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บรรณาธิการ  :  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ผู้จัดท�า :  ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

  563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2507 7899 โทรสาร :  0 2547 5687, 0 2547 4167



อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยในปี 2562 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
   ที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลมากท่ีสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการค้าถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
 อตัราการเตบิโตเฉลีย่ ร้อยละ 49 ต่อปี รองลงมาคือ เวียดนาม ฟลิิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามล�าดับ

 ประเทศไทยมีแนวโน้มกา้วเขา้สู่สงัคมดจิิทลัอยา่งรวดเรว็ ทัง้
ในด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Broadband) 
การคา้ขายและท�าธรุกรรมดจิทิลั (e-Commerce) การกรอกใบก�ากบั
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือแมก้ระทัง่การออกหนังสือ
รบัรองตา่ง ๆ (e-Certificated)

ร้อยละอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ ปี 2562

รูปแบบการพัฒนา 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล
 มาจากการขยายตวัจากการปรบัปรงุ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนส�าคัญ	 ก่อให้เกิด
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด	อาทิ	การเพิ่มขึ้น
ของเครือข ่ายผู ้ ให ้บริการอินเทอร ์ เน็ต 
การขยายตัวจากจ�านวนของผู ้ ใช ้บริการ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรม 
ดิจิทัลในปัจจุบัน

 ตลาดดิจทิลัเป็นทีส่นใจของผูป้ระกอบการ	
จ�านวนมาก	 ท�าให้ในช่วงแรกตลาดมีลักษณะ
ของการแข่งขันสูง	 แต่ในปัจจุบันเร่ิมปรากฏ
สัญญาณของการผูกขาดในหลายรูปแบบ	

ความท้าทายในการสร้างสภาวะ 
การแข่งขันในตลาดดิจิทัลของไทย

	 ผูป้ระกอบกำรในแต่ละสำขำมจี�ำนวน
น้อยเกินไป	 ภาครัฐควรพิจารณาเงื่อนไข 
ในการออกใบอนญุาตประกอบธรุกจิบางประเภท	
เพื่ อ เป ิด โอกาสให ้มี การแข ่ งขันมากขึ้ น 

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย

 ควรสนับสนุนให้มีผู ้ประกอบกำร 
รำยใหม่เข้ำสู่ธุรกิจได้ง่ำยขึ้น	 กำรบังคับใช้ 
กฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมและมีประสิทธิภำพ	 
การเคล่ือนย้ายเสรข้ีามพรมแดนของคน	สนิค้า	

ในประเทศ	 และต้นทุนในการประกอบธุรกิจดิจิทัล	 ที่สามารถใช้แพลตฟอร์ม 
ที่มีอยู่แล้วในการประกอบธุรกิจได้ทันที	ท�าให้เกิดความสะดวกในการเริ่มธุรกิจ

ได้แก่	 กำรผูกขำดโดยธรรมชำติ	 คือการที่ผู้ประกอบการไม่กี่รายสามารถผลิต
สินค้าทั้งหมดได้โดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยต�่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น	อาทิ	สินค้าจีนที่
น�ามาขายผ่านแพลตฟอร์มในไทยลักษณะของกำรผูกขำดที่เกิดจำกกำรใช้
นโยบำยภำครฐั	ประเดน็กำรผูกขำดตลำดซือ้	-	ขำยสินค้ำท่ีเจ้ำของแพลตฟอร์ม
มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเงื่อนไข	 รวมถึงการหารายได้จากการโฆษณา	ข้อกังวล
เก่ียวกับกำรผูกขำดในด้ำนแรงงำน	 การขยับค่าแรงในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น 
ส่งผลให้องค์กรขนาดเล็กประสบปัญหาด้านต้นทุน	และ	กำรผูกขำดจำกกำรเก็บ
ข้อมูลในภำคเอกชนรำยใหญ่

ผูป้ระกอบกำรไทยยงัมรีะดับกำรใช้กำรวเิครำะห์ข้อมลู	(Data	Analytics)	และ 
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่	 (Big	 Data)	 ในระดับต�่ำ	 มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ ่
และผู ้ประกอบการต่างชาติที่ ได ้รับประโยชน์จากการใช ้ข ้อมูลดังกล่าว 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประเด็นด้านกฎหมาย	 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่รองรับ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีบางประเภท	หรือ	โมเดลธุรกิจที่คิดนอกกรอบเดิม	อาทิ 
โดรน	 บล็อกเชน	 หรือการท�าธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing	Economy)

บริการ	 และเงินทุน	 ขณะที่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการค้าออนไลน์ภายใต้การแข่งขันที่เท่าเทียมกัน	และกำรสร้ำงสภำพ
แวดล้อมทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม	โดยสนบัสนนุให้มกีารลงทนุในระบบจัดเกบ็ข้อมลู	
เร่งผลิตแรงงานดิจิทัลผ่านสถานศึกษา	 เปิดโอกาสส�าหรับธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ที่จ�าเป็นต่อการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดิจิทัล	 ลดต้นทุนการเข้าสู่ตลาดดิจิทัล 
และสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ 	โดยการตัง้คณะท�างานเพ่ือการพัฒนา
ที่ตอบโจทย์อย่างบูรณาการ
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กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค 

SPEC IAL
TALK



อนาคตการค้าไทย
ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล

	 เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นในช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19	 โดยเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนมาตรการของภาครัฐ	 ช่วยเสริม 

การปรับกลยุทธ์ลดความเสี่ยงของภาคธุรกิจ	 และเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป	 แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 

ในยคุอตุสาหกรรม	4.0	มนีวตักรรมทีถ่กูคดิค้นและผลติจ�านวนมาก	 เช่น	สมาร์ทโฟน	 ปัญญาประดษิฐ์	หุน่ยนต์	อนิเทอร์เนต็ในทุกส่ิง	 (Internet 

of	Thing	-	IoT)	รถยนต์อัตโนมัติ	เครื่องพิมพ์สามมิติ	นาโนเทคโนโลยี	เทคโนโลยีชีวภาพ	วัสดุศาสตร์	การจัดเก็บพลังงาน	และคอมพวิเตอร์

ควอนตมั	 ซึง่นวตักรรมบางอย่างยงัมคีวามไม่ชดัเจนในรูปแบบการประยกุต์ใช้งาน	 รวมทัง้มอีปุสงค์หรอืดมีานด์ไม่มากเพยีงพอที่จะท�าให้เกิด

การประหยดัต่อขนาด	(Economies	of	Scale)	จนกระทัง่เกดิโควดิ-19	ท�าให้การเปลีย่นเข้าสูด่จิทิลัอย่างเตม็รปูแบบเป็นไปได้อย่างรวดเรว็	 

หลายประเทศต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการผลิต	การจัดการ	และการก�ากับดูแล	รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาประเทศแบบใหม่

 จากข้อมูล World Economic Forum : WEF ได้ระบุเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญในช่วงการระบาดของ 
โควิด-19 และมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไป แม้วิกฤตโควิด-19 จะส้ินสุดลงก็ตาม1 ได้แก่ 

การถือเงินสดใช้จ่ายอาจปนเปื้อนเชื้อไวรัส	ด้วยเหตุนี้	ธนาคารกลางของหลาย

ประเทศจึงใช้ระบบช�าระเงินดิจิทัลโดยไร้การสัมผัส	 ในรูปแบบการ์ดหรือ

กระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนกิส์	(e-wallet)	ทัง้นี	้จากข้อมลูธนาคารแห่งประเทศไทย	

ในช่วง	 11	 เดือนแรก	 ของปี	 2563	 พบว่ามีบัญชีลูกค้าที่ท�าธุรกรรม 

ผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น	 51.6%	 และมีปริมาณท�าธุรกรรมเพ่ิมขึ้น	 216.1% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

• การช�าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและไร้การสัมผัส 

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/
2 https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-update-2021

โควิด-19	 ท�าให้การค้าขายสินค้าออนไลน์เปลี่ยนจากสิ่งที่น่าจะมี	 (Nice-to-

Have)	 เป็นสิ่งที่ต้องมี	 (Must-Have)	 พร้อมกับการเกิดขึ้นของระบบขนส่ง

อัจฉริยะ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 และจีน	 มีบริการจัดส่งสินค้าแบบไม่ต้องสัมผัส	

(Contactless	 Delivery	 Service)	 สินค้าจะถูกส่งไปยังจุดรับสินค้าแทน 

การส่งของแบบตัวต่อตัว	 หรือใช้หุ่นยนต์	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดย 

จากรายงานของ	eMarketer2	ณ	ธันวาคม	2563	พบว่ายอดค้าปลีกออนไลน ์

ทั่วโลกเพิ่มอย่างก้าวกระโดดถึง	27.6%	จากปีที่ผ่านมา	

• การชอปป้ิงออนไลน์และการส่งสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์ 
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•	 เวียดนำม	 ส่งออกขยำยตัวร้อยละ	 7.0	 เติบโตสวนทางเศรษฐกิจโลก	 เนื่องจากเป็นฐานการผลิตของฟ็อกซ์คอนน์	 (Foxconn)	 
	 บริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันที่รับผลิตวัตถุดิบให้ไอโฟน	และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิทัลและนวัตกรรม	เช่น	โทรศัพท์ 
	 และโทรศัพท์เคลื่อนที่	คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	

•	 อินโดนีเซีย	 แม้ส่งออกหดตัวที่ร้อยละ	 2.6	 จากการส่งออกน�้ามัน	 แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า	 และได้มีการ 
	 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม	(MOU)	กับบริษัทแอลจีของเกาหลีใต้	

•	 มำเลเซีย	ส่งออกหดตัวร้อยละ	2.6	แต่ในปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทญี่ปุ่นหลายแบรนด์	และยังเป็นแหล่งผลิต 
	 คอมพวิเตอร์	Mac	Mini	 ให้กบับรษิทัแอปเปิล	 รวมทัง้เป็นแหล่งผลติถงุมือยางให้กบั	Hartalega	Holdings	 -	 Top	Glove	 ซึง่เป็น 

	 ผูผ้ลติถงุมอืยางรายใหญ่ของโลก

 ขณะเดียวกัน ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้รับประโยชน ์
จากการปรับเปล่ียนห่วงโซ่อุปทานของโลกจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลย ี
ขั้นสูงที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาจากประเทศเหล่านั้นเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน

 ไทยจะปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศอย่างไรให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรมใหม่ของโลก 
ทีผ่า่นมาไทยไดพ้ยายามปรบัตวัใหท้นักบัการปฏิวัตอุิตสาหกรรมของโลกทกุยคุทกุสมยั เพียงแตใ่นปจัจุบนั
มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมมีความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนอย่าง
เฉียบพลนัจงึเปน็ความทา้ทาย ถงึเวลาแลว้ทีไ่ทยจะตอ้งมองไปขา้งหนา้และยกระดบัประเทศให้สรา้งมลูคา่
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปอย่างยั่งยืน

ปี 2563

3 https://www.indiewire.com/2021/01/netflix-q4-2020-earnings-report-1234610190/ 

จากมาตรการเว้นระยะห่างและกักตัวเฝ้าระวังโรค	 ท�าให้โรงงานบางแห่ง 

ต้องปิดท�าการ	 ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารงานที่พึ่งพาการบันทึกข้อมูล 

ด้วยกระดาษ	 ขาดการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	 เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

หยุดชะงัก	 เทคโนโลยีส�าคัญในยุคอุตสาหกรรม	 4.0	 เช่น	 Big	 Data	 ระบบ 

คลาวน์	 IoT	 และบลอ็กเชน	 จะช่วยเสรมิการจดัการห่วงโซ่อปุทานให้ยดืหยุน่	 

ถกูต้อง	 และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ	 เพิ่มความสะดวกในการบริหาร

จัดการองค์กรมากขึ้น	

• ห่วงโซ่อุปทาน 4.0 

เทคโนโลยที�าให้ด�าเนนิกจิกรรมได้โดยไม่ชะงกังนัในช่วงทีม่กีารลอ็กดาวน์	อาท	ิ

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง	(Virtual	Private	Networks	-	VPNs)	ระบบเสียง

ผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล	 (Voice	 over	 Internet	 Protocols	 -	 VoIPs)	 

การประชุมเสมือนจริง	 (Virtual	 Meetings)	 ระบบคลาวด์เทคโนโลยี	 

(Cloud	 Technology)	 ครูสอนหุ่นยนต์	 (artificial-intelligence-enabled	

robot	teachers)	อปุกรณ์	IoT	สวมใส่เพือ่ตดิตามสญัญาณชพี	ระบบแชทบอท	

(Chatbots)	ช่วยวินิจฉัยอาการผู้ป่วยเบื้องต้น	

• การท�างาน เรียน และรักษาพยาบาล ระยะไกล 

ธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่รูปแบบเดิม	 ระบบคลาวด์ท�าให้การ 

จัดงานปาร์ต้ีหรือคอนเสิร์ตออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลก	 บริษัทผู้ผลิต

ภาพยนตร์ฉายหนังผ่านวิดีโอสตรีมมิง	 พิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกโลกท�าทัวร์

เสมือนจริง	รวมถึงการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น	ล่าสุด	บริษัท	Netflix	

ผูใ้ห้บรกิารสตรมีมงิความบนัเทงิออนไลน์รายใหญ่	รายงานว่ามลีกูค้าสมคัรใหม่

เพิ่มขึ้น	 8.5	 ล้านรายในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2563	 เกินที่คาดการณ์ไว้ท่ี	 

6	ล้านคน	และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต3

• ความบันเทิงออนไลน์ 
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	 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 หรือ	 Personal	 Data	 
Protection	Act	(PDPA)	เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลของพลเมอืง 
ท่ีอาศัยอยู ่ในประเทศไทย	 เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิ	 และให้การคุ ้มครอง 
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล	 ในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหล	 ถูกถ่ายโอน	 หรือถูกดัดแปลง 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	 ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าของ 
ข้อมูลได้	 โดย	 พ.ร.บ.	 PDPA	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 กลไก	 และมาตรการก�ากับดูแล 

และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ตั้งแต่การเก็บรวบรวม	 การใช้	 ไปจนถึง 
การเปิดเผยข้อมลูโดยในการเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลในแต่ละครัง้	เจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคลจะต้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล	 การใช้
ข้อมูล	 และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล	 รวมถึงจะต้องให้ความยินยอม	
(Consent)	 ในการจัดเก็บและประมวลผลข ้อมูลนั้น	 ๆ	 ทุกครั้ ง 
โดยการจดัเกบ็	และใช้ข้อมลูจะต้องเป็นไปเท่าทีจ่�าเป็นตามทีไ่ด้ตกลงกนัไว้	
รวมถึงจะต้องรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นด้วย	
พ.ร.บ.	PDPA	นี้	มีผลบังคับใช้กับบุคคลและนิติบุคคล	เช่น	บริษัท	องค์กร	
หน่วยงานทุกราย	 ที่มีการประมวลผลข้อมูลของบุคคลที่อาศัยอยู ่ 
ในประเทศไทย	 ไม่ว ่าการเก็บรวมรวม	 ใช้	 หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น 
จะท�าในประเทศไทยหรือไม่	 โดยมีการบังคับใช้	 พ.ร.บ.	 แล้วบางส่วน 
เมื่อวันที่	28	พ.ค.	62	และจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่	1	มิ.ย.	64	นี้

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) คืออะไร

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล :

ข้อมูลที่ท�าให้สามารถระบุตัวตบุคคลนั้น ๆ ได้

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน

เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

ข้อมูล

เกี่ยวกับสุขภาพ

ที่อยู่

 ท่ามกลางความเชือ่มโยงกันของผู้คนในยุคเศรษฐกิจดิจทัิลท่ีมีการแลกเปลีย่นข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย น�ามาซ่ึงความเสีย่ง

ในการละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มากข้ึน การออกกฎหมายฉบับใหม่จึงมีข้ึนเพ่ือคุ้มครอง 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์มีค่าในยุคของบิ๊กดาต้า (Big Data) ได้อย่างรัดกุมมากขึ้น
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	 ธุรกิจที่ต้องเตรียมปรับตัวมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง	 คือ	 ธุรกิจเกี่ยวกับ
การค้าออนไลน์	 เครือข่ายสื่อสังคมและการท�าการตลาดส่วนบุคคล	
เนื่องจากปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค	และวิเคราะห์	พฤติกรรม	
เพื่อน�าเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
แต่ละคนที่แตกต่างกันไปให้ได้มากท่ีสุด	 ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสินค้า 
ผ่านเว็บไซต์	 การยิงโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	 และ 
การเสนอสินค้าหรือบริการที่คุณ‘อำจ’สนใจ	 โดยอาศัยผลการวิเคราะห ์
ประวัติการใช้งานเว็บไซต์	 สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน ์
จากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น	อย่างไรก็ตาม	การบังคับใช้กฎหมาย	PDPA	 
ไม่ได้ห้ามด�าเนินการหรือการท�าการตลาดส่วนบุคคลในลักษณะนี้ 
แต่เป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลให้รัดกุมมากขึ้น 

 นอกจากนี้ ผู้ด�าเนินธุรกิจ	 หรือหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 และเอกชน	 จะต้องจัดท�านโยบาย 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(Privacy	Policy)	และบันทึกกิจกรรมการใช้หรือประมวลผลข้อมูล	เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย	เข้าถึง	หรือดัดแปลงข้อมูล 
ส่วนบุคคล	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลด้วย

ท่ำมกลำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้บริโภค (ในฐำนะของเจ้ำของข้อมูล 

ส่วนบคุคล) อำจสมัผสัได้ถึงกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้รอบตวั ซึง่เกดิจำกกฎหมำย

ฉบับนี้ทั้งสิ้น อำทิ

 นอกจำกนี้ หำกในอนำคตเกิดกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจำกผู้ ให้บริกำรทำงธุรกิจ อำทิ แพลตฟอร์มซื้อขำยออนไลน์ 

ช่องทำงเครือข่ำยสังคมต่ำง ๆ ดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หรือมีกำรใช้ข้อมูลในทำงที่ผิด ผู้ ให้บริกำรจะถือว่ำมีควำมผิด  

และต้องรับโทษทำงกฎหมำยทันที

	 กรณทีีม่กีารตดิตัง้กล้องวงจรปิดในอาคาร 
ส�านักงาน	 ควรมีป้ายช้ีแจงวัตถุประสงค์การเก็บ
ข้อมูล	 เช่น	 “สถานที่นี้มีการติดตั้งกล้อง	 CCTV	
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคาร”	 เนื่องจากรูปถ่าย	 นับเป็นข้อมูลชีวภาพ 
ที่สามารถใช้ติดตาม	หรือระบุตัวบุคคลได้

 จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีเพื่อคุ ้มครองผู ้บริโภคอย่างเราในยุคดิจิทัล ที่ข้อมูล 

มีค่าดั่งทองค�าอย่างแท้จริง ในฐานะผู ้บริโภค	 จะต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของตนเองเสมอ	 ขณะที ่
ผู ้ที่สวมบทบาทอื่น	 ทั้งภาครัฐหรือเอกชน	 ซ่ึงไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล	 แต่มีการน�าข้อมูลของบุคคลอ่ืนไปใช้	 ไม่ว ่า 
ทางใดทางหนึ่ง	 จะต้องเตรียมความพร้อมขนานใหญ่ในการวางแนวทางรวบรวมและใช้ข้อมูล	 เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเจ้าของข้อมูล	ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโดยรวมได้	

PDPA ส่งผลกระทบกับใคร

และมีบทลงโทษอย่างชัดเจนหากไม่ปฏิบัติตาม	ในท�านองเดียวกัน	ธุรกิจ
ธนาคารและการประกันชีวิต	 ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบ 
ไม่น้อยจากกฎหมายฉบับนี้	 ซึ่งจะต้องวางกรอบและแนวทางการจัดการ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ	ให้ครบถ้วนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น	

ใกล้... กว่าที่คิด 

	 หน้าต่างป๊อปอัพ	 (Pop-up)	 ขอความ
ยนิยอมการใช้เว็บคุกกี	้	พร้อมระบวุตัถปุระสงค์การ
ใช้งาน	เมื่อมีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่าง	ๆ

	 การยกเลิกการติดตามข่าวสารทางอีเมล
ผ ่ านการกดยกเลิกการรับข ่ าวสาร 	 หรือ	
unsubscribe	ที่ต้องเป็นไปอย่างไม่ยุ่งยาก	และ 
ซับซ้อน	 เช่น	 ปุ ่มยกเลิกการรับข่าวสารท้าย 
อีเมลประชาสัมพันธ์	

ที่มาข้อมูล : EasyPDPA / Brandinside.Asia / SCB / Step Academy
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ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY)

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

	 เศรษฐกจิไทยในเดอืนนีช้ะลอตวัต่อเนือ่งจำกเดอืนทีผ่่ำนมำ	 เนือ่งจำก 
ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรสัโควิด-19	ระลอกใหม่	 ส่งผลให้ 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญหลำยกิจกรรมชะลอตัวตำม	 ท�ำให้รำยได้ 
และก�ำลงัซือ้ของประชำชนลดลง	 โดยสะท้อนได้จำกเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัลดลงมำก 
ในเดือนนี้	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรลดค่ำครองชีพของรัฐ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและบริโภคเร่ิมมีสัญญำณฟื้นตัว	 สอดคล้องกับ 
กำรส่งออก	 ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี	 2	 อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 
ที่กลับมำอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควดิ-19	อตัรำกำรว่ำงงำน	และรำยได้เกษตรกรทีย่งัขยำยตวัได้ต่อเนือ่ง	รวมท้ัง 
มำตรกำรต่ำง	ๆ	ของรัฐทีช่่วยลดค่ำครองชพี	เพิม่ก�ำลงัซือ้	และกระตุน้เศรษฐกิจ
ยังออกมำอย่ำงต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 คำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำสินค้ำ 
และบรกิำรในระยะต่อไปจะมแีนวโน้มขยำยตวัตัง้แต่เดือนเมษำยนเป็นต้นไป

 ดัชนีรำคำผู้บริโภค	(เงินเฟ้อทั่วไป)	เดือนกุมภำพันธ์	2564	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน	ลดลงร้อยละ	1.17	 (YoY)	ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 12	นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19	
เริ่มส่งผลต่อไทยในเดือนมีนาคมปีก่อน	 อย่างไรก็ตาม	 การหดตัวในเดือนน้ีมีปัจจัยหลัก 
จากมาตรการลดค่าครองชพีของภาครฐั	โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน�า้ประปาเป็นระยะเวลา	 
2	เดอืน	(ก.พ.–ม.ีค.	64)	ประกอบกบัราคาสนิค้าในกลุม่อาหารสด	โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า	ข้าวสาร 
เหนียว	และผักสด	ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น	และฐานราคาที่ต�่ากว่าปีก่อน	ขณะที่ราคาสินค้า 
และบริการในหมวดอื่น	 ๆ	 ส่วนใหญ่	 ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปริมาณผลผลิต 
และความต้องการบริโภคของประชาชน	 ยกเว้น	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 ที่ปรับราคาสูงขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในรอบ	 13	 เดือน	 ตามการสูงขึ้นของราคาน�้ามันในตลาดโลก	 เมื่อหักอาหารสด	 และพลังงาน 
ออกแล้ว	 เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ	 0.04	 (YoY)	 ดัชนีราคาผู้บริโภค	 เมื่อเทียบกับเดือน
มกราคม	2564	ลดลงร้อยละ	0.91	(MoM)	และเฉลี่ย	2	เดือน	(ม.ค.-ก.พ.)	ปี	2564	เทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.75	(AoA)

ภาพรวม 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

%MoM %YoY %AoA

-0.91

-0.08

0.5

0.4

-1.17

0.04

0.1

4.3

-0.75

0.12

-0.2

4.0

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐำน

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง

Headline CPI

Core CPI

PPI

CMI

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนมีนาคม 2564 

 แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนมีนำคม 2564 มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย โดยมีปัจจัยส�ำคัญจำกผลของมำตรกำรดูแลค่ำครองชีพประชำชน 

ด้ำนสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ ประปำ) ที่ยังมีผลต่อเนื่อง	 รวมทั้งราคาข้าวสารที่ยังต�่ากว่าปีก่อน	 และสินค้าเกษตรอ่ืน	 ๆ	 ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ 

ตามปริมาณผลผลิต	 ในขณะที่ราคาน�้ามันในปีน้ีอาจผันผวนบ้างตามสถานการณ์ราคาโลก	 แต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งปี	ทั้งนี้	 คำดว่ำเงินเฟ้อในปี	 2564 

จะเคลื่อนไหวระหว่ำงร้อยละ	0.7	-	1.7	(ค่ำกลำงอยู่ที่	+1.2)	ซึ่งเป็นอัตรำที่น่ำจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง

YoY -0.43
-0.63MoM

YoY -0.22
-0.01MoM

YoY -4.98
-4.62MoM

YoY -0.04
-0.24MoM

YoY -0.98
-1.94MoM

YoY -0.12
-0.04MoM

YoY -0.03
-0.00MoM

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร
22.73 %

5.75 %
เคหสถาน

22.27 %
เครื่องนุงหมและรองเทา

2.26 %

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล
41.04 %

1.41 %
4.55 %

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล
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YoY 1.6
1.2MoM

YoY -0.7
0.0MoM

YoY -0.1
0.0MoM

YoY 0.3
0.0MoM

YoY 0.6
-0.1MoM

YoY 2.0
1.7MoM

YoY -2.7
0.0MoM

YoY -0.5
0.5MoM

YoY 21.0
0.1MoM

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก

7.07%

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

ซีเมนต

ผลิตภัณฑคอนกรีต

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

อุปกรณไฟฟา
และประปา

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

กระเบื้อง

วัสดุฉาบผิว

สุขภัณฑ

17.06% 11.98%

12.44%
15.68%

23.52%

6.75%
3.48%

2.01%

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงข้ึนร้อยละ 0.1 (YoY)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY)

 ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง	 เดือนกุมภำพันธ์	 2564 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	 4.3	 (YoY) 
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 5	 ตามการสูงขึ้นของสินค้า 
ในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	 ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่
ไตรมาสที่	 4	 ของปีท่ีผ่านมา	 โดยเดือนน้ีสูงขึ้นร้อยละ	 21.0	
ตามความต้องการและราคาในตลาดโลกเป็นส�าคญั	สอดคล้อง
กับดัชนีการจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น	
นอกจากนี้	 สินค้าที่ปรับสูงข้ึนตามต้นทุน	 ได้แก่	หมวดไม้ 
และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ	 2.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และประปำ สูงขึ้นร้อยละ	 1.6 หมวดวัสดุก่อสร้ำงอื่น	 ๆ 
สูงข้ึนร้อยละ	 0.6  หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ	 0.3 
ขณะทีบ่างหมวดสนิค้าราคาปรบัลดลงเนือ่งจากการแข่งขนัสงู	
ได้แก่	หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ	 2.7 หมวดสุขภัณฑ ์
ลดลงร้อยละ	0.7  หมวดผลติภณัฑ์คอนกรตี ลดลงร้อยละ	0.5 

 ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	 เดือนกุมภาพันธ์	 2564	ปรับตัวเพ่ิมข้ึนมำ 
อยู่ที่ระดับ	 45.5	 เทียบกับระดับ	 43.2	 ในเดือนก่อนหน้ำ	 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งดัชน ี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ	36.3	มาอยู่ที่ระดับ	38.1	และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต	
พบว่าปรับเพิ่มขึ้น	 จากระดับ	 47.7	 มาอยู่ที่ระดับ	 50.4	 โดยเฉพาะในอนาคตปรับขึ้นมา 
อยูใ่นช่วงความเชือ่มัน่	และดชันเีดอืนนีป้รับสงูข้ึนในทกุภาค	ทกุอาชพี	ทัง้นีเ้นือ่งจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั	 อาท	ิ โครงการเราชนะ	 โครงการ	ม33เรารกักนั	 โครงการคนละครึง่ 
ที่สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 โควิท-19	 ได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึงประชาชนทุกระดับ	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 โควิท-19	 มีแนวโน้ม 
คลี่คลายลง	 ประกอบกับความคาดหวังในเรื่องวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรก 
ในเดือนมีนาคม	2564	นี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 45.5 (YoY)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายอาชีพ

และหมวดวัสดุฉำบผิว ลดลงร้อยละ	0.1	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม	2564 
สูงขึ้นร้อยละ	0.4	(MoM)	และเฉลี่ย	2	เดือน	(ม.ค.-ก.พ.)	ปี	2564	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	
สูงขึ้นร้อยละ	4.0	(AoA)

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต	 เดือนกุมภำพันธ์	 2564	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน 
สูงขึ้นร้อยละ	0.1	(YoY)	กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ	12	เดือน	สอดคล้องกับอัตรา
การใช้ก�าลังการผลิตที่ขยายตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19	 
ระลอกแรก	 โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและกำรประมง	 ยังคงขยำยตัวได้ดี 
ที่ร้อยละ	3.9	ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
รวมถงึมาตรการของภาครฐัในรปูแบบต่างๆ	ส่งผลให้ราคาสนิค้าหลายรายการปรบัสงูขึน้	
ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 กลุ่มพืชล้มลุก	 (ข้าวเปลือกเจ้า	 มะนาว	 พริกสด) 
กลุ่มพืชยืนต้น	 (ล�าไย	ผลปาล์มสด	ยางพารา)	กลุ่มสัตว์	 (สุกรมีชีวิต	 ไข่ไก่	 และไข่เป็ด)	
ผลิตภัณฑ์จากการประมง	 (ปลาทูสด	 ปลาทรายแดง	 ปลาสีกุน)	 หมวดผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม สูงขึ้นร้อยละ	 0.3	 ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น	 และปริมาณผลผลิตสินค้า 
บางรายการลดลง	 ได้แก่	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	 (เนื้อสุกร	 กุ้งแช่แข็ง	 น�้ามันปาล์มดิบ/
บริสุทธิ์	 ข้าวสารเจ้า)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	 (ยางแผ่นรมควัน	 ยางแท่ง 
และถุงมือยาง)	 กลุ่มเครื่องดื่ม	 (สุรากลั่น)	 กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน	 (เหล็กแผ่น	 เหล็กเส้น	
เหล็กฉาก)	กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์	(ตะแกรงเหล็กส�าเร็จรูป	และตะปู/สกรู/น็อต) 
กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	 (เย่ือกระดาษ	 และกระดาษแข็ง)	 ส�าหรับกลุ่ม
เคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม	ี(เมด็พลาสตกิ)	เนือ่งจากอปุทานลดลงจากการปิดซ่อมบ�ารงุ
เครื่องจักรโรงงาน	 ประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น	 กลุ่มยานยนต์	 ชิ้นส่วน 
และอุปกรณ์	 (รถยนต์นั่ง	 รถบรรทุกขนาดเล็ก)	 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
บางชิ้นส่วน	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืน	 ๆ	 (ทองค�า)	 ตามราคาตลาดโลก	 ขณะที ่

หมวดผลิตภัณฑ์จำกเหมือง ลดลงร้อยละ	 15.1	 (น�้ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ)	 ตามภาวะราคาในตลาดโลก	 ดัชนีราคาผู้ผลิต	 เมื่อเทียบกับ 
เดือนมกราคม	2564	สูงขึ้นร้อยละ	0.5	(MoM)	และเฉลี่ย	2	เดือน	(ม.ค.-ก.พ.)	 
ปี	2564	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.2	(AoA)

เกษตรกร

รับจ้างอิสระ นักศึกษา
พนักงาน
ของรัฐ

ไม่ได้
ทำงาน

ผู้ประกอบการเอกชน
พนักงาน

39.9
43.0

+ / - + / -

+ / -

49.3
51.4

+ / -

ม.ค. 64
ก.พ. 64

ม.ค. 64
ก.พ. 64

ม.ค. 64
ก.พ. 64

44.3
46.8

+ / -

42.0
42.5

+ / -

+ / -

ม.ค. 64
ก.พ. 64

41.5
43.8

ม.ค. 64
ก.พ. 64

43.8
45.8

ม.ค. 64
ก.พ. 64

37.2
40.6

ม.ค. 64
ก.พ. 64

ม.ค. ก.พ. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2563 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

การแพร�ระบาดของ
ไวรัส Covid-19

ระลอกใหม�

กังวล Covid รอบ 2
อุทกภัยและการ

ขัดแย�งทางการเมือง
การพบผู�ติดเชื้อฯ ที่

จ.ระยอง และการปรับ
ครม.เศรษฐกิจ

การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19

สถานการณ�เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ในหลายสาขา และ Covid-19

มีทิศทางที่ดีขึ้น

มาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจ และวัคซีน

โควิด 19

สถานการณ�การแพร�ระบาด
ของไวรัส Covid-19 ดีขึ้น

ตามลำดับ

YoY 3.9
0.0MoM

YoY -0.3
0.1MoM

YoY -15.1
3.0MoM

YoY 0.0
1.3MoM

YoY 0.3
0.5MoM

YoY -0.3
1.5MoM

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต

ภาคกลาง

กรุงเทพ
และปริมณฑล

44.8

46.1
43.5

43.5

47.0

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง
2.91%ผลผลิต

เกษตรกรรม
11.19%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

85.90%

จำแนกรายหมวด
สัดสวนน้ำหนัก
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
มกราคม 2564

การส่งออก 
	 กำรส่งออกของไทยเดือนมกรำคม	 2564	 ขยำยตัวต่อเนื่อง 
จำกเดือนธันวำคมปีก่อน	 โดยมีมูลค่ำ	 19,706.57	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ขยำยตัวร้อยละ	 0.35	 แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
แต่การส่งออกของไทยในเดือนมกราคมขยายตัว	 และมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
5	 ปีย้อนหลัง	 (18,319	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�าคัญ 
จากการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน	 และมาตรการ 
กระตุน้เศรษฐกจิในหลายประเทศทีเ่ป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งประสิทธิภาพ 
ของวัคซีนต้านไวรัส-19	เริ่มเห็นผลชัดเจน	และมีการกระจายวัคซีนในวงกว้าง	 
ส่งผลให้เกิดอุปสงค์และสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างรวดเร็ว	ทั้งนี ้
เม่ือหกัสินค้ำเกีย่วเนือ่งกบัน�ำ้มัน	ทองค�ำ	และอำวุธยุทธปัจจัย	กำรส่งออกขยำย
ตวัสูงถึงร้อยละ	7.57	ซึง่สะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจจริง	(Real	Sector)	

	 สนิค้ำทีข่ยำยตวัได้ด	ี ได้แก่	 1)	สนิค้ำอำหำร	 ซ่ึงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
จากปีก่อน	โดยเฉพาะผักและผลไม้	ผลติภัณฑ์มนัส�าปะหลัง	น�า้มนัปาล์ม	อาหาร
สัตว์เลี้ยง	 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง	 และสิ่งปรุงรสอาหาร	 2)	 สินค้ำท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรท�ำงำนที่บ้ำน	(Work	from	Home)	และเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 
ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน	 เตาอบ
ไมโครเวฟและเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีใ่ห้ความร้อน	ตู้เยน็และตูแ้ช่แขง็	เครือ่งซกัผ้าและส่วน
ประกอบ	และโทรศัพท์และอปุกรณ์		3)	สนิค้ำเก่ียวกบักำรป้องกนักำรตดิเชือ้และ 
ลดกำรแพร่ระบำด	เช่น	เครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์	ผลติภณัฑ์เภสชัภณัฑ์	และ
ถุงมือยาง	 เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกอย่างมากในช่วงนี้	 และ 
4)	กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมส�ำคญัเริม่กลบัมำฟ้ืนตวั	เช่น	รถยนต์	อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ	เครือ่งคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ	แผงวงจรไฟฟ้า	เหลก็กล้าและ 
ผลติภณัฑ์	 เคมภีณัฑ์	 และเมด็พลาสตกิ	 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการผลิต 
และการส่งออกของไทยในระยะถัดไป	
	 ด้ำนตลำดส่งออกส�ำคัญ	 อำทิ	 สหรัฐอเมริกำ	 ญี่ปุ่น	 เกำหลีใต้	
ออสเตรเลีย	จีน	ฮ่องกง	ไต้หวัน	และตะวันออกกลำง	ขยำยตัวต่อเนื่องจำก
เดือนก่อนหน้ำ	ขณะท่ีตลาด	 CLMV	พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ	 10	 เดือน	
แสดงถึงการค้าชายแดนท่ีเริ่มกลับมาเป็นปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 ตลาดอื่น	 ๆ 
ที่มีสัดส่วนส�าคัญต่อการส่งออกของไทย	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 เอเชียใต้	 และ 
อาเซียน	 (5)	 ยังคงเป็นกลุ ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
อย่างมากท�าให้การฟื้นตัวของการส่งออกในตลาดดังกล่าวเป็นไปอย่างช้า	ๆ

	 ภำพรวมกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดต่ำง	ๆ	ดังนี้	
 1)	 ตลำดหลัก	 ขยายตัวร้อยละ	 5.7	 ตามการขยายตัวต่อเนื่อง 
ของการส่งออกไปยงัสหรฐัฯ	และญีปุ่น่ร้อยละ	12.4	และร้อยละ	7.4	ตามล�าดบั	 
ขณะที่การส่งออกไปสหภาพยุโรป	(15)	หดตัวร้อยละ	5.4
 2)	 ตลำดศักยภำพสูง	ขยายตัวร้อยละ	 1.4	 จากการส่งออกไปจีน	
และกลุ่มประเทศ	CLMV	ที่ขยายตัวร้อยละ	9.9	และร้อยละ	3.8	ตามล�าดับ	
ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน	 (5)	 และเอเชียใต้	 หดตัวร้อยละ	 11.0	 และ 
ร้อยละ	8.3	ตามล�าดับ
 3)	 ตลำดศักยภำพระดับรอง	 ขยายตัวร้อยละ	 10.3	 ตามการ 
ขยายตัวต่อเนื่องของส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย	 (25)	 ร ้อยละ	 30.3 
และตะวันออกกลาง	 (15)	 ร้อยละ	 13.1	 และการกลับมาขยายตัวของ 
การส่งออกไปทวีปแอฟริกาท่ีร้อยละ	 6.3	 ขณะที่การส่งออกไปลาตินอเมริกา	 
และรสัเซยีและกลุม่ประเทศ	CIS	หดตวัร้อยละ	2.9	และร้อยละ	2.1	ตามล�าดบั

การน�าเข้า 
	 เดอืนมกราคม	2564	การน�าเข้า	มมีลูค่า	19,908.96	ล้านเหรียญสหรฐัฯ
หดตวัร้อยละ	5.24	สนิค้ำน�ำเข้ำทีห่ดตวั	ได้แก่	เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ	 
และน�า้มนัดบิ	สนิค้ำน�ำเข้ำทีข่ยำยตวั	ได้แก่	เครือ่งจกัรไฟฟ้า	และส่วนประกอบ	 
เคมีภัณฑ์	 และอัญมณีและเคร่ืองประดับ	แหล่งน�ำเข้ำที่ยังขยำยตัว	 ได้แก ่
จีน	และไต้หวัน	แหล่งน�าเข้าที่หดตัว	ได้แก่	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	และมาเลเซีย

ดุลการค้า

	 เดือนมกราคม	2564	ดุลการค้า	ขาดดุล	202.39	ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนีรำคำส่งออก	เดือนมกราคม	2564	เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ขยายตัวร้อยละ	0.9	(YoY)	โดยขยายตัวต่อเนื่อง	3	เดือนติดต่อกัน	โดยดัชนีราคา
ส่งออกทีป่รบัตวัสงูขึน้	ประกอบด้วย	หมวดสนิค้าเกษตรกรรม	สนิค้าอตุสาหกรรม
การเกษตร	และหมวดสนิค้าอตุสาหกรรม	ขณะท่ีหมวดสินค้าแร่และเชือ้เพลงิปรบั
ตัวลดลง
	 ดัชนีรำคำน�ำเข้ำ	เดือนมกราคม	2564	เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ	2.2	(YoY)	โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	2	หมวดสินค้าที่ปรับตัว
สูงขึ้น	ได้แก่	หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	หมวดสินค้าทุน	และหมวดยาน
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ส.ค. 63

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

การค�าระหว�างประเทศของไทย

สินค�าและตลาดส�งออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 64

สินค�าและแหล�งนำเข�า 5 อันดับแรก เดือน ม.ค. 64

ดัชนีราคาส�งออก-นำเข�า

หน�วย (Unit) :
ล�านเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

สินค�า
มูลค�า มูลค�าสัดส�วน สัดส�วนประเทศ

(ล�าน USD) (%YoY) (%) (ล�าน USD) (%YoY) (%)

ม.ค. 2564
Jan 2021

ม.ค. – ธ.ค. 2563
Jan - Dec 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

19,706.57
0.35 %

19,908.96
-5.24 %

-202.39 +24,476.55

206,991.89
-12.39 %

231,468.44
-6.01 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

ดุลการคา
(Trade Balance)

2,603.7
1,586.8
1,142.6
693.4
626.1

25.7
9.2
21.9
4.1
8.1

13.2
8.1
5.8
3.5
3.2

2,878.7
2,313.9
2,131.2
1,021.3
893.2

12.4
9.9
7.4
20.1
18.7

14.6
11.7
10.8
5.2
4.3

สหรัฐฯ
จีน

ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง

1,672.8

1,605.2

1,578.2
1,432.1

-23.4

3. 7

-30.0
1.0

8.4

8.1

7.9
7.2

จีน

ญี่ปุน

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

5,265.5

2,408.3

1,075.9
886.8

4.5

-4.3

-38.6
-12.4

26.5

12.1

5.4
4.5

1,430.6 167.9 7.2 ไตหวัน 883.3 19.8 4.4

0.3

1.0

0.3

1.9

0.7

1.5

0.9

2.2

101.9

95.8

รถยนต
และสวนประกอบฯ
เครื่องคอมพิวเตอรฯ
ผลิตภัณฑยาง
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 ข้าว

	 ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	1,523.89	บาท/100	กิโลกรัม	 
เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนร้อยละ	2.27	ขณะทีร่าคาขายส่งเฉลีย่ข้าวหอมมะล	ิ100%	 
ชั้น	2	(ใหม่)	2,445.00	บาท/100	กิโลกรัม	ลดลงร้อยละ	1.91	ราคาข้าวขาว 
ทีป่รบัตวัลดลงเป็นผลจากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ทีใ่ช้ในการขนส่ง	ท�าให้ 
คูค้่าปรบัแผนการซือ้ข้าวเท่าทีจ่�าเป็น	ขณะทีร่าคาข้าวหอมมะลเิพิม่ขึน้	เนือ่งจาก
ราคาส่งออกไทยอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัคูแ่ข่ง	ท�าให้คูค้่าน�าเข้าจากไทยมากขึน้

 ราคาทองค�า

	 ในเดอืนกมุภาพนัธ์	 ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่อยูท่ี	่ 25,695	บาท 

หดตวัร้อยละ	3.0	เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	กลบัมาหดตวัอกีครัง้	เช่นเดยีวกบั

ราคาทองค�าในตลาดโลก	 เฉลีย่อยูท่ี	่ 1,808.18	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อ	ทรอยออนซ์ 

หดตวัร้อยละ	3.2	 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน	จากสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ	

และอตัราการติดเชือ้ลดลงหลงัจากทีห่ลายประเทศได้รบัวคัซนีต้านไวรสัโควดิ-19	 

กดดันราคาทองค�า	 คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกในไตรมาสแรก 

ของปี	2564	จะปรบัตวัอยูท่ี	่1,790	–	1,910	เหรยีญสหรัฐฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร

กุมภาพันธ์ 2564

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

แหล่งที่มำ	:	CEIC

 อัตราแลกเปลี่ยน

	 ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์	2564	เฉลี่ยอยู่ที่	29.99	บาทต่อเหรียญ 
สหรัฐฯ	 แข็งค่าสุดในรอบ	 7	 ปี	 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 (YoY) 
แข็งค่าขึ้นร้อยละ	 4.32	 และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 (MoM)	 แข็งค่าขึ้น 
ร้อยละ	0.07	สะท้อนถึงค่าเงินยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า	เนื่องจากประเทศส�าคัญ 
ทางเศรษฐกจิของโลก	ทัง้	สหรฐัฯ	สหภาพยโุรป	และญีปุ่น่	ยงัคงด�าเนนิมาตรการ 
การเงินผ่อนคลาย	 ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย	 และมาตราการผ่อนคลาย 
เชิงปริมาณ

 ยางพารา

	 ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	 67.25	 บาท 
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมร้อยละ	3.40	ส่วนราคายางแท่ง	STR	20	เฉลี่ยอยู่ที่ 
กิโลกรัมละ	49.59	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.60	 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น	 เป็นผลจาก 
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว	 ประกอบกับเข้าสู ่
ช่วงปิดกรีดท�าให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง

 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�้ามันดิบ	 (WTI)	 เดือนกุมภาพันธ์	 2564	 เฉลี่ยอยู่ท่ี	 59.06 
เหรียญสหรฐัฯ	ต่อบาร์เรล	ราคาน�า้มนัสงูสดุในรอบ	14	เดอืน	เมือ่เทยีบกบัเดอืน 
เดยีวกนัของปีก่อน	 (YoY)	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	16.88	แต่เม่ือเทยีบกับเดอืนก่อนหน้า	 
(MoM)	สงูขึน้ร้อยละ	13.36	เป็นการขยายตวัทัง้	YoY	และ	MoM	โดยเฉพาะ	YoY	 
เพิม่ขึน้ครัง้แรกในรอบ	 14	 เดอืน	 โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการฟ้ืนตวัของอปุสงค์	 
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์	 ส่งผลต่อ 
ความต้องการใช้น�า้มนัอย่างต่อเนือ่ง	และคาดว่าราคาน�า้มนัยงัคงมีแนวโน้มเพิม่ขึน้	 
เนือ่งจากทีป่ระชมุกลุม่โอเปกพลสั	(4	ม.ีค.)	มมีตคิงเพดานการผลติน�า้มันทีร่ะดบั	
7.2	 ล้านบาร์เรล/วนั	 ไปจนถงึเดอืน	 เม.ย.	 ขณะทีซ่าอดุอิาระเบยีสมคัรใจทีจ่ะ 
ปรับลดก�าลังการผลิตน�้ามันต่อไปอีก	 1	 เดือน	 ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล	์ 
95	อยูท่ี	่23.88	บาท/ลติร	เพิม่ขึน้ร้อยละ	6.94	จากเดอืนก่อนหน้า	ราคาน�า้มนั
ดเีซล	อยูท่ี	่26.31	บาท/ลติร	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	6.35	จากเดอืนก่อนหน้า 
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การท�าให้เว็บหรือคอนเท็นต์ติด	Top	Hit	ในการค้นหา	ด้วยการก�าหนด	
Key	 words	 ให้เตะตาและตรงใจลูกค้า	 โดยใช้	 Google	 Keyword	
Planner	 เป็นตัวช่วยเพื่อดูปริมาณการค้นหาคีย์เวิร์ดนั้น	 ๆ	 และค�า 
ใกล้เคียงเป็นไอเดีย

 OECD กล่าวว่าโควิด-19 เป็นตัวเร่งส�าคัญท�าให้โลกก้าวสู่ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” เร็วยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้การช้อปออนไลน์
เติบโตแบบก้าวกระโดดอีกด้วย ผู้ประกอบการในยุคนี้คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาการท�าตลาดด้วย Digital Marketing

คือการท�าโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	 
ท่ีเราคุ้ยเคยกนั	อาท	ิFacebook,	Twitter,	Instagram,	YouTube,	LINE	
รวมถึงการโฆษณาผ่านเสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่อย่าง	 Google	 Ads	 
ที่คุ้นตาในรูปแบบ	Mobile	 Ads,	 Video	 Ads,	 Pop	 up	 Ads	 หรือ	 
Banner	Ads	

Digital Marketing คืออะไร? ท�าอย่างไรให้คอนเท็นต์ฮิต 
ติดตลาด?  

1 4

โซเชียลมีเดียยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบัน	ได้แก่	YouTube	98.8%,	
LINE	98.6%,	Facebook	96.0%,	Instagram	67.2%,	Pantip	64.2%,	
Twitter	 43.0%,	WhatsApp	 10.6%	ซึ่งแต่ละช่องทางมีรูปแบบและ
กลุ่มผู้ใช้งานท่ีแตกต่างกัน	 ดังน้ันก่อนท�า	 Digital	Marketing	 จึงควร
พิจารณาว่าโซเชียลมีเดียใดที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด

เลือกสื่อออนไลน์ไหนดี? 3

การท�า	 Digital	 Marketing	 เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอ่ืนนั้น	 
ไม่ได้ใช้ทุนมากมาย	เพียง	2	-	3	พันบาทเท่านั้นก็สามารถเลือกโฆษณา
ผ่าน	Google	AdWords	หรือ	Facebook	Ads	โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการได้อย่างแม่นย�าและทั่วถึงด้วยเทคโนโลยี	AI	

Digital Marketing แพง?2

การท�าตลาดออนไลน์	 ที่จะเห็นผลจากการท�าแคมเปญได้ภายในเวลา 
ไม ่กี่ชั่วโมง	 เพราะสามารถเห็นจ�านวนไลค์	 จ�านวนการเข ้าถึง 
ท�าให้สามารถติดตามและวัดผลได้ตลอดเวลา

การท�า Digital Marketing  
เห็นผลลัพธ์ได้ในชั่วข้ามคืน? 

5

ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นท�า
Digital Marketing
เพื่อเข้าถึงตลาดยุค New Normal
ผู ้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก	 Website	 ของกระทรวงพาณิชย ์
และหน่วยงานในสังกัด	ได้ที่	www.moc.go.th
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