data มาท�ำประโยชน์อะไรให้เราให้
องค์กรได้บ้าง หรือมีใครเอาข้อมูลพื้นฐานของเราไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
บ้าง ในโลกแห่งยุคดิจทิ ลั นี้ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ Big Data เป็นข้อมูลทีไ่ ด้
มาจากทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในรูปแบบทีม่ โี ครงสร้าง เช่น database และไม่มโี ครงสร้าง
เช่น เสียง วิดโี อ ภาพ หรือในรูปแบบกึง่ โครงสร้าง คือ มี excel ทีเ่ รา edit หรือ
format ได้นดิ หน่อย ให้ผใู้ ช้กรอกข้อมูลในช่องทีเ่ ราก�ำหนดไว้ และน�ำโปรแกรม
(Software) อื่นๆ มาช่วยเสริมในการประมวลข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน�ำผลที่ได้
จัดท�ำเป็นนโยบาย และท�ำ action plan ต่อไป โดยปัจจุบนั มีโปรแกรมทีน่ ยิ มใช้
ชือ่ Apcche Hadoop สร้างโดยบริษทั Google หรือ โปรแกรมชือ่ Watson
สร้างโดยบริษทั IBM ทัง้ นีโ้ รงพยาบาลได้มกี ารน�ำ Watson ไปใช้กนั มากเพือ่ ช่วย
ประมวลผลคนไข้ เช่น คนไข้ขับรถเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็
สามารถวัดอุณหภูมผิ ปู้ ว่ ยจาก Sensor ได้ หรือติดตามผลคนไข้ได้ตลอด 24 ชม.
โดยฝัง่ ชิป และยังสามารถวินจิ ฉัยโรคมะเร็งได้เร็วและแม่นย�ำกว่ามนุษย์ถงึ 4 เท่า
ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเพียงจุดเริม่ ต้นของ Big Data เท่านัน้
ในปี 2030 คาดว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มฉลาดกว่ามนุษย์ จะเข้าสู่ยุค
ทวีคูณ อุตสาหกรรมรถยนต์จะเริ่มล่มสลาย ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
รถยนต์สว่ นตัวอีกต่อไป รถยนต์ไร้คนขับจะเข้ามาแทนที่ เช่น อาจจะมีแท็กซี่
Drone จอดอยู่บนดาดฟ้าของตึกต่างๆ เพื่อบริการผู้พักอาศัย บนท้องถนน
จะมีรถยนต์วงิ่ น้อยลง อุบตั เิ หตุชว่ งสงกรานต์ทเี่ กิดขึน้ ทุกปีกจ็ ะหายไป บริษทั
Tech (Tesla, Apple, Google) จะปฏิวตั กิ ารสร้างรถยนต์โดยใส่คอมพิวเตอร์
ลงในล้อรถยนต์ ท�ำให้มเี สียงดังน้อยลง รถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีราคาถูกลง มีการใช้
พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม มากขึน้ หรือแม้แต่ในระบบ
ราชการ อนาคตจะไม่มีใครคอรัปชั่นได้อีกต่อไป หากทุกภาคส่วนมีการเปิด/
เชือ่ มข้อมูล (Open/Connect Data) ซึง่ เป็นค�ำทีค่ อ่ นข้างใหม่ แต่มอี ทิ ธิฤทธิแ์ รง
ในการปราบคอร์รปั ชัน่ และก�ำลังเป็นกระแสทีม่ าแรงในระดับโลก คือการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเสรีให้ทกุ คนน�ำไปใช้ และตีพมิ พ์ผลการวิเคราะห์อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ในเรือ่ งลิขสิทธิ์ ในชัน้ นี้ กลุม่ ประเทศ EU มีขอ้ ตกลงในเรือ่ ง Open Data ของ
ภาครัฐ เรียกว่า Open Government Data ประเทศสมาชิกควรเปิดเผยข้อมูล
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินภาษีที่เก็บจากประชาชน หรือ
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการท�ำงานของรัฐที่ส�ำคัญก็คือ การป้องกันและ
ปราบปรามคอร์รปั ชัน่ เล่ามาถึงตรงนีแ้ ล้วชวนให้อา่ นต่อว่า แล้วมีความเกีย่ วข้อง
อย่างไรกับ Big Data เพราะจากข้างต้นทีก่ ล่าวมาจะเกิดขึน้ ไม่ได้ ถ้าขาดการน�ำ
Big Data มา รวบรวม สกัด ประมวล เพือ่ ตกผลึก กลายเป็นข้อมูลทรงคุณค่า
(Valued Data) ยกตัวอย่าง ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เมืองเซี่ยงไฮ้
มีการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากรถไฟฟ้า เช่น ชาร์ตที่ไหน ช่วงเวลาที่ชาร์ต
ใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ วิง่ ได้ในระยะทางเท่าไหร่ จ่ายเงินไปแค่ไหน เพือ่ รวบรวมเป็น
ข้อมูลขนาด Big Data เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดยิง่ ขึน้ ต่อไป
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ปัจจุบัน ข้อมูล Big Data ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะถูกน�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิต การเงินการธนาคาร การค้าปลีก E-Commerce
การสือ่ สาร การประกันภัย การแพทย์ และภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร ธนาคาร เป็นต้น) จะเห็นว่า บริษทั Dtac และบริษทั True มีการ
วางระบบทีม Big Data ทีด่ เี ยีย่ ม มาแรงมาก โดยคัดเลือกเด็กทีจ่ บปริญญาเอก
ด้าน Mathematic Analytics เข้ามาอยูใ่ นทีม เพือ่ ท�ำเรือ่ ง Deep Learning
โดยการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมของคนใช้โทรศัพท์ทคี่ ล้ายๆ กันว่า มีแนวโน้มไปทิศทาง
ไหน เจ้าหน้าทีส่ ามารถ Track ได้ตลอด และทราบได้กอ่ นว่า ลูกค้าคนไหนจะย้ายค่าย
และเปลี่ยนเบอร์โทร นอกจากวงการสื่อสารแล้ว ก็มีบริษัท SCG ปตท. และ
กลุม่ เครือเซ็นทรัล ทีเ่ ริม่ มีการวางระบบ Big Data เช่นกัน ถ้า Big Data เป็นที่
กล่าวขวัญเสียขนาดนี้ งัน้ มาท�ำความรูจ้ กั Big Data กัน
Big Data คืออะไร Big Data คือ เทคนิค เทคโนโลยีในการกลัน่ หรือวิเคราะห์
สกัดเอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ และซับซ้อน ซึ่งเกินขอบเขตหรือ
ขีดจ�ำกัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ และถูกสร้างขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ งอยูต่ ลอดเวลา
เช่น ข้อมูลจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ข้อมูลทีต่ รวจวัดจาก
เครือ่ งจักรหรือเซ็นเซอร์ ข้อมูลจากอุปกรณ์พกพา ข้อมูลการรักษาโรค ภาพนิง่
และภาพเคลือ่ นไหวจากสือ่ ดิจทิ ลั ต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ซึง่ ยากต่อการประมวลผล หรือเกินความสามารถทีจ่ ะดักจับ บริหารจัดการ จัดเก็บ
ค้นหา แบ่งปัน ส่งถ่าย และวิเคราะห์ ด้วยระบบฐานข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ดังนัน้
ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานใดทีส่ ามารถน�ำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านีม้ าวิเคราะห์ได้
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างดี เช่น สามารถท�ำนายถึงโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่วยเลือกวิธรี กั ษาโรคและท�ำนายผล
การรักษาได้แม่นย�ำ เป็นต้น ด้วยเหตุนจี้ งึ มีการคิดค้นโปรแกรมส�ำหรับบริหารจัดการ
Big Data เพือ่ ให้สามารถจัดการกับข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ 3V นีไ้ ด้ ได้แก่ โปรแกรม
Apcche Hadoop หรือ โปรแกรม Watson เป็นต้น
เรามาดูองค์ประกอบ ของ Big Data มีอะไรบ้าง โดยทาง Gartner
(American Research and Advisory Firm providing IT) ได้นยิ าม
ความหมายของ Big Data ประกอบด้วย 3 V ดังนี้
• High Volume ปริมาณของข้อมูลจะมากมายมหาศาลจนไม่สามารถที่
จะเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลรูปแบบเดิมๆ ได้ หรือถ้าเก็บได้ก็อาจจะยากและ
ซับซ้อน อาจมีมากขนาดคิดได้เป็นเทระไบต์ตอ่ วินาที (TB/Sec)
• High Velocity หรือความเร็ว คือเป็นข้อมูลทีม่ อี ตั ราเร่งเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา บางทีมามาก มาน้อย มาเร็ว มาช้า โดยข้อมูลนัน้ มีคา่ ในเวลา ณ จุดนัน้
และจะหมดค่าเมือ่ เวลาผ่านไป การน�ำเอาข้อมูลชนิดนีม้ าใช้ตอ้ งมีการประมวลผล
ทีร่ วดเร็วทันต่อเหตุการณ์
• High Varity หรือความหลากหลาย ข้อมูลที่มีความหลากหลายทาง
โครงสร้าง ท�ำให้ไม่สามารจัดเก็บหรือแยกหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ หรือมี
รายละเอียดปลีกย่อย หรือรูปแบบในการจัดการข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามขนาดของข้อมูล
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Big Data ท�ำงานได้อย่างไร ? เทคโนโลยีหลักที่ถือว่าอยู่เบื้องหลัง
“Big Data” คือ Apcche Hadoop ซึง่ เป็นซอฟแวร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source
Software) เรียกว่าเป็น Framework ก็ได้ คนทีพ่ ฒ
ั นาคือ Google ซึง่ สมัยก่อน
Google ใช้ระบบหลังบ้าน ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ธรรมดา โดยใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องเล็กๆ มาต่อกันโดยใช้สาย Lan เนื่องจากการซื้อ Super Computer
มีตน้ ทุนทีส่ งู เมือ่ ทาง Google มีขอ้ มูลผ่านเข้ามามากมาย ทัง้ มีโครงสร้าง (format)
และไม่มโี ครงสร้าง (non-format) หรือจากหลายๆ ร้อยล้าน Website จึงต้อง
ใช้ตวั ช่วย คือ Apcche Hadoop จะขออธิบายง่ายๆ เช่น ถ้ามี file 10 หน้า
Hadoop จะท�ำหน้าทีต่ ดั file 10 หน้าออกเป็นหน้าๆ เครือ่ งที่ 1 ค�ำนวณ หน้าที่ 1
เครื่องที่ 2 ค�ำนวณหน้าที่ 2 เครื่องที่ 3 ค�ำนวณหน้าที่ 3 และมีเครื่องหนึ่ง
ที่เป็น Master แล้วน�ำผลมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ ฉะนั้นไม่ใช่เครื่องเดียวที่
ค�ำนวณ แต่เป็น Apcche Hadoop มาท�ำหน้าที่ map และ reduce นอกจากนี้
ยังมีพนั ธมิตร หรือทีเ่ รียกว่า Hadoop Ecosystem ทีจ่ ะมาช่วยเสริมในเรือ่ งการ
จัดการข้อมูล การเข้าถึงและดึงข้อมูล รวมทัง้ การติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลกับระบบ
ต่างๆ ให้สะดวกขึ้น เพราะทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สทั้งหมด
โดยมี Apcche Hadoop เป็นแกนกลางในการท�ำงาน องค์กรสามารถดาวน์โหลด
Apcche Hadoop และผลิตภัณฑ์อนื่ ในกลุม่ Hadoop Ecosystem มาใช้งานได้
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ดังนัน้ Big Data จึงเปรียบเสมือน tool ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประมวลแนวโน้มต่างๆ หากสามารถช่วงชิงน�ำข้อมูลเหล่านีม้ าวิเคราะห์ และ
ใช้ได้ทนั ท่วงที จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ยกตัวอย่าง
1. สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าได้วา่ ความต้องการของลูกค้าคืออะไร
2. Visualization - สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อน�ำกลับมา
วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้
3. Time to Market - สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้
ในเวลาทีท่ นั ท่วงที
กรณีตัวอย่างการใช้ Big Data ของบริษัทมือถือของไทย อาทิ ลูกค้ามี
การย้ายค่ายมือถือกันบ่อยมาก ถ้าเราเป็นทีมงานที่ต้องวิเคราะห์ ก็จะต้องตั้ง
สมมุตฐิ านว่ามาจากเหตุผลใด เช่น มีการส่งเสริมการขายทีอ่ อกมาเป็น Package
ซ�ำ้ ซ้อนกับค่ายคูแ่ ข่งหรือไม่ หากมาดูขอ้ มูลกันแบบเจาะลึก จะเห็นว่าคนทีย่ า้ ยค่าย
ส่วนใหญ่มาจากโซนทีอ่ ยูห่ นองจอก (ย้ายร้อยละ 70) ลูกค้ากลุม่ นีท้ ำ� ไมย้ายค่าย
ทีมงานก็ซมุ่ ตัวอย่างและโทรศัพท์ไปคุย พบว่าลูกค้าพวกเขาไม่สนใจการส่งเสริม
การขายของบริษัทมือถือ แต่พบว่าบริเวณนี้มีสัญญาโทรศัพท์ของบริษัทไม่ดี
จึงเป็นสาเหตุหลักทีแ่ ท้จริง (root cause) โดยใช้ Big Data วิเคราะห์นนั่ เอง
กรณีตวั อย่างของบริษทั ต่างชาติ Amazon ทีท่ กุ วันนีค้ งไม่มใี ครไม่รจู้ กั ผูก้ อ่ ตัง้
Amazon อย่าง Jeff Bezos ได้ชอื่ ว่าเป็นคนทีป่ ราดเปรือ่ งทีส่ ดุ คนหนึง่ แห่งยุค
เลยก็วา่ ได้ เขาเป็นคนทีค่ ดิ นอกกรอบอยูต่ ลอดเวลา หนึง่ ในความคิดทีป่ ราดเปรือ่ ง
ที่สุดของเขาก็คือ การใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจ E-Commerce อย่างที่
เราทราบกันดีว่า Amazon เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ (E-book) และ
ขยับขยายมาขายของจ�ำพวกอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็มาเป็นขายสิง่ ของทีใ่ ช้ในบ้าน
จนในปัจจุบนั แทบจะเรียกได้วา่ Amazon ขายสินค้าเกือบทุกประเภท ในปี 2015
Amazon มีบญั ชี active user ประมาณ 304 ล้านราย มีสนิ ค้าให้เลือกเฉพาะ
ใน Amazon.com ถึง 253 ล้านชนิด และ ใน 1 วินาที Amazon ขายของออก
ไปได้เฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณเกือบๆ 500 ชิน้ ไม่อยากคิดว่ามีปริมาณยอดสักเท่าไหร่
ซึง่ หนึง่ ในความส�ำเร็จของ Amazon ก็คอื Amazon’s Recommendation Engine
Much is made of what the likes of Facebook, Google and
Apple know about users. Truth is, Amazon may know more. And
the massive retailer proves it every day.1
Recommendation Engine ของ Amazon นั้น สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการซือ้ ของลูกค้าคนอืน่ ทีม่ พี ฤติกรรมคล้ายๆ เรา เพือ่ ทีจ่ ะมาแนะน�ำ
เราได้ ซึง่ มีความแม่นย�ำมากและค่อนข้างตรงกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่
1

ข้อมูลจาก Forture
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Amazon’s Recommendation Engine = Web’s most search engine + Advertiser
Amazon น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์กเ็ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป เช่น ในอดีตลูกค้า
ซือ้ อะไร ตอนนีล้ กู ค้าก�ำลังจะซือ้ หรือสนใจสินค้าอะไร สินค้าทีล่ กู ค้าเคยกดไลค์
หรือเคยให้เรทติ้ง ลูกค้าคนอื่นที่สนใจสินค้าในแบบเดียวกันเขาซื้ออะไรเพิ่ม
เพือ่ ทีจ่ ะเลือกเนือ้ หาหรือสินค้าทีเ่ หมาะสมและมีโอกาสทีล่ กู ค้าจะสนใจและซือ้ มา
แสดงให้กบั ลูกค้าได้ โดยในช่วงปีแรกๆ ที่ Amazon น�ำตัว Recommendation
Engine มาใช้นนั้ มีรายงานออกมาว่า มันสามารถเพิม่ ยอดขายให้ได้ถงึ 29%
เทียบกับของไตรมาสสองในปีที่ 2011 กับปี 2012 จาก 9.9 ล้านเหรียญเพิม่ เป็น
12.83 ล้านเหรียญสหรัฐ2
สรุป การจะน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรต้องเริ่มจาก ปัญหาคืออะไร
ข้อมูลทีม่ ชี ว่ ยอะไรได้หรือไม่ ข้อมูลทีม่ เี พียงพอหรือไม่ ควรเก็บข้อมูลเพิม่ ไหม
ใช้วธิ อี ะไรในการ extract ข้อมูล และ transform ข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ กล้
เคียงกันเพือ่ การวิเคราะห์ หลังจากนัน้ เราก็นำ� ข้อมูลไปเคราะห์ตอ่ และสุดท้าย
ข้อมูลสามารถตอบโจทย์ได้หรือไม่ ถามกับตัวเอง หากต้องการให้บทความนีเ้ ป็น
จุดกระตุน้ ในการเพิม่ ยอดการขายของท่าน โดยการท�ำ Visualization ซึง่ อาจ
น�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จาก Big Data มากขึน้ ในอนาคตในทีส่ ดุ 3 ดังนัน้ เมือ่ เห็น
ประโยชน์จากข้อมูล ผู้ประกอบการก็ควรเริ่มที่จะท� ำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเฉพาะบริษทั ระดับ SMEs ในบ้านเราทีไ่ ม่คอ่ ยมีขอ้ มูลขนาด Big Data (3 V)
เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ หรือแทบไม่ได้เล่นกับข้อมูลเลย ยกตัวอย่าง เรือ่ งการขาย
สินค้าในระบบ E-Commerce ซึง่ ลูกค้าไม่มโี อกาสสัมผัสสินค้า ผูป้ ระกอบการ
SME ไทยยังไม่คอ่ ยสนใจในเรือ่ งข้อมูลเนือ้ หาสินค้า (Content) ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นหัวใจ
ในการตัดสินใจสัง่ ซือ้ สินค้าในโลกดิจทิ ลั
ระบบราชการกับการน�ำ Big Data มาใช้ตามองค์ประกอบ 3 V นัน้ คิดว่ายัง
ต้องพัฒนาอีก ข้อเท็จจริงคือ ในราชการ อาจมีขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลาย และมี
ปริมาณมาก แต่อาจไม่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เล็ง
เห็นความส�ำคัญของการใช้ Big Data จึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงลึกเพือ่ เศรษฐกิจการค้า (TIS : Trade Intelligence System) ซึง่ ขณะ
นีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพือ่ บูรณาการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้ามาไว้ ณ จุดเดียว นอกจากนีก้ ระทรวงพาณิชย์สามารถพัฒนา
ธุรกิจและผูป้ ระกอบการ SMEs ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะการใช้อนิ เทอร์เน็ต สือ่ สังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์
ความต้องการตลาด (Demand Driven Analysis) เพือ่ สร้างสรรค์คณ
ุ ค่าและ
พัฒนาธุรกิจ (Value Creation & Business Development) ต่อไป
ข้อคิดเห็น : ทุกองค์กรไม่วา่ เอกชนหรือราชการ จะบริษทั เล็ก กลาง ใหญ่
จะเก่า ใหม่ ไม่ส�ำคัญ ควรต้องมามองจุดเริม่ ต้นทีเ่ ดียวกัน คือ ตัวปัญหาก่อน
ถึงจะเอาข้อมูลมาเล่นและวิเคราะห์ได้ ทัง้ นีต้ อ้ งฝึกคน ทีมงาน จับใส่ขอ้ มูลให้
ถูกต้อง บนพืน้ ฐานของความจริง และท�ำอย่างมีระบบ เพือ่ ผลวิเคราะห์ทแี่ ม่นย�ำ
ประมวลผลและใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้
ซึง่ ถือเป็น access ทีส่ ำ� คัญในโลกนี้ ถ้าเราอยากประสบความส�ำเร็จในโลกยุค
ดิจทิ ลั ลองเริม่ ต้นท�ำกันเลยค่ะ

ศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ http://marketingland.com/5-ways-just-anyone-leveraging-predictive-analysic-144971
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Special Report

โดย : นายณัฐ ธารพานิช นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

Blockchain : The Next Internet

“บล็อกเชนจะเป็นสิง
่ ทีเ่ ข้ามาปฏิวต
ั วิ งการธุรกิจและการด�ำเนินชีวต
ิ ของเรา
เหมือนหรือยิง
่ กว่าสิง
่ ทีอ
่ น
ิ เทอร์เน็ตเคยท�ำมาแล้วในอดีต”
ท่านผูอ้ า่ นคงจ�ำกันได้เมือ่ ประมาณ 20 กว่าปีทแี่ ล้วทีอ่ นิ เทอร์เน็ต
เข้ามาปฏิวตั กิ ารสือ่ สารของมนุษย์ เรามีอเี มล และโปรแกรมส่งข้อความ
และโทรศัพท์ออนไลน์ทที่ ำ� ให้การเขียนจดหมายหรือการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศราคาแพงหมดความจ�ำเป็นลง นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังช่วย
ท�ำให้เราหาหรือส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท�ำให้ธุรกิจ
บางประเภทต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ เช่นวงการสือ่ บันเทิง ทีต่ อนนีไ้ ม่มใี คร
ซือ้ เทปหรือซีดเี พลงกันอีกต่อไป แต่ไฟล์เพลงหรือภาพยนตร์ถกู ส่งผ่าน
ทางออนไลน์ได้ทนั ที
อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่ายังมีธุรกิจอีกหลาย
ประเภทไม่ได้รบั ผลกระทบมากนักจากอินเทอร์เน็ต อาทิ ธุรกิจธนาคาร
หรือกฎหมาย เนือ่ งจากว่าเรายังไม่สามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตในการส่งเงิน
หรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้
โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เพราะเราไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าเงินหรือ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ส่งมาให้เราเป็นของจริงหรือถูกก๊อปปีข้ นึ้ มาเหมือน
ก๊อปปีไ้ ฟล์ เราจึงยังคงต้องถูกบังคับให้สง่ เงินผ่านธนาคาร หรือเรายังคงต้อง
ไปยังกรมทีด่ นิ เพือ่ โอนความเป็นเจ้าของทีด่ นิ เรายังต้องขอใบรับรองจาก
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพือ่ เอาไปยืนยันความเป็น
ตัวตนของเราในการท�ำธุรกรรม และต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงมาก ซึง่ เป็น
ต้นทุนในการท�ำธุรกิจทีม่ มี ลู ค่ามหาศาล และท�ำให้ธรุ กิจหรือหน่วยงานทีเ่ ป็น
ตัวกลางเหล่านีเ้ ป็นเสือนอนกิน และยังคงมีผลประกอบการทีด่ เี รือ่ ยมา
จนถึงปัจจุบนั ค�ำถามทีน่ า่ สนใจคือ ตัวกลางแบบนีจ้ ะเป็นเสือนอนกิน
ต่อไปหรือไม่ เราสามารถลดต้นทุนในการพึง่ พาตัวกลางต่างๆ ได้อย่างไร
บล็อกเชน (Blockchain) คือค�ำตอบของค�ำถามนี้ บทความนีจ้ ะพาท่าน
ไปรูจ้ กั กับบล็อกเชน ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะปฏิวตั วิ งการธุรกิจและการด�ำเนินชีวติ
ของเรา เหมือนหรือยิง่ กว่าสิง่ ทีอ่ นิ เทอร์เน็ตเคยท�ำมาแล้วในอดีต

ค�ำถามที่ส�ำคัญต่อมาคือ ก่อนที่เราจะท�ำธุรกรรมเราจะมั่นใจได้
อย่างไรว่าข้อมูลทีท่ กุ คนมีอยูน่ นั้ เป็นข้อมูลอันเดียวกัน บล็อกเชนแก้ปญ
ั หา
นีด้ ว้ ยการสร้างรหัสประจ�ำบล็อก หรือทีเ่ รียกว่า แฮช (Hash) โดยแต่ละ
บล็อกจะมีรหัสไม่เหมือนกันเลย เพราะรหัสนีถ้ กู สร้างขึน้ ด้วยข้อมูลธุรกรรม
ทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ นบล็อกนัน้ ซึง่ ข้อมูลธุรกรรมแตกต่างกัน และในทางปฏิบตั ิ
รหัสของแต่ละบล็อกจะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้อีกด้วยข้อมูลธุรกรรม
ชุดใหม่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มาจากการปลอมแปลงข้อมูล โดยถึงแม้ในทางทฤษฎี
สามารถท�ำได้ แต่กย็ ากยิง่ กว่างมเข็มในมหาสมุทร เนือ่ งจากสมการขัน้ สูงที่
ใช้สร้างรหัสประจ�ำบล็อกมีความซับซ้อนมาก ดังนัน้ เราจึงไม่ตอ้ งกังวลเลย
ว่าจะมีการฉ้อโกง ด้วยการแก้หรือใส่ขอ้ มูลธุรกรรมใหม่ๆ เข้าไปในบล็อก
ในอดีต เช่น เปลีย่ นข้อมูลการเงิน แล้วผูโ้ กงสามารถสร้างรหัสบล็อกอันเดิม
เพือ่ ให้ดเู หมือนว่าไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ถึงแม้จะมีการแก้ขอ้ มูลธุรกรรมไปแล้ว
เมือ่ บล็อกใหม่ถกู สร้างขึน้ พร้อมกับรหัสใหม่ รหัสนัน้ ก็จะถูกส่งไป
ให้ทกุ ๆ หน่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นรหัสเดียวกัน เหมือนกับการ
บอกเฉลยข้อสอบ เมือ่ ทุกคนรูเ้ ฉลยแล้วร้องอ๋อ ก็เท่ากับว่าทุกคนยอมรับ
ในค�ำตอบนัน้ (Consensus) หลังจากนัน้ บล็อกใหม่นจี้ ะถูกน�ำไปเชือ่ มต่อ
กับบล็อกก่อนหน้า กลายเป็นบล็อกเชน โดยบล็อกอันล่าสุดจะมีรหัส
ของบล็อกก่อนหน้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในบล็อกด้วย จึงท�ำให้รหัส
ของบล็อกล่าสุดถูกสร้างขึน้ โดยข้อมูลของบล็อกก่อนหน้าไปโดยปริยาย
เหมือนกับเป็นการสืบสายพันธุจ์ ากแม่สลู่ กู โดยเมือ่ ตรวจเลือดของลูกแล้ว
ก็จะทราบไปถึงบรรพบุรุษเลย ดังนั้น เมื่อคู่สัญญามีรหัสบล็อกล่าสุด
ตรงกัน จึงสามารถมัน่ ใจได้วา่ ทัง้ สองฝ่ายมีขอ้ มูลตรงกัน จึงท�ำให้การ
ท�ำธุรกรรมมีความน่าเชือ่ ถือ และสามารถท�ำธุรกรรมนัน้ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
ไปขุดคุย้ รายละเอียดธุรกรรมในอดีตเพือ่ พิสจู น์ความน่าเชือ่ ถือให้เสียเวลา

ความไว้วางใจท่ามกลางความไม่ไว้วางใจ: เมือ่ โลกดิจทิ ลั สามารถ
สร้างความไว้วางใจได้

สิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจและการค้าคือความไว้วางใจกัน ปัญหาคือ
มนุษย์เรามักไม่มคี วามไว้วางใจกันกับคนทีเ่ ราไม่รจู้ กั ท�ำให้การท�ำธุรกิจ
ต้องอาศัยคนกลางทีน่ า่ เชือ่ ถือ เช่น การโอนเงิน เราจะไม่มที างเชือ่ มัน่ ใน
เงินทีโ่ อนมาให้เราจากคนทีเ่ ราไม่รจู้ กั ได้เลย ถ้าการโอนเงินนัน้ ไม่ทำ� ผ่าน
ธนาคาร เนือ่ งจากเราไม่รเู้ ลยว่าเงินทีถ่ กู โอนมามีตวั ตนอยูจ่ ริงหรือไม่ หรือ
เป็นเพียงแค่เงินหลอกทีถ่ กู สร้างขึน้ มา
บล็ อ กเชนเป็ น เทคโนโลยี ที่ ส ามารถสร้ า งความไว้ ว างใจ
บนโลกดิจทิ ลั ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันของหน่วยต่างๆ ในระบบ
บล็อกเชนท�ำอย่างนี้ได้ด้วยการกระจายข้อมูลธุรกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
ในอดีตทีถ่ กู เก็บในรูปของบล็อก ไปยังทุกหน่วยในระบบ (distributed
ledger system) เปรียบเสมือนการกระจายบัญชีรายรับรายจ่ายไปให้
ทุกคนในระบบเก็บ แทนทีจ่ ะเก็บไว้ทบี่ คุ คลคนเดียว ท�ำให้ทกุ หน่วยในระบบมี
ข้อมูลธุรกรรมในอดีตตรงกัน และเมือ่ ทุกคนมีขอ้ มูลตรงกัน ก็จะรูเ้ ท่าทันกัน
ท�ำให้การโกงกันไม่เกิดขึน้
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นอกจากนี้ เนือ่ งจากข้อมูลในบล็อกเชนถูกกระจายไปยังทุกหน่วย
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ท�ำธุรกรรมกันหรือไม่ก็ตาม การโกงด้วยการปลอม
แปลงรหัสของบล็อก ถึงแม้จะท�ำส�ำเร็จในหน่วยหนึง่ ๆ ด้วยการแฮ๊ก แต่ก็
ยังไม่สามารถหลอกทุกหน่วยในระบบได้ เพราะผูโ้ กงจะต้องแฮ๊กเข้าไปใน
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server ของทุกหน่วยในระบบ ซึง่ มีจ�ำนวนมากมาย จึงไม่สามารถท�ำได้
ในทางปฏิบตั ิ เพราะต้องใช้พลังคอมพิวเตอร์สงู มาก ดังนัน้ ข้อมูลต่างๆ
ในบล็อกเชน หลังจากถูกยอมรับจากทุกหน่วยแล้ว จึงเป็นข้อมูลถาวร
ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ เราจึงสามารถใช้บล็อกเชนในการโอนกรรมสิทธิใ์ น
ทรัพย์สนิ ต่างๆ ได้อย่างสบายใจ สามารถสืบสาวทีม่ าทีไ่ ปของทรัพย์สนิ ได้
และไม่ตอ้ งกังวลว่าต้องมีการโกงหรือการปลอมแปลงข้อมูลใดๆ
แล้วข้อมูลส่วนตัวของเราจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นหรือไม่
ค�ำตอบคือ ไม่ ทุกคนในระบบบล็อกเชนไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยตัวตนทีแ่ ท้
จริง แต่ยงั คงสามารถท�ำธุรกรรมได้อย่างมัน่ ใจ เปรียบเสมือนการใช้ User
ID และ password ในการเข้าใช้อีเมลหรือใช้ซื้อของออนไลน์ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ ข้อมูลการท�ำธุรกรรมทีป่ รากฏใน
บล็อกเชนจะเป็นแบบนิรนาม ทุกหน่วยในระบบจะไม่ทราบว่าคนท�ำธุรกรรม
มีชอื่ เสียงเรียงนามจริงๆ เป็นอย่างไร แต่ทกุ คนในระบบจะมีความมัน่ ใจว่า
ธุรกรรมทีถ่ กู ท�ำนัน้ มีความน่าเชือ่ ถือ เนือ่ งจากกลไกทีผ่ มอธิบายไปแล้วข้างต้น
สิง่ ส�ำคัญคือ ผูใ้ ช้บล็อกเชนจะต้องเก็บ ID และ password ของตนเองเป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยให้คนอืน่ รูโ้ ดยเด็ดขาด
คุณสมบัตเิ หล่านีท้ ำ� ให้บล็อกเชนสามารถท�ำให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ
(integrity) และความโปร่งใส (transparency) ในขณะเดียวกันก็มคี วาม
ปลอดภัย (security) และความเป็นส่วนตัว (privacy) และทุกคนสามารถ
เข้ามามีสว่ นร่วมได้ (Inclusion)

ประเภทของบล็อกเชน

บล็อกเชนมี 2 ประเภท ได้แก่ public blockchain และ private
blockchain
• Public blockchain เป็นบล็อกเชนเปิด ทีใ่ ครสามารถเข้ามา
ใช้ได้ อาทิ เช่น Bitcoin ทีท่ กุ คนสามารถเข้ามาซือ้ ขาย หรือใช้ bitcoin
ซือ้ สินค้าได้ ทุกคนไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยตัวตน หากแต่ใช้ User ID และ
password เท่านัน้ ซึง่ ในบล็อกเชนจะเรียกว่า private key และ public
key
• Private blockchain เป็นบล็อกเชนปิด มีผู้ใช้งานจ�ำกัด
ส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้เพือ่ กระจายข้อมูล ลดต้นทุนในการติดต่อระหว่าง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างที่ส�ำคัญใกล้ตัวเรา
คือ ธนาคารกสิกรไทยได้นำ� บล็อกเชนมาใช้ในการออกหนังสือค�ำ้ ประกัน
(Letter of Guarantee: LG) โดยลูกค้าไม่จำ� เป็นต้องมาขอหนังสือจาก
ธนาคารให้เสียเวลา และสามารถเลือกได้วา่ จะขอเอกสารอะไร แชร์ให้ใคร
และหากเอกสารหมดอายุแล้วให้ตอ่ อายุทนั ที และแน่นอนว่าต้องมีระบบ
Consensus ทีท่ กุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องยืนยันความถูกต้องของเอกสาร
ซึง่ มีชนิ้ เดียวและถูกยืนยันเพียงครัง้ เดียว เพือ่ ป้องกันการปลอมแปลง

ผลกระทบของบล็อกเชน

ผลกระทบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของบล็อกเชนคือ การท�ำให้ตวั กลางหมด
ความส�ำคัญลงไป โดยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้น
ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ ป็นตัวกลางในการโอนเงิน
วงการกฎหมายจะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากบล็อกเชน
ช่วยให้เกิดสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ซึง่ เป็นข้อตกลงในรูปโค้ด
คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้ได้ด้วยตัวเองตามเงื่อนไขในข้อตกลง เช่น

การตัดจ่ายเงินค่าอ่านบทความจากเว็บไซต์ทนั ทีในทุกครัง้ ทีม่ จี ำ� นวนผูอ้ า่ น
บทความสูงถึงระดับทีต่ กลงกันไว้ ซึง่ สัญญาอัจฉริยะจะช่วยขจัดความเสีย่ ง
ในการฉ้อโกง และยังขจัดความวุ่นวายยุ่งยากของการตีความเนื้อหาใน
สัญญา ลดจ�ำนวนการฟ้องร้องลง และแน่นอนว่านักกฎหมายจะลดความ
ส�ำคัญลงอย่างมาก
เมื่ อ บล็ อ กเชนมี ค วามสามารถลดบทบาทของคนกลางลงได้
บล็อกเชนก็สามารถทดแทนโปรแกรมตัวกลางทีก่ ำ� ลังเป็น disrupter อยูต่ อนนี้
เช่น Airbnb หรือ Uber ได้เช่นกัน ในกรณีของ Airbnb สัญญาอัจฉริยะ
ในการเช่าห้องพักระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจะถูกบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด (ประตูห้องพักสามารถถูกปลดล็อกหรือ
ล็อกกลับได้อัตโนมัติหลังสัญญาถูกบังคับใช้) โดยไม่ต้องมีการจ่าย
ค่าคนกลางให้ airbnb เลย
ภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากบล็อกเชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากบล็อกเชนมีความสามารถในการยืนยันรับรองความถูกต้องแก่
ข้อมูลทุกประเภททีภ่ าครัฐมี ไม่วา่ จะเป็นบัตรประชาชน โฉนดทีด่ นิ เอกสาร
รับรองต่างๆ ส�ำหรับในแวดวงการค้า ข้อมูลหรือเอกสารที่สามารถใช้
บล็อกเชนในการแชร์ได้ อาทิ เอกสารทางศุลกากรต่างๆ (เช่น ใบก�ำกับสินค้า
ของศุลกากร ใบขนสินค้า ใบอนุญาตน�ำเข้าส่งออก ใบตราส่งสินค้าทาง
ทะเล ตราสารเครดิต) เอกสารทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา (เช่น ใบรับรอง
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) เอกสารข้อมูลนิติบุคคล (เช่น
ใบรับรองนิตบิ คุ คล รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ) และอืน่ ๆ
อีกมากมาย ดังนัน้ บล็อกเชนจึงมีศกั ยภาพในการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าอย่างมหาศาล

ก้าวต่อไปของบล็อกเชน

บทบาทของตัวกลางเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึง่ ตัวกลาง
คอยช่วยเป็นน�้ำมันหล่อลื่นในระบบเศรษฐกิจที่จับคู่และสร้างความ
ไว้วางใจผูซ้ อื้ และผูข้ าย แต่อกี ด้านหนึง่ ตัวกลางเป็นเสมือนแรงเสียดทาน
ที่เป็นต้นทุนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆ
หรือเวลาที่ต้องเสียไป บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการ
เปลี่ยนโลก เนื่องจากบล็อกเชนมีความสามารถในการลดบทบาทของ
ตัวกลาง แต่ยงั คงสามารถสร้างความไว้วางใจ และช่วยให้ผซู้ อื้ และผูข้ าย
จับคูแ่ ละประกอบธุรกรรมกันได้อย่างสบายใจ สะดวก และรวดเร็ว ซึง่ จะ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนยังคงเป็น
สิง่ ทีเ่ ข้าใจยาก และยังมีพฒ
ั นาการอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น จึงท�ำให้สงั คมยังใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนค่อนข้างน้อย ภาครัฐเป็นหนึง่ ในผูเ้ ล่น
ส�ำคัญทีส่ ามารถเป็นผูน้ ำ� ในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้
น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเอง
ซึง่ ยังมีชอ่ งว่างในการใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนอย่างมหาศาล
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
อุปสงค์ในประเทศ ได้รบั แรงสนับสนุนหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนทีข่ ยายตัวในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มรายได้ภาคการเกษตรและรายได้จาก
การส่งออกทีก่ ลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนตามการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ทีย่ งั ส่งสัญญาณขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ เครือ่ งชีว้ ดั ด้านอุปทานส่งสัญญาณในทิศทางทีด่ ี สะท้อนจากการขยายตัวของดัชนีผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยสรุปแล้ว เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยทัง้ ภายในและต่างประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนีส้ าธารณะ
ต่อ GDP ที่อยู่ในระดับต�่ำ ขณะที่ทุนส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนความมั่นคงและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ดี
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
แหล่งทีม่ าของอัตราเงินเฟ้อ (Percentage Points)

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

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี (ณ เม.ย. 2560)
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Inflationary Trend (Headline CPI)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนเมษายนปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.38
จากปัจจัยสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยมีการปรับขึ้นของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ขายปลีกในประเทศเฉลี่ยทุกประเภทสุทธิ 50 สตางค์ในเดือนที่ผ่านมา
ตามราคาน�้ ำ มั น ดิ บ ในต่ า งประเทศที่ ท ยอยปรั บ สู ง ขึ้ น จากปี ก ่ อ นหน้ า
อาหารส�ำเร็จรูปและค่าเช่าบ้าน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วราคาสินค้าใน
กลุม่ อาหารยังเป็นปัจจัยฉุดรัง้ อัตราเงินเฟ้อ ผลจากฐานสูงในปีกอ่ นหน้าจาก
ภาวะภัยแล้ง ภาวะอุปทานส่วนเกินในอาหารสดบางชนิด อาทิ ไข่ไก่ รวมถึง
ค่ากระแสไฟฟ้าจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ตัง้ แต่ไตรมาส 1/2559
ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อ ปี2560 ยังคงขยายตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไปอยูใ่ นระดับทีม่ เี สถียรภาพ โดยมีชว่ งประมาณการร้อยละ
1.5 – 2.2 ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนเมษายน 2560 สูงขึน้ ร้อยละ
0.16 จากเดือนก่อนหน้า ผลจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ผักสด ข้าวสารเจ้า อาหาร
ส�ำเร็จรูป โดยมีภาวะความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้า ดังนี้
› น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.63 ส�ำหรับราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ขายปลี ก ในประเทศ (แก๊ ส โซฮอล์ 91 95 E20 น�้ ำ มั น เบนซิ น 95)
โดยมีการปรับขึน้ ราคาสุทธิ 50 สตางค์
› ผักสด ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 6.67 อาทิ มะนาว มะเขือ ผักชี ผักกาดขาว
ผักคะน้า ผักบุง้ ถัว่ ฝักยาว เป็นต้น
› ข้าวสารเจ้า ราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.57 ผลจากการสิน้ สุดรายการส่งเสริม
การขายของข้าวสารเจ้าทัว่ ไป 5 กิโลกรัม
› อาหารส�ำเร็จรูป ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยเฉพาะอาหารโทรสั่ง
(Delivery) เนือ่ งจากสิน้ สุดรายการส่งเสริมการขายของพิซซ่า เดลิเวอรี่ ตัง้ แต่
วันที่ 30 มีนาคม 2560
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนเมษายน 2560 (ปี2553 = 100) เท่ากับ
102.8 เทียบกับเดือนเมษายน 2559 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 1.7 สาเหตุจากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาทัง้ 3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ
0.6 จากกลุม่ สินค้าผลผลิตการเกษตร ปลาและสัตว์นำ�้ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึน้ ร้อยละ 2.9 จากกลุม่ สินค้าลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ และหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 1.8 จากกลุม่ สินค้าส�ำคัญ ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2560 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559
สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 เป็นการปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวด
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก
ปรับตัวดีขนึ้ ส่งผลให้มคี วามต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมีนาคม 2560 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559
ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 7.0 โดยเป็นการปรับสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า ได้แก่ หมวด
สินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทัง้ นี้
ราคาสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญทีป่ รับสูงขึน้ อาทิ น�้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกเริม่ คลีค่ ลาย

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2560 เท่ากับ 104.4 เทียบกับ
เดือนเมษายน 2559 ลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตุจากการลดลงของดัชนีราคา
สินค้าหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 6.1 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5
และหมวดดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 1.0
เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2
เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.1
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน�้ำ เหล็กแผ่นเรียบด�ำ
ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป) ตามราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับลดลง ได้แก่ บิลเล็ตและเศษเหล็ก
และหมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 0.5 (ยางมะตอย) ตามราคาน�ำ้ มัน
ทีล่ ดลงก่อนหน้านี้ หมวดสินค้าทีด่ ชั นีราคาปรับสูงขึน้ ได้แก่ หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคา
น�ำเข้าไม้ปรับสูงขึน้ หมวดซีเมนต์สงู ขึน้ ร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์)
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึน้ ร้อยละ 0.8 (ท่อระบายน�ำ้ คอนกรีต) ส�ำหรับ
หมวดกระเบือ้ ง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา ดัชนีราคาไม่เปลีย่ นแปลง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

มีนาคม 60

: มีนาคม 2560

การส่งออก

เดือนมีนาคมการส่งออกมีมลู ค่า 20,888.6 ล้านเหรียญสหรัฐ กลับมา
ขยายตัวในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 9.2 รวมส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตัวที่
ร้อยละ 4.9 เติบโตสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส หรือในรอบกว่า 4 ปี สะท้อนถึง
ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับดีของไทยตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกซึง่ เป็นไปในทิศทางการฟืน้ ตัวของการส่งออกทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ได้คาดการณ์ไว้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 12.0 (YoY) โดยการส่งออกสินค้าทีข่ ยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา
ขยายตัวร้อยละ 95.4 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 15.0 และ
ผักผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยสินค้าเกษตร
ส�ำคัญเริ่มทยอยปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการส่งออก
ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง ยังคงหดตัวทีร่ อ้ ยละ 16.5
จากทัง้ ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต่ ลาดมากจากลาวและกัมพูชา รวมถึงการชะลอ
การสัง่ ซือ้ จากจีน ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
8.7 (YoY) โดยสินค้าส�ำคัญทีข่ ยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ
64.7 (ส่งออกไปจีน สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ) เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
ขยายตัวร้อยละ 18.4 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และ
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 53.9 (ส่งออกไปสิงคโปร์ จีน และกัมพูชา)
ส�ำหรับสินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ทองค�ำ รถยนต์และและส่วนประกอบ
(หดตัวร้อยละ 27.4 และ 0.9 ตามล�ำดับ) ไตรมาสแรกกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวร้อยละ 3.5
ตลาดส่งออกส�ำคัญ การส่งออกไทยในตลาดส�ำคัญขยายตัวเป็นวงกว้าง
มากขึน้ สะท้อนถึงวัฏจักรการฟืน้ ตัวมีความเข้มแข็งมากขึน้ โดยการส่งออกไป
ตลาดร้อยละ 86.9 ทีข่ ยายตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัว
ร้อยละ 10.5 การส่งออกไปญีป่ นุ่ สหภาพยุโรป (15) และสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 14.9 10.2 และ 7.1 ตามล�ำดับ มีเพียงตลาดตะวันออกลางที่ยัง
หดตัวสูงเนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันยังปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ และตลาดอาเซียน 5
ทีย่ งั หดตัวแต่ในอัตราทีล่ ดลง
การน�ำเข้า

เดือนมีนาคม 2560 มีมลู ค่า 19,270.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 19.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัว
ของน�ำ้ มันดิบ (+92.9%) เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ (+5.6%) เคมีภณ
ั ฑ์
(+24.5%) และอัญมณี เงินแท่ง ทองค�ำ (+45.9%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ
(-3.0%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+10.7%) ญีป่ นุ่
(+10.3%) มาเลเซีย (+21.5%) สหรัฐอเมริกา (-1.1%) อินโดนีเซีย (+88.0%)
ดุลการค้า

เดือนมีนาคม 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,616.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค.-มี.ค.) เกินดุลการค้ามูลค่า 4,052.8
ล้านเหรียญสหรัฐ

ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ ี่ 96.0 (ปี2555=100)
สูงขึน้ ร้อยละ 3.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 7.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.3
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มูลค่าล้านเหรียญ

ม.ค.-มี.ค. 2560
มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

(%YoY)

ส่งออก

20,887.6

9.2

56,456.4

4.9

น�ำเข้า

19,270.7

19.3

52,403.6

14.8

ดุลการค้า

1,616.9

4,052.8

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 60
Δ
มูลค่า
(ล้าน USD) (%YoY)

สินค้า

สัดส่วน ประเทศ มูลค่า
(%)
(ล้าน USD)

Δ

สัดส่วน

(%YoY)

(%)

รถยนต์ และส่วน
ประกอบ

2,495

-0.9

11.9

จีน

2,727

47.6

13.1

เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,566

18.4

7.5

สหรัฐ
อเมริกา

2,195

7.1

10.5

1,080

-14.3

5.2

ญีป่ นุ่

1,964

14.9

9.4

944

64.8

4.5

ฮ่องกง

983

10.0

4.7

745

-0.5

3.6

เวียดนาม

945

25.6

4.5

อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 60
สินค้า
น�้ำมันดิบ

Δ สัดส่วน
มูลค่า
(ล้านUSD) (%YoY) (%)
1,880 92.9
9.8

Δ สัดส่วน
ค่า
ประเทศ (ล้ามูนลUSD)
(%YoY) (%)
จีน
3,710 10.7 19.3

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,621

5.6

8.4

ญีป่ นุ่

2,778

10.3

14.4

1,468

-3.0

7.6

มาเลเซีย

1,119

21.5

5.8

เคมีภัณฑ์

1,381

24.5

7.2

1,043

-1.1

5.4

อัญมณี เงินแท่ง
ทองค�ำ

สหรัฐ
อเมริกา

1,082

45.9

5.6

อินโดนีเซีย

897

88.0

4.7

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า

ดัชนีราคา

การเปลีย่ นแปลง (%MoM)

การเปลีย่ นแปลง (%YoY)

ม.ค.60

ก.พ. 60

มี.ค. 60

มี.ค. 60

ม.ค. - มี.ค. 60

ส่งออก

0.4

0.5

0.0

3.3

3.7

น�ำเข้า

1.3

0.7

-0.2

7.0

8.0

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 86.8 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของดัชนี
ราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.4 สินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.4 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4
หมวดสินค้าทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : เมษายน 2560
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนเมษายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,695.0 บาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวเพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากได้รบั แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ภายหลัง
การประกาศตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแรง รวมถึงความ
ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและซีเรียทีม่ ากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กระตุน้ ให้
นักลงทุนแห่เข้าซือ้ ทองค�ำซึง่ เป็นสินทรัพย์ทปี่ ลอดภัย นอกจากนีส้ ถานการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียก็มีแนวโน้มที่จะตึงเครียด
เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยหนุนต่อทองค�ำ
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 51.09 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้า
ซึง่ อยูท่ ี่ 49.73 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจากปริมาณน�้ำมันดิบคงคลัง
สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตทัง้ ในและนอกกลุม่ โอเปกตัดสินใจ
ขยายระยะเวลาในการปรับลดก�ำลังการผลิต ซึง่ เป็นปัจจัยหนุนราคาน�ำ้ มันดิบ
ในตลาด

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนเมษายนโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 34.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าจากเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ จากการอ่อนค่าของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงนักลงทุนยังมีการชะลอการลงทุนในสหรัฐฯ เพือ่ รอดู
ตัวเลขเศรษฐกิจส�ำคัญ ท�ำให้มีแรงซื้อเข้ามาในบางสกุลเงินในเอเชีย
โดยเฉพาะเงินบาท

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
ที่มา : CEIC

%∆(MOM)

ม.ค-เม.ย.
59

ม.ค-เม.ย.
60

%∆(YOY)

1,152.81
1,922.50

1.10
-4.45

1,213.51
2,279.74

1,159.36
2,025.86

-4.46
-11.14

83.99
73.82

77.92
64.54

-7.23
-12.58

50.27
43.91

87.47
75.39

74.01
71.71

1,231.09
20,364.81

1,265.63
20,695.00

2.81
1.62

1,196.28
20,093.69

1,230.92
20,395.26

2.90
1.50

49.73

51.09

2.74

35.34

51.72

46.35

34.90

34.45

-1.27

35.53

34.95

-1.63

มี.ค.60

เม.ย.60

1,140.22
2,011.96

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนเมษายน 2560 ปรับตัว
ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 จากราคา 1,140.22 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,152.81 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากปริมาณและความต้องการของประเทศ
คูค่ า้ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะตลาดอิหร่าน ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 2,011.96บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,922.50 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากผลผลิตข้าวทีอ่ อกสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้
ประกอบกับปริมาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มแี ผนประชาสัมพันธ์ขา้ วเพือ่ ช่วยการส่งออก
ในช่วง เม.ย.-มิ.ย. โดยเน้นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสามารถขยายตลาดข้าวเพิม่ ขึน้
เช่น จีน ไนจีเรีย เดนมาร์ค สหรัฐฯ และแคนาดา เพือ่ หาตลาดรองรับผลผลิต
ข้าวนาปรังทีก่ ำ� ลังออกสูต่ ลาด ซึง่ จะส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวไทยได้เพิม่ ขึน้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2560 เฉลีย่
อยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 77.92 บาท และ 64.54 บาท ตามล�ำดับ ราคายางแผ่น
รมควันชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560
คิดเป็นร้อยละ 7.23 และ 12.58 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัวลดลง โดยได้รบั
ปัจจัยกดดันจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การระบายยางในสตอคยางของภาครัฐทีล่ า ชา ประกอบกับการแถลงการณ์
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทีไ่ ด้แสดงความกังวลเกีย่ วกับการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจาก GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวต�ำ่ สุดในรอบ 3 ปี
รวมทัง้ ยางพาราทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดล่วงหน้า ซึง่ ท�ำให้ความต้องการสัญญา
ยางพาราลดลงตามไปด้วย
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

คาบสมุทรเกาหลีเดือด ทัพสหรัฐฯ เคลื่อนก�ำลังปิดล้อม
ส่วนรัสเซียจ่อตั้งฐานในไทย โดยนักธุรกิจรัสเซียสนใจ
ตั้ ง ฐานในระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ของไทยทีก่ ำ� ลังจะเป็น hub ของอาเซียน
โดยเฉพาะในสาขาทีร่ สั เซียมีความเชีย่ วชาญ อาทิ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ซอฟแวร์ อากาศยาน เครือ่ งจักร เทคโนโลยีชวี ภาพ วิทยาศาสตร์ขนั้ สูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
ที่จะพัฒนาด้วย รวมถึงการลงทุนใน Rubber City ของไทย
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัสเซียเอง

จีนได้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการบริหารประเทศมาเน้นการ
บริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออก
และมุง่ การเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืน โดยไม่เน้นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
จนเกินไป ซึ่งเป็นโอกาสแก่สินค้าไทยในตลาดจีนในการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการเติบโตร่วมกัน
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีสินค้า
ส่งออกที่ส�ำคัญของไทยที่มีศักยภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
เม็ดพลาสติก และยางพารา

ร้านอาหารในรัสเซียเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงเฉลี่ย 25% ต่อปี
จ�ำแนกเป็น 3 ประเภทคือ อาหารจานด่วน อาหารระดับ
ธรรมดา (casual) และอาหารระดับหรูที่มีอัตราเติบโตสูงเป็น
พิเศษ กรุงมอสโกเป็นตลาดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด มีส่วนแบ่ง
22% ของตลาดทั้งประเทศ ใหญ่กว่านครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
แต่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็น่าสนใจในแง่การเป็นตลาดท่องเทีย่ ว
และกฎระเบียบซับซ้อนน้อยกว่า ส่วนรูปแบบของผู้บริโภคก็เริ่ม
เปลีย่ นแปลงไป โดยชาวรัสเซียเริม่ นิยมรับประทานนอกบ้านเป็นประจ�ำ
และให้ความส�ำคัญกับปัจจัยที่ไม่ใช่ราคา (non-price factors)
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ คุณภาพอาหาร ชื่อเสียงของร้าน ท�ำเลที่ตั้ง การตกแต่งภายใน นโยบายการตลาด
รวมทั้งคนรัสเซียสนใจใน exotic food โดยอาหารจีนและญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลาง-ระดับบน
ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์จากการมาเที่ยว
เมืองไทย ร้านอาหารบริการด่วนเป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ในตลาดรัสเซีย เนือ่ งจากเติบโตเร็วทีส่ ดุ และ
ยังอิม่ ตัวน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ครือ่ งปรุงทีส่ ง่ จากประเทศไทยควรเป็นเครือ่ งปรุงกึง่ ส�ำเร็จรูป เพือ่ ให้สามารถใช้
พ่อครัวท้องถิ่นได้ และช่วยให้แฟรนส์ไชส์สามารถเติบโตได้รวดเร็ว
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02-507-7895 หรือ www.tpso.moc.go.th

