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โลกเราทกุวนันี ้มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาเทคโนโลยด้ีานต่างๆ อยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้สอดรบักบัการด�าเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นไปของคนในโลกแห่งยคุดจิทิลั  
การติดต่อสือ่สารทีง่่ายเพยีงปลายนิว้สมัผสั รบัเงนิ โอนเงนิ โดยไม่ต้องไปยนืรอตดิต่อทีห่น้าเคาเตอร์ธนาคาร การซือ้ขายแบบออนไลน์ทีเ่มือ่เหน็สนิค้าแล้วพอใจก็
โอนเงนิให้แล้วรอรบัสนิค้าได้เลย หรอืแม้แต่กระทัง่การประชมุตดิต่อธรุกจิในต่างประเทศ กไ็ม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปยงัสถานทีน่ัน้ๆ เพยีงคณุมรีะบบอนิเทอร์เนต็
ที่ดี สินค้าตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูลการน�าเสนอที่ครบครัน คุณก็สามารถติดต่อค้าขายท�าธุรกิจแบบออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้ว แต่เรา
ต้องมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก�าลังเข้ามาเปลี่ยนโลกการค้า หาอ่านได้ในคอลัมน์ Special Talk 

Special Report พบกับ 2 เร่ืองที่ควรรู้ เร่ืองแรกเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการท�า Big Data หรือที่รวมของชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน  
โดยมกีารสร้างขึน้ใหม่อย่างต่อเนือ่งอยูต่ลอดเวลา ทัง้ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวจากสือ่ดจิทิลัต่างๆ รวมถงึข้อมลูจากสงัคมออนไลน์ ทีจ่ะถกูน�ามาวเิคราะห์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิสถ์ึงพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้บรโิภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของธุรกิจเพื่อใหไ้ด้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 

ต่อด้วยเรือ่งทีส่องกบั Blockchain : The Next Internet ทีจ่ะเข้ามาลดบทบาทของตวักลางอย่างธนาคาร และนกักฏหมาย แต่ยงัคงสามารถสร้างความ 
ไว้วางใจ และช่วยให้ผู้ซือ้และผูข้ายจบัคูแ่ละประกอบธรุกรรมกนัได้อย่างสบายใจ สะดวก และรวดเรว็ ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทนุในการด�าเนนิธรุกจิ  
เช่น การออกหนังสือรับรองต่างๆ จากหน่วยงานราชการ เอกสารทางศุลกากร ใบอนุญาตน�าเข้าส่งออก เอกสารข้อมูลนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งบล็อกเชนเป็น
เทคโนโลยทีีส่ามารถสร้างความไว้วางใจบนโลกดจิทิลัท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกนัของหน่วยต่างๆ ในระบบ ลดการทจุรติ คอร์รปัชนั และขัน้ตอนต่างๆ ลงได้มาก 
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธาน
ในการประชุมหารือภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจทั้งภาครัฐ อาทิ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( สศก.) ส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู ้แทน 
ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) หอการค้า สมาคมค้าปลีก  
สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สภาผูส่้งออก) และ ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) เป็นต้น 
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดท�าสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าไตรมาส 1 ของ ปี 2560 
และแนวโน้มปี 2560 ของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งประกอบด้วย  
การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก การค้าภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และ
ประมาณการเศรษฐกิจ การประชุมฯ ในครั้งนี้ สนค. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งข้อมูล/ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สนค. เป็นอย่างมาก 
ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไป
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ได้อย่างแท้จรงิ (Customization) ท�าให้โอกาสทางธรุกจิของ SMEs เพิม่ขึน้ 
และยงัช่วยลดต้นทนุค่าขนส่ง การสตอ็กสนิค้า แต่อาจก่อให้เกดิการละเมดิ
ทรพัย์สนิทางปัญญามากขึน้ และยานยนต์ไร้คนขบั ทัง้รถยนต์ รถไฟ และ 
เครื่องบิน (drone) ซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลอัจฉริยะที่คอยควบคุม 
ยานยนต์แทนมนุษย์ ซึง่จะท�าให้ยานยนต์เป็นมากกว่ายานพาหนะ และท�าให้
การเดนิทางขนส่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้และมต้ีนทนุทีถ่กูลง
 การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ด้านเทคโนโลยดีจิทิลัย่อมส่งผลกระทบทีเ่ป็น
ทัง้ทางบวกและทางลบ ในทางบวกต่อชวีติประจ�าวนั คือ อะไรทีท่�าได้ง่ายกจ็ะ
ยิง่ง่ายแค่ปลายนิว้ ท�าให้ประหยดัเวลาการท�างานมากขึน้ จากชวีติทีเ่ร่งรบีจะ 
ได้มีพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ  
ในทางลบถ้าปรับตัวไม่ทันอาจจะตามมาด้วยความเครียด ด้วยมนุษย์เรา 
ไม่ชอบอะไรทีเ่ปลีย่นแปลงบ่อย การมส่ีวนร่วมของคนในสงัคมจะลดน้อยลง 
เกดิช่องว่างทางสงัคมมากขึน้ เป็นต้น ในด้านธรุกจิกเ็ช่นเดยีวกนั จะส่งผลดี
เริม่ตัง้แต่การผลติ การจดัจ�าหน่าย การให้บรกิารในรปูแบบต่างๆ ซึง่มผีลต่อ
การเพิม่ศกัยภาพการแข่งของผูป้ระกอบการทัง้สิน้ ในทางกลบักนัหากปรบัตัว 
ไม่ทันก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม และลุกลามเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 
และอาจจะตามมาถงึระดบัประเทศ 
 แล้วจะปรับตัวอย่างไร ส�าหรับภาคธุรกิจแล้วสิ่งที่ต้องปรับตัวคือ 
ประการแรก ผู้ประกอบการต้องพยายามให้บริการที่เน้นประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและการจดจ�า ประการที่สอง  
การผลติสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ต้องดูความต้องการของตลาดว่าลกูค้า
ต้องการอะไร เราจะเชือ่มต่อกบัโลกดจิทิลัเพือ่ให้ขยายผลไปยงัลกูค้าได้มากขึน้  
ประการที่สาม ผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างบริษัทเล็กที่
คล่องตัวและบริษทัใหญ่ทีม่เีงนิและเครอืข่าย ต้องตระหนักว่าอะไรๆ ย่อม
เปลีย่นแปลงได้ จบัมอืกนัไว้แล้วไปด้วยกนัดกีว่า และประการทีส่ี ่เกดิรปูแบบ
การด�าเนนิธรุกจิใหม่ๆ อาท ิธรุกจิแพลตฟอร์มธรุกจิทีใ่ช้ข้อมลูเข้มข้น (data 
powered) และการลงทนุในความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber security) 
ทีภ่าคธรุกจิไม่อาจมองข้าม อย่าลมื! โลกทกุวนัน้ีไม่ใช่ปลาใหญ่กนิปลาเลก็  
แต่ขึ้นอยู่กับการปรับตัว นั่นคือปลาเร็วกินปลาช้า ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ 
ปรบัตวัได้เรว็ขึน้คอืเทคโนโลยนีีแ่หละ

 มาถงึตรงนี ้ขอบอกว่าขึน้อยูก่บัท่านแล้วว่าจะน�าเทคโนโลยมีาปรบั
ใช้กบัธุรกจิของตวัเองอย่างไร บอกได้แต่ว่าถงึเวลาต้องเรยีนรูเ้ทคโนโลยี 
แห่งอนาคตแล้ว เมื่อมีการน�ามาใช้จะได้ไม่ตื่นเต้นปรับตัวได้ทัน  
ตามสภุาษติทีว่่า “รูไ้ว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” ค่ะ 

Special Talk
โดย : นางสกุญัญา  ทองมา นกัวชิาการพาณชิย์ช�านาญการ กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าสนิค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีช่วย 
อ�านวยความสะดวกชวีติประจ�าวนัของคนเราให้ง่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิงานในองค์กรทีร่วดเรว็สะดวกมากขึน้ การตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ท้ังใกล้หรอืไกล รวมถงึยงัช่วยลดต้นทนุในการด�าเนินธรุกิจต่างๆ  

 เทคโนโลยสี�าคัญท่ีอาจเปลีย่นแปลงโลกการค้าอย่างหน้ามอืเป็นหลงัมอื 
อาจแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1)ข้อมูลและความเชื่อมโยงทางดิจิทัล 
เทคโนโลยีประเภทนี้เริ่มต้นจากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวตนในโลกดิจิทัล 
(Digital Presence) และเช่ือมโยงกนัผ่านอินเทอร์เนต็ ซ่ึงท�าให้ทกุอย่าง
สามารถตดิต่อสือ่สารกนัตลอดเวลา (Internet of Things) ข้อมลูมหาศาล
ถูกเกบ็ ส่งผ่าน วเิคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเรว็ทนัที ณ เวลานัน้  
(real time) ก่อให้เกดิสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Big data ซึง่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การท�าธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า นับแต่การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า 
การจัดหาวัตถุดิบและผลิต การจัดจ�าหน่าย และการบริการหลังการขาย  
2)Fintech เป็นเทคโนโลยทีีค่รอบคลมุตัง้แต่การกูย้มืเงนิ การบรหิารเงนิ  
การช�าระเงนิ การระดมทนุ และการสร้างสกลุเงนิดจิทิลั โดยไม่ต้องผ่านสถาบนั 
การเงินแบบดัง้เดมิ ตวัอย่างเช่น เทคโนโลยกีารช�าระเงนิทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกทางการค้าเป็นอย่างมาก และ Blockchain  
ซึง่เป็นเทคโนโลยใีนการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของสนิทรพัย์แบบ peer-to-peer  
ทีม่คีวามปลอดภยัและโปร่งใส เพราะมรีะบบการท�างานแบบกระจายศนูย์ 
Blockchain สามารถถกูน�าไปใช้ในวงการกฎหมาย การเงนิการธนาคาร และ
บญัชี ในการท�า smart contract การออกหนงัสอืรบัรอง การจดทะเบยีน
ธรุกจิ ทรพัย์สนิทางปัญญา และทรพัย์สนิอ่ืนๆ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา
การฟ้องร้อง ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมลูอย่างโปร่งใสและท่ัวถงึ และลดต้นทนุ
ในการท�าธรุกจิอย่างมหาศาล 3)เศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มและเศรษฐกจิ
แบ่งปัน เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทีจ่บัคูผู่ผ้ลติและลกูค้าโดยตรง หรอืเป็น
ที่รวมกันของกลุ่มคนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดตลาด
สินค้าและบริการบนโลกดิจิทัล ซ่ึงท�าให้ตลาดแบบดั้งเดิมและคนกลาง
หมดความส�าคญัลง ช่วยลดต้นทนุการซือ้ขายแลกเปลีย่น ลดความสญูเสยี
ด้านทรัพยากร และสร้างอ�านาจต่อรองของกลุ่มคนหรือธุรกิจขนาดเล็ก  
4)เทคโนโลยีทางชีวภาพ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม Biotechnology  
Bio-pharmaceuticals Bio-energy และ Bio-plastics ซ่ึงใช้ประโยชน์จาก
สิง่มชีวีติในการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อกระแสรกัษ์สิง่แวดล้อม 
นอกจากนี ้ เทคโนโลยพีนัธวิุศวกรรมยงัมปีระโยชน์มหาศาลต่อภาคบรกิาร
และภาคการเกษตรในการรกัษาโรคตดิต่อทางพนัธกุรรมต่างๆ การผลติยา  
การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทั้งการพัฒนาพันธุ ์สัตว์และพืช  
5)อุปกรณ์และเครื่องมืออัจฉริยะ ได้แก่ หุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งเริ่มเข้ามา 
ท�างานบริการที่เคยผูกขาดโดยมนุษย์หรือที่ประสบปัญหาขาดแคลน

แรงงาน อาทิ บริการการแพทย์ ท�างานบ้าน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้
ความละเอยีด และทักษะเฉพาะตัวบคุคล นอกจากนี ้เทคโนโลยี 

cloud robotics ท�าให้หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงคลังข้อมูล 
มหาศาล จึงสามารถเรียนรู ้และตัดสินใจได้เอง  

(Artificial Intelligence) 3D printing  
ทีม่กีารใช้อย่างแพร่หลายในการผลติชิน้
ส่วนยานยนต์ อวัยวะเทยีม อาหาร และ

ของใช้ส่วนตัว 3D printing จะท�าให้การ
ผลติในปรมิาณมาก (mass production) 

ลดความส�าคญัลง และท�าให้การผลติสนิค้า
มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้ 

เทคโนโลยเีปลีย่นโลกการค้า
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Finally: How to predict the Future with Big Data
อ่านหัวเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ชวนให้ติดตามว่า Big Data นั้น  

คืออะไร เจ๋งอย่างไร มีใครเริ่มใช้กันบ้างแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาในบ้านเรา 
มีการกล่าวถึง 2 ค�านี้บ่อยมาก Big Data มาท�าประโยชน์อะไรให้เราให้ 
องค์กรได้บ้าง หรือมีใครเอาข้อมูลพื้นฐานของเราไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ต้ังใจ
บ้าง ในโลกแห่งยคุดจิทิลันี ้ ถ้าจะพดูให้เข้าใจง่ายๆ Big Data เป็นข้อมูลท่ีได้
มาจากทีต่่างๆ ท้ังในรปูแบบทีม่โีครงสร้าง เช่น database และไม่มโีครงสร้าง  
เช่น เสยีง วดิโีอ ภาพ หรอืในรปูแบบกึง่โครงสร้าง คอื ม ีexcel ทีเ่รา edit หรอื 
format ได้นดิหน่อย ให้ผูใ้ช้กรอกข้อมลูในช่องทีเ่ราก�าหนดไว้ และน�าโปรแกรม 
(Software) อื่นๆ มาช่วยเสริมในการประมวลข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน�าผลที่ได ้
จดัท�าเป็นนโยบาย และท�า action plan ต่อไป โดยปัจจบุนัมโีปรแกรมทีน่ยิมใช้ 
ช่ือ Apcche Hadoop สร้างโดยบรษัิท Google หรอื โปรแกรมชือ่ Watson 
สร้างโดยบรษิทั IBM ทัง้นีโ้รงพยาบาลได้มกีารน�า Watson ไปใช้กนัมากเพือ่ช่วย 
ประมวลผลคนไข้ เช่น คนไข้ขับรถเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็
สามารถวดัอณุหภมูผิูป่้วยจาก Sensor ได้ หรอืตดิตามผลคนไข้ได้ตลอด 24 ชม. 
โดยฝ่ังชปิ และยงัสามารถวนิจิฉยัโรคมะเรง็ได้เรว็และแม่นย�ากว่ามนษุย์ถงึ 4 เท่า 
ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นเพยีงจดุเริม่ต้นของ Big Data เท่านัน้

ในปี 2030 คาดว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มฉลาดกว่ามนุษย์ จะเข้าสู่ยุค 
ทวีคูณ อุตสาหกรรมรถยนต์จะเริ่มล่มสลาย ไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมี 
รถยนต์ส่วนตวัอกีต่อไป รถยนต์ไร้คนขบัจะเข้ามาแทนที ่ เช่น อาจจะมีแท็กซี่ 
Drone จอดอยู่บนดาดฟ้าของตึกต่างๆ เพื่อบริการผู้พักอาศัย บนท้องถนน
จะมีรถยนต์วิง่น้อยลง อบุตัเิหตชุ่วงสงกรานต์ทีเ่กดิขึน้ทกุปีกจ็ะหายไป บรษิทั 
Tech (Tesla, Apple, Google) จะปฏิวตักิารสร้างรถยนต์โดยใส่คอมพิวเตอร์
ลงในล้อรถยนต์ ท�าให้มเีสยีงดงัน้อยลง รถยนต์ไฟฟ้ากจ็ะมรีาคาถกูลง มกีารใช้
พลงังานสะอาดจากพลังงานแสงอาทติย์/พลงังานลม มากขึน้ หรอืแม้แต่ในระบบ 
ราชการ อนาคตจะไม่มีใครคอรัปช่ันได้อีกต่อไป หากทุกภาคส่วนมีการเปิด/ 
เชือ่มข้อมลู (Open/Connect Data) ซ่ึงเป็นค�าทีค่่อนข้างใหม่ แต่มอีทิธฤิทธิแ์รง
ในการปราบคอร์รปัชัน่ และก�าลงัเป็นกระแสทีม่าแรงในระดบัโลก คอืการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างเสรใีห้ทุกคนน�าไปใช้ และตพีมิพ์ผลการวเิคราะห์อย่างไม่มข้ีอจ�ากดั 
ในเรือ่งลขิสทิธิ ์ ในชัน้นี ้กลุม่ประเทศ EU มข้ีอตกลงในเรือ่ง Open Data ของ
ภาครฐั เรยีกว่า Open Government Data ประเทศสมาชกิควรเปิดเผยข้อมลู 
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินภาษีที่เก็บจากประชาชน หรือ  
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการท�างานของรัฐที่ส�าคัญก็คือ การป้องกันและ 
ปราบปรามคอร์รัปชัน่ เล่ามาถงึตรงนีแ้ล้วชวนให้อ่านต่อว่า แล้วมคีวามเกีย่วข้อง 
อย่างไรกบั Big Data เพราะจากข้างต้นทีก่ล่าวมาจะเกดิขึน้ไม่ได้ ถ้าขาดการน�า  
Big Data มา รวบรวม สกดั ประมวล เพือ่ตกผลกึ กลายเป็นข้อมลูทรงคณุค่า 
(Valued Data) ยกตัวอย่าง ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เมืองเซี่ยงไฮ้  
มีการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากรถไฟฟ้า เช่น ชาร์ตที่ไหน ช่วงเวลาที่ชาร์ต  
ใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ วิง่ได้ในระยะทางเท่าไหร่ จ่ายเงนิไปแค่ไหน เพือ่รวบรวมเป็น
ข้อมลูขนาด Big Data เพือ่ให้เกดิการพฒันาต่อยอดยิง่ขึน้ต่อไป

Big Data ส�ำคญัไฉน?
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 

ปัจจุบัน ข้อมูล Big Data ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิต การเงินการธนาคาร การค้าปลีก E-Commerce  
การสือ่สาร การประกนัภยั การแพทย์ และภาครฐั (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กรมสรรพากร ธนาคาร เป็นต้น) จะเหน็ว่า บรษิทั Dtac และบรษัิท True มกีาร
วางระบบทมี Big Data ทีด่เียีย่ม มาแรงมาก โดยคดัเลอืกเดก็ทีจ่บปริญญาเอก 
ด้าน Mathematic Analytics เข้ามาอยูใ่นทมี เพือ่ท�าเรือ่ง Deep Learning  
โดยการเรยีนรูจ้ากพฤติกรรมของคนใช้โทรศพัท์ทีค่ล้ายๆ กนัว่า มแีนวโน้มไปทศิทาง
ไหน เจ้าหน้าทีส่ามารถ Track ได้ตลอด และทราบได้ก่อนว่า ลกูค้าคนไหนจะย้ายค่าย 
และเปลี่ยนเบอร์โทร นอกจากวงการสื่อสารแล้ว ก็มีบริษัท SCG ปตท. และ  
กลุม่เครอืเซน็ทรลั ทีเ่ริม่มกีารวางระบบ Big Data เช่นกนั ถ้า Big Data เป็นที่
กล่าวขวญัเสยีขนาดนี ้งัน้มาท�าความรูจ้กั Big Data กนั

Big Data คอือะไร Big Data คอื เทคนคิ เทคโนโลยใีนการกลัน่ หรอืวเิคราะห์ 
สกัดเอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ และซับซ้อน ซ่ึงเกินขอบเขตหรือ 
ขดีจ�ากัดของการจัดการข้อมลูแบบเดมิๆ และถกูสร้างขึน้มาอย่างต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา  
เช่น ข้อมลูจากการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย ข้อมลูทีต่รวจวดัจาก
เครือ่งจกัรหรอืเซน็เซอร์ ข้อมลูจากอปุกรณ์พกพา ข้อมลูการรกัษาโรค ภาพนิง่
และภาพเคลือ่นไหวจากสือ่ดจิทิลัต่างๆ รวมถงึข้อมลูจากสงัคมออนไลน์ เป็นต้น 
ซึง่ยากต่อการประมวลผล หรอืเกนิความสามารถท่ีจะดักจบั บริหารจดัการ จดัเก็บ 
ค้นหา แบ่งปัน ส่งถ่าย และวิเคราะห์ ด้วยระบบฐานข้อมลูทีม่อียูใ่นปัจจบุนั ดงันัน้
ถ้าองค์กรหรอืหน่วยงานใดท่ีสามารถน�าข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านีม้าวเิคราะห์ได้  
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ได้อย่างด ีเช่น สามารถท�านายถงึโอกาสทางธรุกจิของผลติภณัฑ์ใหม่ ศกึษาพฤตกิรรม 
ของบคุคลในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืช่วยเลอืกวธิรีกัษาโรคและท�านายผล 
การรักษาได้แม่นย�า เป็นต้น ด้วยเหตุนีจ้งึมกีารคดิค้นโปรแกรมส�าหรบับรหิารจดัการ  
Big Data เพือ่ให้สามารถจดัการกบัข้อมลูทีม่คีณุสมบตั ิ3V นีไ้ด้ ได้แก่ โปรแกรม 
Apcche Hadoop หรอื โปรแกรม Watson เป็นต้น

เรามาดอูงค์ประกอบ ของ Big Data มีอะไรบ้าง โดยทาง Gartner  
(American Research and Advisory Firm providing IT) ได้นยิาม 
ความหมายของ Big Data ประกอบด้วย 3 V ดงันี้ 

• High Volume ปรมิาณของข้อมลูจะมากมายมหาศาลจนไม่สามารถที่ 
จะเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลรูปแบบเดิมๆ ได้ หรือถ้าเก็บได้ก็อาจจะยากและ 
ซบัซ้อน อาจมมีากขนาดคดิได้เป็นเทระไบต์ต่อวนิาท ี(TB/Sec)

• High Velocity หรอืความเรว็ คอืเป็นข้อมลูทีม่อีตัราเร่งเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา บางทมีามาก มาน้อย มาเรว็ มาช้า โดยข้อมลูนัน้มค่ีาในเวลา ณ จดุนัน้  
และจะหมดค่าเมือ่เวลาผ่านไป การน�าเอาข้อมลูชนดินีม้าใช้ต้องมกีารประมวลผล
ทีร่วดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์ 

• High Varity หรือความหลากหลาย ข้อมูลที่มีความหลากหลายทาง
โครงสร้าง ท�าให้ไม่สามารจัดเก็บหรือแยกหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ หรือมี 
รายละเอยีดปลกีย่อย หรือรูปแบบในการจดัการข้อมลูทีเ่พ่ิมขึน้ตามขนาดของข้อมลู

Big Data Big Money
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Big Data ท�างานได้อย่างไร ? เทคโนโลยีหลักที่ถือว่าอยู่เบื้องหลัง  
“Big Data” คอื Apcche Hadoop ซึง่เป็นซอฟแวร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source 
Software) เรยีกว่าเป็น Framework กไ็ด้ คนทีพ่ฒันาคอื  Google ซ่ึงสมยัก่อน 
Google ใช้ระบบหลงับ้าน ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ธรรมดา โดยใช้คอมพวิเตอร์
เครื่องเล็กๆ มาต่อกันโดยใช้สาย Lan เนื่องจากการซ้ือ Super Computer  
มต้ีนทนุทีสู่ง เม่ือทาง Google มข้ีอมลูผ่านเข้ามามากมาย ทัง้มโีครงสร้าง (format) 
และไม่มโีครงสร้าง (non-format) หรอืจากหลายๆ ร้อยล้าน Website จงึต้อง
ใช้ตวัช่วย คอื Apcche Hadoop จะขออธบิายง่ายๆ เช่น ถ้าม ี file 10 หน้า  
Hadoop จะท�าหน้าท่ีตดั file 10 หน้าออกเป็นหน้าๆ เครือ่งที ่1 ค�านวณ หน้าที ่1  
เครื่องที่ 2 ค�านวณหน้าที่ 2 เครื่องที่ 3 ค�านวณหน้าที่ 3 และมีเครื่องหนึ่ง 
ที่เป็น Master แล้วน�าผลมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ ฉะนั้นไม่ใช่เครื่องเดียวท่ี 
ค�านวณ แต่เป็น Apcche Hadoop มาท�าหน้าที ่map และ reduce นอกจากนี้ 
ยงัมพีนัธมติร หรอืทีเ่รยีกว่า Hadoop Ecosystem ทีจ่ะมาช่วยเสรมิในเรือ่งการ
จดัการข้อมลู การเข้าถงึและดงึข้อมลู รวมทัง้การตดิต่อแลกเปลีย่นข้อมลูกบัระบบ 
ต่างๆ ให้สะดวกขึ้น เพราะทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สท้ังหมด  
โดยม ีApcche Hadoop เป็นแกนกลางในการท�างาน องค์กรสามารถดาวน์โหลด 
Apcche Hadoop และผลติภัณฑ์อืน่ในกลุม่ Hadoop Ecosystem มาใช้งานได้
โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย 

ดงันัน้ Big Data จงึเปรยีบเสมอืน tool ส�าหรบัใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 
และประมวลแนวโน้มต่างๆ หากสามารถช่วงชงิน�าข้อมลูเหล่านีม้าวเิคราะห์ และ
ใช้ได้ทนัท่วงท ีจะเกดิประโยชน์อย่างมหาศาล ยกตวัอย่าง 

1. สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าความต้องการของลกูค้าคอือะไร
2. Visualization - สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อน�ากลับมา 

วางกลยทุธ์ทางการตลาดได้
3. Time to Market - สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได ้

ในเวลาทีท่นัท่วงที 
กรณีตัวอย่างการใช้ Big Data ของบริษัทมือถือของไทย อาทิ ลูกค้าม ี

การย้ายค่ายมือถือกันบ่อยมาก ถ้าเราเป็นทีมงานที่ต้องวิเคราะห์ ก็จะต้องต้ัง
สมมตุฐิานว่ามาจากเหตผุลใด เช่น มกีารส่งเสรมิการขายทีอ่อกมาเป็น Package 
ซ�า้ซ้อนกบัค่ายคูแ่ข่งหรอืไม่ หากมาดขู้อมลูกนัแบบเจาะลกึ จะเหน็ว่าคนท่ีย้ายค่าย 
ส่วนใหญ่มาจากโซนทีอ่ยูห่นองจอก (ย้ายร้อยละ 70) ลกูค้ากลุม่นีท้�าไมย้ายค่าย  
ทมีงานกซ็ุม่ตวัอย่างและโทรศพัท์ไปคยุ พบว่าลกูค้าพวกเขาไม่สนใจการส่งเสรมิ
การขายของบริษัทมือถือ แต่พบว่าบริเวณนี้มีสัญญาโทรศัพท์ของบริษัทไม่ดี  
จงึเป็นสาเหตหุลกัทีแ่ท้จรงิ (root cause) โดยใช้ Big Data วเิคราะห์นัน่เอง

กรณตีวัอย่างของบรษิทัต่างชาต ิAmazon ทีท่กุวนันีค้งไม่มใีครไม่รู้จกัผูก่้อต้ัง  
Amazon อย่าง Jeff Bezos ได้ชือ่ว่าเป็นคนทีป่ราดเปรือ่งทีส่ดุคนหนึง่แห่งยคุ
เลยก็ว่าได้ เขาเป็นคนทีค่ดินอกกรอบอยูต่ลอดเวลา หนึง่ในความคดิทีป่ราดเปร่ือง 
ที่สุดของเขาก็คือ การใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจ E-Commerce อย่างที่
เราทราบกันดีว่า Amazon เริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ (E-book) และ 
ขยบัขยายมาขายของจ�าพวกอิเล็กทรอนกิส์ แล้วกม็าเป็นขายส่ิงของทีใ่ช้ในบ้าน  
จนในปัจจบุนัแทบจะเรยีกได้ว่า Amazon ขายสนิค้าเกอืบทกุประเภท ในปี 2015 
Amazon มบีญัช ีactive user ประมาณ 304 ล้านราย มสีนิค้าให้เลอืกเฉพาะ
ใน Amazon.com ถงึ 253 ล้านชนดิ และ ใน 1 วนิาท ีAmazon ขายของออก
ไปได้เฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณเกอืบๆ 500 ชิน้ ไม่อยากคดิว่ามปีรมิาณยอดสกัเท่าไหร่  
ซึง่หนึง่ในความส�าเรจ็ของ Amazon กค็อื 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
พฤตกิรรมการซือ้ของลกูค้าคนอืน่ทีม่พีฤตกิรรมคล้ายๆ เรา เพือ่ทีจ่ะมาแนะน�า
เราได้ ซึง่มีความแม่นย�ามากและค่อนข้างตรงกบัความต้องการของลกูค้า ข้อมลูที่  

Amazon น�ามาใช้ในการวิเคราะห์กเ็ป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป เช่น ในอดตีลกูค้า
ซือ้อะไร ตอนนีล้กูค้าก�าลงัจะซือ้หรอืสนใจสนิค้าอะไร สนิค้าทีล่กูค้าเคยกดไลค์
หรือเคยให้เรทต้ิง ลูกค้าคนอ่ืนท่ีสนใจสินค้าในแบบเดียวกันเขาซื้ออะไรเพิ่ม  
เพือ่ทีจ่ะเลอืกเนือ้หาหรอืสนิค้าทีเ่หมาะสมและมโีอกาสทีล่กูค้าจะสนใจและซือ้มา
แสดงให้กบัลกูค้าได้ โดยในช่วงปีแรกๆ ที ่Amazon น�าตวั Recommendation 
Engine มาใช้นัน้ มรีายงานออกมาว่า มนัสามารถเพิม่ยอดขายให้ได้ถึง 29% 
เทยีบกบัของไตรมาสสองในปีที ่2011 กบัปี 2012 จาก 9.9 ล้านเหรียญเพิม่เป็น 
12.83 ล้านเหรยีญสหรฐั2

สรุป การจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรต้องเริ่มจาก ปัญหาคืออะไร 
ข้อมลูทีม่ช่ีวยอะไรได้หรอืไม่ ข้อมลูทีม่เีพยีงพอหรอืไม่ ควรเกบ็ข้อมูลเพิม่ไหม 
ใช้วธิอีะไรในการ extract ข้อมลู และ transform ข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบทีใ่กล้
เคยีงกนัเพือ่การวเิคราะห์ หลงัจากนัน้เรากน็�าข้อมลูไปเคราะห์ต่อ และสดุท้าย 
ข้อมลูสามารถตอบโจทย์ได้หรอืไม่ ถามกบัตวัเอง หากต้องการให้บทความนีเ้ป็น
จดุกระตุ้นในการเพ่ิมยอดการขายของท่าน โดยการท�า Visualization ซึง่อาจ
น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จาก Big Data มากขึน้ในอนาคตในทีส่ดุ3 ดงันัน้เมือ่เห็น 
ประโยชน์จากข้อมูล ผู ้ประกอบการก็ควรเริ่มที่จะท�าการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยเฉพาะบรษิทัระดบั SMEs ในบ้านเราทีไ่ม่ค่อยมข้ีอมลูขนาด Big Data (3 V) 
เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ หรือแทบไม่ได้เล่นกบัข้อมูลเลย ยกตัวอย่าง เรือ่งการขาย
สนิค้าในระบบ E-Commerce ซึง่ลกูค้าไม่มโีอกาสสมัผสัสนิค้า ผูป้ระกอบการ 
SME ไทยยงัไม่ค่อยสนใจในเรือ่งข้อมลูเนือ้หาสนิค้า (Content) ทัง้ๆ ทีเ่ป็นหัวใจ
ในการตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้าในโลกดจิทิลั 

ระบบราชการกบัการน�า Big Data มาใช้ตามองค์ประกอบ 3 V นัน้ คดิว่ายงั
ต้องพฒันาอกี ข้อเทจ็จรงิคอื ในราชการ อาจมข้ีอมลูทีม่คีวามหลากหลาย และมี
ปรมิาณมาก แต่อาจไม่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เลง็
เหน็ความส�าคญัของการใช้ Big Data จงึได้จดัท�าโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
เชงิลกึเพือ่เศรษฐกจิการค้า (TIS : Trade Intelligence System) ซึง่ขณะ
นีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2560 เพือ่บรูณาการ 
ข้อมลูเศรษฐกจิการค้ามาไว้ ณ จดุเดียว นอกจากนีก้ระทรวงพาณชิย์สามารถพฒันา
ธรุกจิและผูป้ระกอบการ SMEs ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ  
โดยเฉพาะการใช้อนิเทอร์เนต็ สือ่สงัคมออนไลน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ท่ีจะน�าไปสูก่ารวเิคราะห์
ความต้องการตลาด (Demand Driven Analysis) เพ่ือสร้างสรรค์คณุค่าและ
พฒันาธรุกจิ (Value Creation & Business Development) ต่อไป

ข้อคดิเหน็ : ทกุองค์กรไม่ว่าเอกชนหรอืราชการ จะบรษิทัเลก็ กลาง ใหญ่ 
จะเก่า ใหม่ ไม่ส�าคญั ควรต้องมามองจดุเริม่ต้นทีเ่ดยีวกนั คอื ตวัปัญหาก่อน  
ถึงจะเอาข้อมูลมาเล่นและวิเคราะห์ได้ ท้ังนีต้้องฝึกคน ทีมงาน จบัใส่ข้อมลูให้
ถกูต้อง บนพืน้ฐานของความจรงิ และท�าอย่างมรีะบบ เพือ่ผลวเิคราะห์ทีแ่ม่นย�า 
ประมวลผลและใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้  
ซึง่ถือเป็น access ท่ีส�าคญัในโลกนี ้ ถ้าเราอยากประสบความส�าเรจ็ในโลกยุค
ดจิทิลั ลองเริม่ต้นท�ากนัเลยค่ะ

1 ข้อมลูจาก Forture 2 ข้อมลูจาก Forture 3 ศกึษาเพิม่เตมิได้ที ่ http://marketingland.com/5-ways-just-anyone-leveraging-predictive-analysic-144971

Amazon’s Recommendation Engine = Web’s most search engine + Advertiser
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โดย : นายณฐั ธารพานชิ นกัวชิำกำรพำณชิย์ช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำอตุสำหกรรมและธรุกจิบรกิำร

ท่านผูอ่้านคงจ�ากนัได้เมือ่ประมาณ 20 กว่าปีทีแ่ล้วทีอ่นิเทอร์เนต็
เข้ามาปฏวิตักิารสือ่สารของมนษุย์ เรามอีเีมล และโปรแกรมส่งข้อความ
และโทรศพัท์ออนไลน์ทีท่�าให้การเขยีนจดหมายหรอืการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศราคาแพงหมดความจ�าเป็นลง นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังช่วย
ท�าให้เราหาหรือส่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท�าให้ธุรกิจ 
บางประเภทต้องปรับตวักนัขนานใหญ่ เช่นวงการสือ่บนัเทงิ ทีต่อนนีไ้ม่มีใคร 
ซือ้เทปหรอืซดีเีพลงกนัอกีต่อไป แต่ไฟล์เพลงหรอืภาพยนตร์ถกูส่งผ่าน
ทางออนไลน์ได้ทนัที 

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่ายังมีธุรกิจอีกหลาย
ประเภทไม่ได้รบัผลกระทบมากนกัจากอนิเทอร์เนต็ อาท ิธรุกจิธนาคาร 
หรอืกฎหมาย เนือ่งจากว่าเรายงัไม่สามารถใช้อนิเทอร์เนต็ในการส่งเงนิ
หรือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้  
โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เพราะเราไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าเงินหรือ 
สทิธใินทรพัย์สนิทีถ่กูส่งมาให้เราเป็นของจรงิหรอืถกูก๊อปป้ีขึน้มาเหมอืน
ก๊อปป้ีไฟล์ เราจงึยงัคงต้องถกูบงัคบัให้ส่งเงนิผ่านธนาคาร หรอืเรายงัคงต้อง 
ไปยงักรมทีด่นิเพ่ือโอนความเป็นเจ้าของทีด่นิ เรายงัต้องขอใบรบัรองจาก
หน่วยงานราชการหรอืสถาบนัการเงนิต่างๆ เพือ่เอาไปยนืยนัความเป็น 
ตวัตนของเราในการท�าธรุกรรม และต้องเสยีค่าธรรมเนยีมสงูมาก ซึง่เป็น 
ต้นทุนในการท�าธุรกจิทีม่มีลูค่ามหาศาล และท�าให้ธรุกจิหรอืหน่วยงานทีเ่ป็น 
ตวักลางเหล่านีเ้ป็นเสอืนอนกนิ และยงัคงมผีลประกอบการทีด่เีรือ่ยมา 
จนถงึปัจจบุนัค�าถามทีน่่าสนใจคอื ตวักลางแบบนีจ้ะเป็นเสอืนอนกนิ 
ต่อไปหรือไม่ เราสามารถลดต้นทนุในการพึง่พาตวักลางต่างๆ ได้อย่างไร 
บลอ็กเชน (Blockchain) คอืค�าตอบของค�าถามนี ้บทความนีจ้ะพาท่าน
ไปรูจ้กักบับลอ็กเชน ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะปฏวิตัวิงการธรุกจิและการด�าเนนิชวีติ 
ของเรา เหมอืนหรอืยิง่กว่าสิง่ทีอ่นิเทอร์เนต็เคยท�ามาแล้วในอดตี

ความไว้วางใจท่ามกลางความไม่ไว้วางใจ: เม่ือโลกดจิิทลัสามารถ
สร้างความไว้วางใจได้

สิง่ส�าคญัในการท�าธรุกจิและการค้าคอืความไว้วางใจกนั ปัญหาคือ 
มนษุย์เรามกัไม่มคีวามไว้วางใจกนักบัคนทีเ่ราไม่รูจ้กั ท�าให้การท�าธรุกจิ
ต้องอาศยัคนกลางทีน่่าเชือ่ถือ เช่น การโอนเงนิ เราจะไม่มทีางเชือ่มัน่ใน
เงนิทีโ่อนมาให้เราจากคนทีเ่ราไม่รูจ้กัได้เลย ถ้าการโอนเงนินัน้ไม่ท�าผ่าน
ธนาคาร เนือ่งจากเราไม่รูเ้ลยว่าเงนิทีถู่กโอนมามตีวัตนอยูจ่รงิหรอืไม่ หรอื
เป็นเพยีงแค่เงนิหลอกทีถ่กูสร้างขึน้มา  

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความไว้วางใจ 
บนโลกดจิทัิลท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกนัของหน่วยต่างๆ ในระบบ 
บล็อกเชนท�าอย่างนี้ได้ด้วยการกระจายข้อมูลธุรกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด
ในอดตีทีถ่กูเกบ็ในรปูของบลอ็ก ไปยงัทกุหน่วยในระบบ (distributed 
ledger system) เปรยีบเสมอืนการกระจายบญัชีรายรบัรายจ่ายไปให้ 
ทุกคนในระบบเกบ็ แทนทีจ่ะเก็บไว้ทีบ่คุคลคนเดยีว ท�าให้ทกุหน่วยในระบบมี
ข้อมลูธรุกรรมในอดตีตรงกนั และเมือ่ทกุคนมข้ีอมลูตรงกนั กจ็ะรูเ้ท่าทนักนั  
ท�าให้การโกงกนัไม่เกดิขึน้ 

ค�าถามที่ส�าคัญต่อมาคือ ก่อนที่เราจะท�าธุรกรรมเราจะมั่นใจได้
อย่างไรว่าข้อมลูทีท่กุคนมอียูน่ัน้เป็นข้อมลูอนัเดยีวกนั บล็อกเชนแก้ปัญหา
นีด้้วยการสร้างรหสัประจ�าบลอ็ก หรอืทีเ่รยีกว่า แฮช (Hash) โดยแต่ละ
บล็อกจะมรีหสัไม่เหมอืนกนัเลย เพราะรหสันีถ้กูสร้างขึน้ด้วยข้อมลูธรุกรรม
ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นบลอ็กนัน้ ซึง่ข้อมลูธรุกรรมแตกต่างกนั และในทางปฏบิตัิ
รหัสของแต่ละบล็อกจะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้อีกด้วยข้อมูลธุรกรรม 
ชดุใหม่ ทีอ่าจจะเกดิขึน้มาจากการปลอมแปลงข้อมลู โดยถงึแม้ในทางทฤษฎี
สามารถท�าได้ แต่กย็ากยิง่กว่างมเขม็ในมหาสมทุร เนือ่งจากสมการขัน้สงูที่
ใช้สร้างรหสัประจ�าบล็อกมคีวามซบัซ้อนมาก ดงันัน้ เราจงึไม่ต้องกงัวลเลย
ว่าจะมกีารฉ้อโกง ด้วยการแก้หรอืใส่ข้อมลูธรุกรรมใหม่ๆ เข้าไปในบลอ็ก
ในอดตี เช่น เปล่ียนข้อมลูการเงนิ แล้วผู้โกงสามารถสร้างรหสับลอ็กอนัเดมิ 
เพือ่ให้ดเูหมอืนว่าไม่มอีะไรเกดิขึน้ ถงึแม้จะมกีารแก้ข้อมลูธรุกรรมไปแล้ว 

เมือ่บลอ็กใหม่ถกูสร้างขึน้พร้อมกบัรหสัใหม่ รหสันัน้กจ็ะถกูส่งไป
ให้ทกุๆ หน่วยตรวจสอบความถกูต้องว่าเป็นรหสัเดยีวกนั เหมอืนกบัการ
บอกเฉลยข้อสอบ เมือ่ทกุคนรูเ้ฉลยแล้วร้องอ๋อ กเ็ท่ากบัว่าทกุคนยอมรบั
ในค�าตอบนัน้ (Consensus) หลงัจากนัน้บลอ็กใหม่นีจ้ะถกูน�าไปเชือ่มต่อ 
กับบล็อกก่อนหน้า กลายเป็นบล็อกเชน โดยบล็อกอันล่าสุดจะมีรหัส
ของบล็อกก่อนหน้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในบล็อกด้วย จึงท�าให้รหัส
ของบลอ็กล่าสดุถกูสร้างขึน้โดยข้อมลูของบลอ็กก่อนหน้าไปโดยปรยิาย  
เหมอืนกบัเป็นการสบืสายพนัธุจ์ากแม่สูลู่ก โดยเมือ่ตรวจเลอืดของลกูแล้ว 
ก็จะทราบไปถึงบรรพบุรุษเลย ดังนั้น เมื่อคู่สัญญามีรหัสบล็อกล่าสุด 
ตรงกนั จงึสามารถมัน่ใจได้ว่า ทัง้สองฝ่ายมข้ีอมลูตรงกนั จงึท�าให้การ
ท�าธรุกรรมมคีวามน่าเชือ่ถอื และสามารถท�าธรุกรรมนัน้ได้ทนัท ีโดยไม่ต้อง
ไปขดุคุย้รายละเอยีดธรุกรรมในอดตีเพือ่พสิจูน์ความน่าเชือ่ถอืให้เสยีเวลา

Blockchain : The Next Internet

นอกจากนี ้ เนือ่งจากข้อมลูในบลอ็กเชนถกูกระจายไปยงัทกุหน่วย 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ท�าธุรกรรมกันหรือไม่ก็ตาม การโกงด้วยการปลอม
แปลงรหสัของบลอ็ก ถงึแม้จะท�าส�าเรจ็ในหน่วยหนึง่ๆ ด้วยการแฮ๊ก แต่ก็
ยงัไม่สามารถหลอกทกุหน่วยในระบบได้ เพราะผูโ้กงจะต้องแฮ๊กเข้าไปใน 

“บลอ็กเชนจะเป็นสิง่ทีเ่ข้ามาปฏวิตัวิงการธรุกจิและการด�าเนนิชวีติของเรา 
เหมอืนหรอืยิง่กว่าสิง่ทีอ่นิเทอร์เนต็เคยท�ามาแล้วในอดตี”
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server ของทกุหน่วยในระบบ ซึง่มจี�านวนมากมาย จงึไม่สามารถท�าได้
ในทางปฏบิตั ิ เพราะต้องใช้พลงัคอมพวิเตอร์สงูมาก ดงันัน้ ข้อมลูต่างๆ 
ในบลอ็กเชน หลงัจากถกูยอมรบัจากทกุหน่วยแล้ว จึงเป็นข้อมลูถาวร
ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ เราจงึสามารถใช้บลอ็กเชนในการโอนกรรมสทิธิใ์น
ทรพัย์สนิต่างๆ ได้อย่างสบายใจ สามารถสบืสาวทีม่าทีไ่ปของทรพัย์สนิได้ 
และไม่ต้องกงัวลว่าต้องมกีารโกงหรอืการปลอมแปลงข้อมลูใดๆ  

แล้วข้อมูลส่วนตัวของเราจะตกไปอยู่ในมือของคนอื่นหรือไม่  
ค�าตอบคอื ไม่ ทกุคนในระบบบลอ็กเชนไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนทีแ่ท้
จรงิ แต่ยงัคงสามารถท�าธรุกรรมได้อย่างมัน่ใจ เปรยีบเสมอืนการใช้ User 
ID และ password ในการเข้าใช้อีเมลหรือใช้ซื้อของออนไลน์ โดยไม่
จ�าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ ข้อมลูการท�าธรุกรรมทีป่รากฏใน 
บล็อกเชนจะเป็นแบบนรินาม ทกุหน่วยในระบบจะไม่ทราบว่าคนท�าธรุกรรม 
มีช่ือเสียงเรยีงนามจรงิๆ เป็นอย่างไร แต่ทกุคนในระบบจะมคีวามมัน่ใจว่า
ธรุกรรมทีถ่กูท�านัน้มคีวามน่าเชือ่ถอื เนือ่งจากกลไกทีผ่มอธบิายไปแล้วข้างต้น  
สิง่ส�าคญัคอื ผูใ้ช้บลอ็กเชนจะต้องเกบ็ ID และ password ของตนเองเป็น
ความลบั ห้ามเปิดเผยให้คนอืน่รูโ้ดยเดด็ขาด

คณุสมบตัเิหล่านีท้�าให้บลอ็กเชนสามารถท�าให้เกดิความน่าเชือ่ถอื 
(integrity) และความโปร่งใส (transparency) ในขณะเดยีวกนักม็คีวาม
ปลอดภยั (security) และความเป็นส่วนตวั (privacy) และทกุคนสามารถ
เข้ามามส่ีวนร่วมได้ (Inclusion) 

ประเภทของบลอ็กเชน
บลอ็กเชนม ี2 ประเภท ได้แก่ public blockchain และ private 

blockchain 
• Public blockchain เป็นบลอ็กเชนเปิด ทีใ่ครสามารถเข้ามา

ใช้ได้ อาท ิเช่น Bitcoin ทีท่กุคนสามารถเข้ามาซือ้ขาย หรอืใช้ bitcoin 
ซือ้สนิค้าได้ ทกุคนไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตวัตน หากแต่ใช้ User ID และ 
password เท่านัน้ ซึง่ในบลอ็กเชนจะเรยีกว่า private key และ public 
key 

• Private blockchain เป็นบล็อกเชนปิด มีผู้ใช้งานจ�ากัด 
ส่วนใหญ่แล้วจะถกูใช้เพือ่กระจายข้อมลู ลดต้นทนุในการตดิต่อระหว่าง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตัวอย่างท่ีส�าคัญใกล้ตัวเรา
คอื ธนาคารกสกิรไทยได้น�าบลอ็กเชนมาใช้ในการออกหนงัสอืค�า้ประกนั 
(Letter of Guarantee: LG) โดยลกูค้าไม่จ�าเป็นต้องมาขอหนงัสอืจาก
ธนาคารให้เสยีเวลา และสามารถเลอืกได้ว่าจะขอเอกสารอะไร แชร์ให้ใคร 
และหากเอกสารหมดอายแุล้วให้ต่ออายทุนัท ีและแน่นอนว่าต้องมรีะบบ 
Consensus ทีท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจะต้องยนืยนัความถกูต้องของเอกสาร
ซึง่มชีิน้เดยีวและถกูยนืยนัเพยีงครัง้เดยีว เพือ่ป้องกนัการปลอมแปลง

ผลกระทบของบลอ็กเชน
ผลกระทบท่ีส�าคญัทีส่ดุของบลอ็กเชนคอื การท�าให้ตวักลางหมด

ความส�าคัญลงไป โดยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้น
ธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีเ่ป็นตวักลางในการโอนเงนิ 

วงการกฎหมายจะได้รับผลกระทบเช่นกัน เน่ืองจากบล็อกเชน
ช่วยให้เกดิสญัญาอจัฉริยะ (smart contract) ซึง่เป็นข้อตกลงในรปูโค้ด
คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้ได้ด้วยตัวเองตามเงื่อนไขในข้อตกลง เช่น  

การตดัจ่ายเงนิค่าอ่านบทความจากเวบ็ไซต์ทนัทใีนทกุครัง้ทีม่จี�านวนผูอ่้าน
บทความสูงถงึระดบัทีต่กลงกนัไว้ ซึง่สัญญาอจัฉรยิะจะช่วยขจดัความเสีย่ง
ในการฉ้อโกง และยังขจัดความวุ่นวายยุ่งยากของการตีความเนื้อหาใน
สญัญา ลดจ�านวนการฟ้องร้องลง และแน่นอนว่านกักฎหมายจะลดความ
ส�าคญัลงอย่างมาก 

เมื่อบล็อกเชนมีความสามารถลดบทบาทของคนกลางลงได้  
บลอ็กเชนกส็ามารถทดแทนโปรแกรมตวักลางทีก่�าลงัเป็น disrupter อยูต่อนนี้  
เช่น Airbnb หรอื Uber ได้เช่นกนั ในกรณขีอง Airbnb สญัญาอจัฉรยิะ
ในการเช่าห้องพักระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจะถูกบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
ตามวันและเวลาที่ก�าหนด (ประตูห้องพักสามารถถูกปลดล็อกหรือ 
ล็อกกลับได้อัตโนมัติหลังสัญญาถูกบังคับใช้) โดยไม่ต้องมีการจ่าย 
ค่าคนกลางให้ airbnb เลย 

ภาครัฐจะได้รับผลกระทบจากบล็อกเชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เนื่องจากบล็อกเชนมีความสามารถในการยืนยันรับรองความถูกต้องแก่
ข้อมลูทกุประเภททีภ่าครฐัม ีไม่ว่าจะเป็นบตัรประชาชน โฉนดทีด่นิ เอกสาร
รับรองต่างๆ ส�าหรับในแวดวงการค้า ข้อมูลหรือเอกสารที่สามารถใช้ 
บล็อกเชนในการแชร์ได้ อาท ิเอกสารทางศลุกากรต่างๆ (เช่น ใบก�ากบัสนิค้า
ของศลุกากร ใบขนสนิค้า ใบอนญุาตน�าเข้าส่งออก ใบตราส่งสนิค้าทาง 
ทะเล ตราสารเครดติ) เอกสารทางทรพัย์สนิทางปัญญา (เช่น ใบรบัรอง 
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ) เอกสารข้อมูลนิติบุคคล (เช่น  
ใบรบัรองนติบิคุคล รายชือ่ผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ) และอืน่ๆ 
อกีมากมาย ดงันัน้ บลอ็กเชนจงึมศีกัยภาพในการเพิม่ประสทิธภิาพใน
อ�านวยความสะดวกทางการค้าอย่างมหาศาล

ก้าวต่อไปของบลอ็กเชน
บทบาทของตวักลางเปรยีบเสมอืนเหรยีญสองด้าน ด้านหนึง่ ตวักลาง

คอยช่วยเป็นน�้ามันหล่อลื่นในระบบเศรษฐกิจที่จับคู่และสร้างความ 
ไว้วางใจผูซ้ือ้และผูข้าย แต่อกีด้านหนึง่ ตวักลางเป็นเสมอืนแรงเสยีดทาน 
ที่เป็นต้นทุนส�าคัญในการด�าเนนิธุรกิจ ทั้งในรูปของค่าธรรมเนียมต่างๆ 
หรือเวลาที่ต้องเสียไป บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการ 
เปลี่ยนโลก เนื่องจากบล็อกเชนมีความสามารถในการลดบทบาทของ
ตวักลาง แต่ยงัคงสามารถสร้างความไว้วางใจ และช่วยให้ผูซ้ือ้และผูข้าย
จบัคูแ่ละประกอบธรุกรรมกนัได้อย่างสบายใจ สะดวก และรวดเรว็ ซึง่จะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทนุในการด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง และสงัคมอย่างมหาศาล อย่างไรกต็าม บลอ็กเชนยงัคงเป็น 
สิง่ทีเ่ข้าใจยาก และยงัมพีฒันาการอยูใ่นช่วงเริม่ต้น จงึท�าให้สงัคมยงัใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยบีลอ็กเชนค่อนข้างน้อย ภาครฐัเป็นหนึง่ในผูเ้ล่น
ส�าคญัทีส่ามารถเป็นผูน้�าในการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ รวมทัง้ 
น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐเอง  
ซึง่ยงัมช่ีองว่างในการใช้ประโยชน์จากบลอ็กเชนอย่างมหาศาล
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

อปุสงค์ในประเทศ ได้รบัแรงสนบัสนนุหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนทีข่ยายตวัในทิศทางเดยีวกนักบัแนวโน้มรายได้ภาคการเกษตรและรายได้จาก
การส่งออกทีก่ลบัมาขยายตวัอย่างชดัเจนตามการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิของประเทศคูค้่า เช่นเดยีวกนักบัการลงทนุภาคเอกชนในหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัร
ทีย่งัส่งสญัญาณขยายตวัได้ด ี นอกจากนี ้ เครือ่งชีว้ดัด้านอปุทานส่งสญัญาณในทศิทางทีด่ ี สะท้อนจากการขยายตวัของดชันผีลผลติทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรม โดยสรปุแล้ว เสถยีรภาพของเศรษฐกจิไทยทัง้ภายในและต่างประเทศอยูใ่นเกณฑ์ด ีอตัราเงนิเฟ้อ อตัราการว่างงานและสดัส่วนหนีส้าธารณะ 
ต่อ GDP ที่อยู่ในระดับต�่า ขณะที่ทุนส�ารองระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนความมั่นคงและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงจาก 
ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกได้ดี

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนเมษายนปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.38  
จากปัจจัยสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยมีการปรับขึ้นของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
ขายปลีกในประเทศเฉลี่ยทุกประเภทสุทธิ 50 สตางค์ในเดือนที่ผ่านมา  
ตามราคาน�้ามันดิบในต่างประเทศที่ทยอยปรับสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า  
อาหารส�าเรจ็รปูและค่าเช่าบ้าน อย่างไรกต็าม ในภาพรวมแล้วราคาสนิค้าใน
กลุม่อาหารยงัเป็นปัจจยัฉดุรัง้อตัราเงนิเฟ้อ ผลจากฐานสงูในปีก่อนหน้าจาก
ภาวะภยัแล้ง ภาวะอปุทานส่วนเกนิในอาหารสดบางชนดิ อาท ิไข่ไก่ รวมถงึ 
ค่ากระแสไฟฟ้าจากการปรบัอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Ft) ตัง้แต่ไตรมาส 1/2559
    ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์ประเมนิว่า อตัราเงนิเฟ้อ ปี2560 ยงัคงขยายตวั 
แบบค่อยเป็นค่อยไปอยูใ่นระดบัทีม่เีสถยีรภาพ โดยมช่ีวงประมาณการร้อยละ 
1.5 – 2.2 ระดบัราคาสนิค้าและบรกิาร ในเดอืนเมษายน 2560 สงูขึน้ร้อยละ 
0.16 จากเดอืนก่อนหน้า ผลจากน�า้มนัเชือ้เพลงิ ผกัสด ข้าวสารเจ้า อาหาร
ส�าเรจ็รปู โดยมภีาวะความเคลือ่นไหวของราคาสนิค้า ดงันี้ 
› น�า้มันเชือ้เพลงิ ราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.63 ส�าหรบัราคาน�า้มนัเชือ้เพลิง 
ขายปลีกในประเทศ (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น�้ามันเบนซิน 95)  
โดยมกีารปรบัขึน้ราคาสทุธ ิ50 สตางค์ 
› ผกัสด ราคาสงูขึน้ร้อยละ 6.67 อาท ิมะนาว มะเขอื ผกัช ีผกักาดขาว 
ผกัคะน้า ผกับุ้ง ถัว่ฝักยาว เป็นต้น
› ข้าวสารเจ้า ราคาสงูขึน้ร้อยละ 0.57 ผลจากการสิน้สดุรายการส่งเสรมิ
การขายของข้าวสารเจ้าทัว่ไป 5 กโิลกรมั 
› อาหารส�าเร็จรูป ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยเฉพาะอาหารโทรส่ัง 
(Delivery) เนือ่งจากสิน้สดุรายการส่งเสรมิการขายของพซิซ่า เดลเิวอรี ่ตัง้แต่
วนัที ่30 มนีาคม 2560

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

แหล่งทีม่าของอตัราเงินเฟ้อ (Percentage Points)

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี (ณ เม.ย. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

 ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดอืนเมษายน 2560 (ปี2553 = 100) เท่ากบั 
102.8 เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2559 ปรบัตัวสงูขึน้ร้อยละ 1.7 สาเหตจุากการสงูขึน้ของดชันรีาคาทัง้ 3 หมวดหลกั คอื หมวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ร้อยละ  
0.6 จากกลุม่สนิค้าผลผลติการเกษตร ปลาและสตัว์น�า้ หมวดผลติภณัฑ์จากเหมือง สงูข้ึนร้อยละ 2.9 จากกลุม่สนิค้าลกิไนต์ ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ  
แร่โลหะและแร่อืน่ๆ และหมวดผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สูงข้ึนร้อยละ 1.8 จากกลุม่สนิค้าส�าคญั ได้แก่ ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม เคมภัีณฑ์ 
ผลติภณัฑ์เคม ีผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหลก็     

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

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดือนเมษายน 2560 เท่ากบั 104.4 เทยีบกบั  
เดอืนเมษายน 2559 ลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตจุากการลดลงของดชันรีาคา
สนิค้าหมวดซเีมนต์ ร้อยละ 6.1 หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรตี ลดลงร้อยละ 0.5 
และหมวดดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 1.0 
 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม  2560 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2  
เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.1  
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า เหล็กแผ่นเรียบด�า  
ตะแกรงเหลก็ส�าเรจ็รูป) ตามราคาวตัถดุบิทีป่รบัลดลง ได้แก่ บลิเลต็และเศษเหลก็  
และหมวดวสัดกุ่อสร้างอืน่ๆ ลดลงร้อยละ 0.5 (ยางมะตอย) ตามราคาน�า้มนั
ท่ีลดลงก่อนหน้านี ้ หมวดสนิค้าทีด่ชันรีาคาปรบัสูงข้ึน ได้แก่ หมวดไม้และ
ผลติภณัฑ์ไม้ สงูขึน้ร้อยละ 0.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคา
น�าเข้าไม้ปรบัสงูขึน้ หมวดซเีมนต์สูงข้ึนร้อยละ 0.1 (ปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์) 
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี สงูข้ึนร้อยละ 0.8 (ท่อระบายน�า้คอนกรตี) ส�าหรบั
หมวดกระเบือ้ง หมวดวสัดฉุาบผวิ หมวดสขุภณัฑ์ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา ดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง

 ดชันรีาคาส่งออก เดอืนมนีาคม 2560 เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2559  
สงูขึน้ร้อยละ 3.3 เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวด
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก 
ปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง
 ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนมนีาคม 2560 เทยีบกบัเดอืนมนีาคม 2559  
ปรบัสงูขึน้ร้อยละ 7.0 โดยเป็นการปรบัสงูขึน้ทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ หมวด
สินค้าเชื้อเพลิง หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป หมวดสินค้าทุน  
หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค ทัง้นี้ 
ราคาสนิค้าน�าเข้าส�าคญัทีป่รบัสงูขึน้ อาท ิ น�้ามนัดบิ เหลก็ เหลก็กล้าและ
ผลติภณัฑ์ เนือ่งจากปัญหาอปุทานส่วนเกนิในตลาดโลกเริม่คลีค่ลาย



 ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 86.8 (ปี 2555=100)  
ขยายตวัร้อยละ 7.0 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ข้ึนของดชันี
ราคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ร้อยละ 38.4 สนิค้าวตัถดุบิและก่ึงส�าเร็จรูป
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.4 หมวดยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.4  
หมวดสินค้าทุน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.7
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หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย

กำรส่งออก
 เดอืนมนีาคมการส่งออกมมีลูค่า 20,888.6 ล้านเหรยีญสหรฐั กลบัมา
ขยายตวัในระดับสูงท่ีร้อยละ 9.2 รวมส่งออกในไตรมาส 1 ปี 2560 ขยายตวัที่
ร้อยละ 4.9 เตบิโตสงูสดุในรอบ 17 ไตรมาส หรอืในรอบกว่า 4 ปี สะท้อนถึง
ความสามารถในการแข่งขนัและการปรบัตวัในระดบัดขีองไทยตามสถานการณ์
เศรษฐกจิโลกซึง่เป็นไปในทิศทางการฟ้ืนตวัของการส่งออกทีก่ระทรวงพาณชิย์
ได้คาดการณ์ไว้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ขยายตวัร้อยละ 12.0 (YoY) โดยการส่งออกสนิค้าทีข่ยายตวัด ีได้แก่ ยางพารา 
ขยายตวัร้อยละ 95.4 ไก่สดแช่แขง็และแปรรปู ขยายตวัร้อยละ 15.0 และ 
ผกัผลไม้สดแช่แขง็ กระป๋องและแปรรปู ขยายตวัร้อยละ 3.0 โดยสนิค้าเกษตร 
ส�าคัญเริ่มทยอยปรับสูงข้ึนจากเดือนก่อนเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการส่งออก 
ในระยะต่อไป อย่างไรกต็าม ผลติภัณฑ์มนัส�าปะหลงั ยงัคงหดตวัทีร้่อยละ 16.5 
จากทัง้ปรมิาณผลผลติท่ีออกสูต่ลาดมากจากลาวและกมัพชูา รวมถงึการชะลอ
การสัง่ซือ้จากจนี ส่วนมลูค่าการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัทีร้่อยละ 
8.7 (YoY) โดยสนิค้าส�าคญัทีข่ยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตวัร้อยละ 
64.7 (ส่งออกไปจนี สหรฐัฯ และญ่ีปุ่น) เครือ่งคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ 
ขยายตวัร้อยละ 18.4 (ส่งออกไปตลาดสหรฐัฯ ฮ่องกง และเนเธอร์แลนด์) และ
น�า้มนัส�าเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 53.9 (ส่งออกไปสงิคโปร์ จนี และกัมพูชา) 
ส�าหรับสินค้าที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ทองค�า รถยนต์และและส่วนประกอบ  
(หดตวัร้อยละ 27.4 และ 0.9 ตามล�าดบั) ไตรมาสแรกกลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม
ขยายตวัร้อยละ 3.5 
 ตลาดส่งออกส�าคญั การส่งออกไทยในตลาดส�าคญัขยายตวัเป็นวงกว้าง
มากข้ึน สะท้อนถงึวฏัจกัรการฟ้ืนตวัมคีวามเข้มแขง็มากขึน้ โดยการส่งออกไป
ตลาดร้อยละ 86.9 ทีข่ยายตวั โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดหลกัขยายตวั  
ร้อยละ 10.5 การส่งออกไปญีปุ่่น สหภาพยโุรป (15) และสหรฐัฯ ขยายตวั 
ร้อยละ 14.9 10.2 และ 7.1 ตามล�าดับ มีเพียงตลาดตะวันออกลางที่ยัง 
หดตวัสงูเน่ืองจากราคาน�า้มันยงัปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ และตลาดอาเซยีน 5  
ทียั่งหดตวัแต่ในอตัราทีล่ดลง                                                                                                                                     

กำรน�ำเข้ำ   
 เดอืนมนีาคม 2560 มีมลูค่า 19,270.7 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั 
ร้อยละ 19.3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการขยายตวั
ของน�า้มันดบิ (+92.9%) เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ (+5.6%) เคมภัีณฑ์ 
(+24.5%) และอญัมณ ีเงนิแท่ง ทองค�า (+45.9%) ขณะท่ีเครือ่งจักรไฟฟ้าฯ 
(-3.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัของไทย 5 อนัดบัแรก  ได้แก่ จีน (+10.7%) ญีปุ่น่  
(+10.3%) มาเลเซยี (+21.5%) สหรฐัอเมรกิา (-1.1%) อนิโดนเีซยี (+88.0%) 

ดลุกำรค้ำ            
 เดอืนมนีาคม 2560 เกนิดลุการค้ามลูค่า 1,616.9 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ขณะทีภ่าพรวมดลุการค้า 2560 (ม.ค.-มี.ค.) เกนิดลุการค้ามลูค่า 4,052.8 
ล้านเหรยีญสหรฐั      
                                                                                                                                    
รำคำสนิค้ำส่งออก-น�ำเข้ำ                 
 ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดือนมีนาคม 2560 อยูท่ี่ 96.0 (ปี2555=100) 
สงูขึน้ร้อยละ 3.3 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ข้ึนของ
ดชันรีาคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.3 หมวดสนิค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 7.5 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.9 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลิง เพิม่ขึน้ร้อยละ 29.3

สนิค้ำและตลำดส่งออก 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ีค. 60

สนิค้ำและแหล่งน�ำเข้ำ 5 อนัดบัแรก เดอืน ม.ีค. 60

International Trade Focus

ดชันรีำคำส่งออก-น�ำเข้ำ

 
 

มนีาคม 60 ม.ค.-ม.ีค. 2560

มลูค่าล้านเหรยีญ (%YoY) มลูค่าล้านเหรยีญ (%YoY)

ส่งออก 20,887.6 9.2 56,456.4 4.9

น�าเข้า 19,270.7 19.3 52,403.6 14.8

ดุลการค้า 1,616.9 4,052.8

 
สนิค้า

 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

ประเทศ
 

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ สดัส่วน

(%YoY) (%)

รถยนต์ และส่วน
ประกอบ 2,495 -0.9 11.9 จนี 2,727 47.6 13.1

เครือ่ง
คอมพวิเตอร์ 
และส่วนประกอบ

1,566 18.4 7.5
สหรฐั

อเมรกิา
2,195 7.1 10.5

อญัมณแีละ 
เครือ่งประดบั

1,080 -14.3 5.2 ญีปุ่น่ 1,964 14.9 9.4

ผลติภณัฑ์ยาง 944 64.8 4.5 ฮ่องกง 983 10.0 4.7

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 745 -0.5 3.6 เวยีดนาม 945 25.6 4.5

สินค้า
มูลค่า

(ล้านUSD)
Δ

(%YoY)
สดัส่วน

(%)
ประเทศ

มลูค่า
(ล้าน USD)

Δ
(%YoY)

สดัส่วน
(%)

น�้ามันดิบ 1,880 92.9 9.8 จนี 3,710 10.7 19.3

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

1,621 5.6 8.4 ญีปุ่น่ 2,778 10.3 14.4

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,468 -3.0 7.6 มาเลเซยี 1,119 21.5 5.8

เคมีภัณฑ์ 1,381 24.5 7.2
สหรฐั

อเมรกิา
1,043 -1.1 5.4

อัญมณี เงินแท่ง 
ทองค�า

1,082 45.9 5.6 อนิโดนเีซยี 897 88.0 4.7

ดชันรีาคา
การเปลีย่นแปลง (%MoM)  การเปลีย่นแปลง (%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�าเข้า 1.3 0.7 -0.2 7.0 8.0
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รำคำทองค�ำเฉลีย่รำยเดอืน

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่รำยเดอืน

รำคำน�ำ้มันเฉลีย่รำยเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : เมษายน 2560

รำคำสนิค้ำรำยเดอืน 

รำคำทองค�ำ 
ราคาทองค�าเดอืนเมษายนโดยเฉลีย่อยูท่ี ่20,695.0 บาท ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 

ร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�าปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจากได้รบัแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั ภายหลงั
การประกาศตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกจิสหรฐัอ่อนแรง รวมถงึความ
ตงึเครยีดในคาบสมทุรเกาหลแีละซเีรยีทีม่ากขึน้อย่างต่อเนือ่ง กระตุน้ให้ 
นกัลงทนุแห่เข้าซือ้ทองค�าซึง่เป็นสนิทรพัย์ทีป่ลอดภยั นอกจากนีส้ถานการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียก็มีแนวโน้มที่จะตึงเครียด 
เป็นอกีหน่ึงปัจจัยหนุนต่อทองค�า

รำคำน�ำ้มัน
ราคาน�า้มันดบิเดอืนเมษายนปรับตวัเพิม่ข้ึน โดยราคาน�า้มนัดบิ WTI 

เฉลีย่อยูท่ี ่51.09 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้า 
ซ่ึงอยูท่ี ่ 49.73 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เน่ืองจากปรมิาณน�้ามนัดบิคงคลงั
สหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง นอกจากน้ี ผูผ้ลติทัง้ในและนอกกลุ่มโอเปกตดัสนิใจ
ขยายระยะเวลาในการปรบัลดก�าลงัการผลติ ซึง่เป็นปัจจยัหนนุราคาน�า้มันดบิ 
ในตลาด 

 อตัรำแลกเปล่ียน
ค่าเงินบาทเดอืนเมษายนโดยเฉล่ียอยูท่ี ่ 34.45 บาทต่อเหรยีญสหรฐั 

แข็งค่าจากเดอืนก่อนหน้า ค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนจากการอ่อนค่าของค่าเงนิ
ดอลลาร์สหรฐั รวมถงึนักลงทนุยงัมีการชะลอการลงทนุในสหรฐัฯ เพือ่รอดู 
ตัวเลขเศรษฐกิจส�าคัญ ท�าให้มีแรงซ้ือเข้ามาในบางสกุลเงินในเอเชีย  
โดยเฉพาะเงินบาท 

สินค้ำเกษตร 
ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนเมษายน 2560 ปรบัตวั

ลดลงจากเดอืนมนีาคม 2560 จากราคา 1,140.22 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 
1,152.81 บาท/100 กโิลกรมั เน่ืองจากปรมิาณและความต้องการของประเทศ
คู่ค้าเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะตลาดอหิร่าน ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะลิ 
100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตวัลดลงจาก 2,011.96บาท/100 กโิลกรมั เป็น 
1,922.50 บาท/100 กโิลกรัม เน่ืองจากผลผลติข้าวทีอ่อกสูต่ลาดเพิม่มากขึน้ 
ประกอบกบัปรมิาณและความต้องการข้าวของตลาดต่างประเทศปรบัตวัลดลง  
นอกจากน้ี กระทรวงพาณิชย์มแีผนประชาสมัพนัธ์ข้าวเพ่ือช่วยการส่งออก
ในช่วง เม.ย.-ม.ิย. โดยเน้นตลาดทีม่ศัีกยภาพสามารถขยายตลาดข้าวเพิม่ขึน้ 
เช่น จนี ไนจเีรีย เดนมาร์ค สหรัฐฯ และแคนาดา เพ่ือหาตลาดรองรบัผลผลติ
ข้าวนาปรังทีก่�าลงัออกสูต่ลาด ซึง่จะส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวไทยได้เพิม่ขึน้ 

 ยางพารา ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าเรอืสงขลา) เดอืนเมษายน 2560 เฉลีย่
อยูท่ีก่โิลกรมัละ 77.92 บาท และ 64.54 บาท ตามล�าดบั ราคายางแผ่น 
รมควนัชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนมนีาคม 2560  
คดิเป็นร้อยละ 7.23 และ 12.58 ตามล�าดบั ราคายางปรบัตวัลดลง โดยได้รบั 
ปัจจัยกดดันจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
การระบายยางในสต๊อคยางของภาครฐัทีล่่าช้า ประกอบกบัการแถลงการณ์
ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ทีไ่ด้แสดงความกงัวลเกีย่วกบัการชะลอตวั
ของเศรษฐกจิสหรฐัฯ หลงัจาก GDP ไตรมาส 1 ขยายตวัต�า่สดุในรอบ 3 ปี 
รวมทัง้ยางพาราทีม่กีารซือ้ขายในตลาดล่วงหน้า ซึง่ท�าให้ความต้องการสัญญา
ยางพาราลดลงตามไปด้วย

เดือน
มี.ค.60 เม.ย.60 %∆(MOM) 

ม.ค-เม.ย.
59

ม.ค-เม.ย.
60

%∆(YOY) 
สินค้า

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,140.22 1,152.81 1.10   1,213.51 1,159.36 -4.46

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,011.96 1,922.50 -4.45   2,279.74 2,025.86 -11.14

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 83.99 77.92 -7.23       50.27 87.47 74.01

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 73.82 64.54 -12.58       43.91 75.39 71.71

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,231.09 1,265.63 2.81   1,196.28 1,230.92 2.90

ไทย (THB/Baht) 20,364.81 20,695.00 1.62  20,093.69 20,395.26 1.50

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 49.73 51.09 2.74       35.34 51.72 46.35

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 34.90 34.45 -1.27       35.53 34.95 -1.63
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ร้านอาหารในรัสเซียเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงเฉลี่ย 25% ต่อปี  
จ�าแนกเป็น 3 ประเภทคือ อาหารจานด่วน อาหารระดับ

ธรรมดา (casual) และอาหารระดับหรูที่มีอัตราเติบโตสูงเป็น
พิเศษ กรุงมอสโกเป็นตลาดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด มีส่วนแบ่ง 
22% ของตลาดทั้งประเทศ ใหญ่กว่านครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
แต่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็น่าสนใจในแง่การเป็นตลาดท่องเท่ียว  
และกฎระเบียบซับซ้อนน้อยกว่า ส่วนรูปแบบของผู้บริโภคก็เริ่ม
เปลีย่นแปลงไป โดยชาวรสัเซยีเริม่นยิมรบัประทานนอกบ้านเป็นประจ�า  
และให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ไม่ใช่ราคา (non-price factors)  
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ คุณภาพอาหาร ช่ือเสียงของร้าน ท�าเลที่ตั้ง การตกแต่งภายใน นโยบายการตลาด  
รวมทั้งคนรัสเซียสนใจใน exotic food โดยอาหารจีนและญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลาง-ระดับบน 
ท้ังน้ี ร้านอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์จากการมาเที่ยว
เมืองไทย ร้านอาหารบรกิารด่วนเป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจทีส่ดุในตลาดรสัเซยี เนือ่งจากเตบิโตเรว็ทีส่ดุและ
ยงัอิม่ตวัน้อยทีส่ดุ ทัง้นีเ้ครือ่งปรงุทีส่่งจากประเทศไทยควรเป็นเครือ่งปรงุกึง่ส�าเรจ็รปู เพือ่ให้สามารถใช้
พ่อครัวท้องถิ่นได้ และช่วยให้แฟรนส์ไชส์สามารถเติบโตได้รวดเร็ว

จนีได้มกีารปรบัเปล่ียนแนวทางการบรหิารประเทศมาเน้นการ
บริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออก  

และมุง่การเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื โดยไม่เน้นการพฒันาอย่างก้าวกระโดด
จนเกินไป ซึ่งเป็นโอกาสแก่สินค้าไทยในตลาดจีนในการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการเติบโตร่วมกัน  
โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีสินค้า
ส่งออกที่ส�าคัญของไทยที่มีศักยภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง  
เม็ดพลาสติก และยางพารา

คาบสมุทรเกาหลีเดือด ทัพสหรัฐฯ เคลื่อนก�าลังปิดล้อม 
ส่วนรัสเซียจ่อตั้งฐานในไทย โดยนักธุรกิจรัสเซียสนใจ 

ตั้งฐานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ของไทยทีก่�าลงัจะเป็น hub ของอาเซยีน  
โดยเฉพาะในสาขาทีรั่สเซยีมคีวามเชีย่วชาญ อาท ิอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ซอฟแวร์ อากาศยาน เคร่ืองจกัร เทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาศาสตร์ขัน้สงู  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 
ที่จะพัฒนาด้วย รวมถึงการลงทุนใน Rubber City ของไทย 
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัสเซียเอง

ศนูย์ ข้อมลู ข่าวสาร ของราชการ
ได้ท่ีชัน้  13  สนค.      02-507-7895 หรอื www.tpso.moc.go.th

พบกบั


