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สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ ส่งผลต่อการด�ำรงชีพ
และความเป็นอยู่ของมนุษย์และท�ำให้ทั่วโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลยุคใหม่ อย่างเต็มตัวรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
TPSO Journal ฉบับนี้จึงได้น�ำเสนอเรื่อง สภาวะการแข่งขันของตลาดในอุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั ไทย ในคอลัมน์ Special Talk และส�ำหรับ Special Report ขอน�ำเสนอเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน
อย่างอนาคตการค้าไทยในยุคดิจิทัล และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯ
ก่อนจากกัน ... กองบรรณาธิการมีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมสนุกลุ้นของรางวัลง่าย ๆ
เพียงสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามและจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจ�ำนวน 50 ท่าน
ในวารสารฉบับถัดไปพร้อมจัดส่งของรางวัลให้ท่าน ฝากให้ทุกท่านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ
และเว้นระยะห่างแบบ New Normal เพื่อตัวเองและผู้อื่นกันด้วยนะคะ
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GETTING AROUND
WITH TPSO
ฉบบ
ั ท่ี 116

ผอ.สนค.
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

พร้อมเดินหน้าท�ำยุทธศาสตร์การค้าไทยในฐานะ
Think Tank ของกระทรวงพาณิชย์
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (สนค.) เปิดเผยหลังเข้ารับต�ำแหน่ง ว่า สนค. ในฐานะที่เป็น Think Tank
ของกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเดินหน้าหารือกับกรมต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การค้าไทยที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ ให้รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 และเศรษฐกิจยุคใหม่
นอกจากนีย้ งั ได้เป็นประธานการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการ สนค. (ปี 2566-2570)
เพื่อก�ำหนดกรอบและทิศทางองค์กรที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการค้า   ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยต่อไป
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โดย นายณัฐวัชร์ อัครณีวงศ์
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยในปี 2562 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการค้าถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเติบโตเฉลีย
่ ร้อยละ 49 ต่อปี รองลงมาคือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามล�ำดับ

ร้อยละอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ ปี 2562
ประเทศไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสูส
่ ง
ั คมดิจท
ิ ล
ั อย่างรวดเร็ว ทัง
้
ในด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Broadband)
การค้าขายและท�ำธุรกรรมดิจท
ิ ล
ั (e-Commerce) การกรอกใบก�ำกับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือแม้กระทัง
่ การออกหนังสือ
รับรองต่าง ๆ (e-Certificated)

รูปแบบการพั ฒนา
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล

มาจากการขยายตัวจากการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนส�ำคัญ ก่อให้เกิด
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด อาทิ การเพิ่มขึ้น
ของเครื อ ข่ า ยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
การขยายตั ว จากจ� ำ นวนของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ในประเทศ และต้นทุนในการประกอบธุรกิจดิจิทัล ที่สามารถใช้แพลตฟอร์ม
ที่มีอยู่แล้วในการประกอบธุรกิจได้ทันที ท�ำให้เกิดความสะดวกในการเริ่มธุรกิจ
ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลในปัจจุบัน

ตลาดดิจทิ ลั เป็นทีส่ นใจของผูป้ ระกอบการ
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ในช่วงแรกตลาดมีลักษณะ
ของการแข่งขันสูง แต่ในปัจจุบันเริ่มปรากฏ
สั ญ ญาณของการผู ก ขาดในหลายรู ป แบบ
ได้แก่ การผูกขาดโดยธรรมชาติ คือการที่ผู้ประกอบการไม่กี่รายสามารถผลิต
สินค้าทั้งหมดได้โดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยต�่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่น อาทิ สินค้าจีนที่
น�ำมาขายผ่านแพลตฟอร์มในไทยลักษณะของการผูกขาดที่เกิดจากการใช้
นโยบายภาครัฐ ประเด็นการผูกขาดตลาดซือ้ - ขายสินค้าทีเ่ จ้าของแพลตฟอร์ม
มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไข รวมถึงการหารายได้จากการโฆษณา ข้อกังวล
เกี่ยวกับการผูกขาดในด้านแรงงาน การขยับค่าแรงในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น
ส่งผลให้องค์กรขนาดเล็กประสบปัญหาด้านต้นทุน และ การผูกขาดจากการเก็บ
ข้อมูลในภาคเอกชนรายใหญ่

ความท้าทายในการสร้างสภาวะ
การแข่งขันในตลาดดิจิทัลของไทย

ผูป้ ระกอบการในแต่ละสาขามีจำ� นวน
น้ อ ยเกิ น ไป ภาครั ฐ ควรพิ จ ารณาเงื่ อ นไข
ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประเภท
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการไทยยังมีระดับการใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) และ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในระดับต�่ำ มีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่
และผู ้ ป ระกอบการต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่รองรับ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีบางประเภท หรือ โมเดลธุรกิจที่คิดนอกกรอบเดิม อาทิ
โดรน บล็ อ กเชน หรื อ การท� ำ ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น แบบเศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น
(Sharing Economy)
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่ อพั ฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย

ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ผู ้ ป ระกอบการ
รายใหม่เข้าสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้น การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
การเคลือ่ นย้ายเสรีขา้ มพรมแดนของคน สินค้า
บริการ และเงินทุน ขณะที่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการค้าออนไลน์ภายใต้การแข่งขันที่เท่าเทียมกัน และการสร้างสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม โดยสนับสนุนให้มกี ารลงทุนในระบบจัดเก็บข้อมูล
เร่งผลิตแรงงานดิจิทัลผ่านสถานศึกษา เปิดโอกาสส�ำหรับธุรกิจรูปแบบใหม่
ที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ลดต้นทุนการเข้าสู่ตลาดดิจิทัล
และสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยการตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ การพัฒนา
ที่ตอบโจทย์อย่างบูรณาการ
TPSO Journal

3

SPECIAL

REPORT
โดย นางสาวสุกัญญา จันโอทาน
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

อนาคตการค้ า ไทย
ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นในช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนมาตรการของภาครัฐ ช่วยเสริม
การปรับกลยุทธ์ลดความเสี่ยงของภาคธุรกิจ และเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีนวัตกรรมทีถ่ กู คิดค้นและผลิตจ�ำนวนมาก เช่น สมาร์ทโฟน ปัญญาประดิษฐ์ หุน่ ยนต์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิง่ (Internet
of Thing - IoT) รถยนต์อัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สามมิติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ การจัดเก็บพลังงาน และคอมพิวเตอร์
ควอนตัม ซึง่ นวัตกรรมบางอย่างยังมีความไม่ชดั เจนในรูปแบบการประยุกต์ใช้งาน รวมทัง้ มีอปุ สงค์หรือดีมานด์ไม่มากเพียงพอที่จะท�ำให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จนกระทัง่ เกิดโควิด-19 ท�ำให้การเปลีย่ นเข้าสูด่ จิ ทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
หลายประเทศต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการผลิต การจัดการ และการก�ำกับดูแล รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาประเทศแบบใหม่
จากข้ อ มู ล World Economic Forum : WEF ได้ ร ะบุ เ ทคโนโลยี ท่ี มี ค วามส� ำ คั ญ ในช่ ว งการระบาดของ
โควิด-19 และมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไป แม้วิกฤตโควิด-19 จะสิ้นสุดลงก็ตาม1 ได้แก่

• การชอปปิ้ งออนไลน์และการส่งสินค้าโดยใช้หุ่นยนต์
โควิด-19 ท�ำให้การค้าขายสินค้าออนไลน์เปลี่ยนจากสิ่งที่น่าจะมี (Nice-toHave) เป็นสิ่งที่ต้องมี (Must-Have) พร้อมกับการเกิดขึ้นของระบบขนส่ง
อัจฉริยะ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน มีบริการจัดส่งสินค้าแบบไม่ต้องสัมผัส
(Contactless Delivery Service) สินค้าจะถูกส่งไปยังจุดรับสินค้าแทน
การส่งของแบบตัวต่อตัว หรือใช้หุ่นยนต์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดย
จากรายงานของ eMarketer2 ณ ธันวาคม 2563 พบว่ายอดค้าปลีกออนไลน์
ทั่วโลกเพิ่มอย่างก้าวกระโดดถึง 27.6% จากปีที่ผ่านมา
• การช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและไร้การสัมผัส
การถือเงินสดใช้จ่ายอาจปนเปื้อนเชื้อไวรัส ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางของหลาย
ประเทศจึงใช้ระบบช�ำระเงินดิจิทัลโดยไร้การสัมผัส ในรูปแบบการ์ดหรือ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ทัง้ นี้ จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
ในช่ ว ง 11 เดื อ นแรก ของปี 2563 พบว่ า มี บั ญ ชี ลู ก ค้ า ที่ ท� ำ ธุ ร กรรม
ผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 51.6% และมีปริมาณท�ำธุรกรรมเพิ่มขึ้น 216.1%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
1
2

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-update-2021
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• การท�ำงาน เรียน และรักษาพยาบาล ระยะไกล
เทคโนโลยีทำ� ให้ดำ� เนินกิจกรรมได้โดยไม่ชะงักงันในช่วงทีม่ กี ารล็อกดาวน์ อาทิ
เครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (Virtual Private Networks - VPNs) ระบบเสียง
ผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Voice over Internet Protocols - VoIPs)
การประชุ ม เสมื อ นจริ ง (Virtual Meetings) ระบบคลาวด์ เ ทคโนโลยี
(Cloud Technology) ครูสอนหุ่นยนต์ (artificial-intelligence-enabled
robot teachers) อุปกรณ์ IoT สวมใส่เพือ่ ติดตามสัญญาณชีพ ระบบแชทบอท
(Chatbots) ช่วยวินิจฉัยอาการผู้ป่วยเบื้องต้น
• ห่วงโซ่อุปทาน 4.0
จากมาตรการเว้นระยะห่างและกักตัวเฝ้าระวังโรค ท�ำให้โรงงานบางแห่ง
ต้ อ งปิ ด ท� ำ การ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการบริ ห ารงานที่ พึ่ ง พาการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ด้วยกระดาษ ขาดการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
หยุดชะงัก เทคโนโลยีส�ำคัญในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Big Data ระบบ
คลาวน์ IoT และบล็อกเชน จะช่วยเสริมการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานให้ยดื หยุน่
ถูกต้อง และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มความสะดวกในการบริหาร
จัดการองค์กรมากขึ้น
• ความบันเทิงออนไลน์
ธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่รูปแบบเดิม ระบบคลาวด์ท�ำให้การ
จัดงานปาร์ตี้หรือคอนเสิร์ตออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลก บริษัทผู้ผลิต
ภาพยนตร์ฉายหนังผ่านวิดีโอสตรีมมิง พิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกโลกท�ำทัวร์
เสมือนจริง รวมถึงการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น ล่าสุด บริษัท Netflix
ผูใ้ ห้บริการสตรีมมิงความบันเทิงออนไลน์รายใหญ่ รายงานว่ามีลกู ค้าสมัครใหม่
เพิ่มขึ้น 8.5 ล้านรายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เกินที่คาดการณ์ไว้ที่
6 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต3
ขณะเดียวกัน ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้รับประโยชน์
จากการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของโลกจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาจากประเทศเหล่านั้นเพิ่ มสูงขึ้นเช่นกัน

ปี 2563
• เวียดนาม ส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.0 เติบโตสวนทางเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นฐานการผลิตของฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn)
บริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันที่รับผลิตวัตถุดิบให้ไอโฟน และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น โทรศัพท์
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
• อินโดนีเซีย แม้ส่งออกหดตัวที่ร้อยละ 2.6 จากการส่งออกน�้ำมัน แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับบริษัทแอลจีของเกาหลีใต้
• มาเลเซีย ส่งออกหดตัวร้อยละ 2.6 แต่ในปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทญี่ปุ่นหลายแบรนด์ และยังเป็นแหล่งผลิต
คอมพิวเตอร์ Mac Mini ให้กบั บริษทั แอปเปิล รวมทัง้ เป็นแหล่งผลิตถุงมือยางให้กบั Hartalega Holdings - Top Glove ซึง่ เป็น
ผูผ้ ลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลก
ไทยจะปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศอย่างไรให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรมใหม่ของโลก
่ า่ นมาไทยได้พยายามปรับตัวให้ทน
ทีผ
ั กับการปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรมของโลกทุกยุคทุกสมัย เพี ยงแต่ในปัจจุบน
ั
มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเพิ่ มมากขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมดั้งเดิมมีความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนอย่าง
เฉียบพลันจึงเป็นความท้าทาย ถึงเวลาแล้วทีไ่ ทยจะต้องมองไปข้างหน้าและยกระดับประเทศให้สร้างมูลค่า
เพิ่ มมากขึ้นเพื่ อรักษาความสามารถในการแข่งขันต่อไปอย่างยั่งยืน
3

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

โดย : นางสาวศศิวิมล ช่วยเชษฐ
กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

ท่ามกลางความเชือ่ มโยงกันของผูค้ นในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย น�ำมาซึง่ ความเสีย่ ง
ในการละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้มากขึ้น การออกกฎหมายฉบับใหม่จึงมีขึ้นเพื่อคุ้มครอง
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์มีค่าในยุคของบิ๊กดาต้า (Big Data) ได้อย่างรัดกุมมากขึ้น

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) คืออะไร
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data
Protection Act (PDPA) เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมือง
ที่อ าศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทย เพื่ อ ป้ อ งกั น การล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ และให้ ก ารคุ้มครอง
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหล ถูกถ่ายโอน หรือถูกดัดแปลง
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูลได้ โดย พ.ร.บ. PDPA ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการก�ำกับดูแล
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การใช้ ไปจนถึง
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล :
การเปิดเผยข้อมูลโดยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละครัง้ เจ้าของข้อมูล
ข้อมูลที่ท�ำให้สามารถระบุตัวตบุคคลนั้น ๆ ได้
ส่วนบุคคลจะต้องได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล การใช้
ข้อมูล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงจะต้องให้ความยินยอม
(Consent) ในการจั ด เก็ บ และประมวลผลข้ อ มู ล นั้ น ๆ ทุ ก ครั้ ง
ชื่อ-สกุล
โดยการจัดเก็บ และใช้ขอ้ มูลจะต้องเป็นไปเท่าทีจ่ ำ� เป็นตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
เลขบัตรประชาชน
ข้อมูล
รวมถึงจะต้องรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นด้วย
เกี่ยวกับสุขภาพ
พ.ร.บ. PDPA นี้ มีผลบังคับใช้กับบุคคลและนิติบุคคล เช่น บริษัท องค์กร
หน่ ว ยงานทุ ก ราย ที่ มี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล ของบุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ่
เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
ในประเทศไทย ไม่ ว ่ า การเก็ บ รวมรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล นั้ น
จะท�ำในประเทศไทยหรือไม่ โดยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. แล้วบางส่วน
ที่อยู่
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 และจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิ.ย. 64 นี้
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PDPA ส่งผลกระทบกับใคร
ธุรกิจที่ต้องเตรียมปรับตัวมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง คือ ธุรกิจเกี่ยวกับ
การค้าออนไลน์ เครือข่ายสื่อสังคมและการท�ำการตลาดส่วนบุคคล
เนื่องจากปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค และวิเคราะห์ พฤติกรรม
เพื่ อ น� ำ เสนอสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารให้ ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า
แต่ละคนที่แตกต่างกันไปให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสินค้า
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ การยิ ง โฆษณาในช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า ง ๆ และ
การเสนอสินค้าหรือบริการที่คุณ‘อาจ’สนใจ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์
ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมาย PDPA
ไม่ ไ ด้ ห ้ า มด� ำ เนิ น การหรื อ การท� ำ การตลาดส่ ว นบุ ค คลในลั ก ษณะนี้
แต่เป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลให้รัดกุมมากขึ้น

และมีบทลงโทษอย่างชัดเจนหากไม่ปฏิบัติตาม ในท�ำนองเดียวกัน ธุรกิจ
ธนาคารและการประกันชีวิต ก็เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบ
ไม่น้อยจากกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะต้องวางกรอบและแนวทางการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ครบถ้วนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ด�ำเนินธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน จะต้องจัดท�ำนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และบันทึกกิจกรรมการใช้หรือประมวลผลข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย เข้าถึง หรือดัดแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลด้วย

ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้บริโภค (ในฐานะของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล) อาจสัมผัสได้ถงึ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว ซึง่ เกิดจากกฎหมาย
ฉบับนี้ทั้งสิ้น อาทิ

ใกล้... กว่าที่คิด

หน้ า ต่ า งป๊ อ ปอั พ (Pop-up) ขอความ
ยินยอมการใช้เว็บคุกกี  ้ พร้อมระบุวตั ถุประสงค์การ
ใช้งาน เมื่อมีการเข้าใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ

การยกเลิกการติดตามข่าวสารทางอีเมล
ผ่ า นการกดยกเลิ ก การรั บ ข่ า วสาร หรื อ
unsubscribe ที่ต้องเป็นไปอย่างไม่ยุ่งยาก และ
ซั บ ซ้ อ น เช่ น ปุ ่ ม ยกเลิ ก การรั บ ข่ า วสารท้ า ย
อีเมลประชาสัมพันธ์

กรณีทมี่ กี ารติดตัง้ กล้องวงจรปิดในอาคาร
ส�ำนักงาน ควรมีป้ายชี้แจงวัตถุประสงค์การเก็บ
ข้อมูล เช่น “สถานที่นี้มีการติดตั้งกล้อง CCTV
ด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นความปลอดภั ย ภายในบริ เ วณ
อาคาร” เนื่องจากรูปถ่าย นับเป็นข้อมูลชีวภาพ
ที่สามารถใช้ติดตาม หรือระบุตัวบุคคลได้

นอกจากนี้ หากในอนาคตเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ ให้บริการทางธุรกิจ อาทิ แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์
ช่องทางเครือข่ายสังคมต่าง ๆ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือมีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ผู้ ให้บริการจะถือว่ามีความผิด
และต้องรับโทษทางกฎหมายทันที

จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า กฎหมายฉบั บ นี้ มี เ พื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคอย่ า งเราในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ข ้ อ มู ล
มี ค ่ า ดั่ ง ทองค� ำ อย่ า งแท้ จ ริ ง ในฐานะผู้บริโภค จะต้องหมั่นตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของตนเองเสมอ ขณะที่
ผู ้ ที่ ส วมบทบาทอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ เอกชน ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล แต่ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล ของบุ ค คลอื่ น ไปใช้ ไม่ ว ่ า
ทางใดทางหนึ่ง จะต้องเตรียมความพร้อมขนานใหญ่ในการวางแนวทางรวบรวมและใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโดยรวมได้
ที่มาข้อมูล : EasyPDPA / Brandinside.Asia / SCB / Step Academy
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

economic
indicators

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวม

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
%MoM

%YoY

%AoA

Headline CPI

-0.91

-1.17

-0.75

เงินเฟ้อพื้นฐาน

Core CPI

-0.08

0.04

0.12

ดัชนีราคาผู้ผลิต

PPI

0.5

0.1

-0.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

CMI

0.4

4.3

4.0

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

ดัชนีราคาผู้บริโภค
สัดสวนน้ำหนัก
จำแนกรายหมวด

การบันเทิง การอาน
การศึกษา

อาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล

41.04 %

22.73 %

5.75 %

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19
เริ่ ม ส่ ง ผลต่ อ ไทยในเดื อ นมี น าคมปี ก ่ อ น อย่ า งไรก็ ต าม การหดตั ว ในเดื อ นนี้ มี ป ั จ จั ย หลั ก
จากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน�ำ้ ประปาเป็นระยะเวลา
2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 64) ประกอบกับราคาสินค้าในกลุม่ อาหารสด โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ข้าวสาร
เหนียว และผักสด ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และฐานราคาที่ต�่ำกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้า
และบริการในหมวดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ยังทรงตัวและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปริมาณผลผลิต
และความต้องการบริโภคของประชาชน ยกเว้น น�้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับราคาสูงขึ้นเป็นครั้งแรก
ในรอบ 13 เดือน ตามการสูงขึ้นของราคาน�้ำมันในตลาดโลก 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)

1.41 %

พาหนะ การขนสง
และการสื่ือสาร

การตรวจรักษา
และบริการสวนบุคคล

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 1.17 (YoY)

ยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล

4.55 %

เศรษฐกิจไทยในเดือนนีช้ ะลอตัวต่อเนือ่ งจากเดือนทีผ่ า่ นมา  เนือ่ งจาก
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ หลายกิ จ กรรมชะลอตั ว ตาม ท� ำ ให้ ร ายได้
และก�ำลังซือ้ ของประชาชนลดลง โดยสะท้อนได้จากเงินเฟ้อทีป่ รับตัวลดลงมาก
ในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ด้านการผลิตและบริโภคเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว สอดคล้องกับ
การส่งออก ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
ที่กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 อัตราการว่างงาน และรายได้เกษตรกรทีย่ งั ขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง รวมทัง้
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐทีช่ ว่ ยลดค่าครองชีพ เพิม่ ก�ำลังซือ้ และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ยังออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้า
และบริการในระยะต่อไปจะมีแนวโน้มขยายตัวตัง้ แต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

เคหสถาน

22.27 %

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

เครื่องนุงหมและรองเทา

2.26 %

YoY

-0.43

YoY

-0.22

YoY

-4.98

YoY

-0.04

YoY

-0.98

YoY

-0.12

YoY

-0.03

MoM

-0.63

MoM

-0.01

MoM

-4.62

MoM

-0.24

MoM

-1.94

MoM

-0.04

MoM

-0.00

แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนมีนาคม 2564
แนวโน้มเงินเฟ้อ เดือนมีนาคม 2564 มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย โดยมีปัจจัยส�ำคัญจากผลของมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชน
ด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ที่ยังมีผลต่อเนื่อง รวมทั้งราคาข้าวสารที่ยังต�่ำกว่าปีก่อน และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ
ตามปริมาณผลผลิต ในขณะที่ราคาน�้ำมันในปีนี้อาจผันผวนบ้างตามสถานการณ์ราคาโลก แต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งปี ทั้งนี้ คาดว่าเงินเฟ้อในปี 2564
จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ +1.2) ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
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ดัชนีราคาผู้ผลิต

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึน้ ร้อยละ 0.1 (YoY)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดสวนน้ำหนัก
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (YoY) กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับอัตรา
จำแนกรายหมวด

การใช้ก�ำลังการผลิตที่ขยายตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19
ระลอกแรก โดยหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ยังคงขยายตัวได้ดี
ที่ร้อยละ 3.9 ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมาตรการของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับสูงขึน้
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มพืชล้มลุก (ข้าวเปลือกเจ้า มะนาว พริกสด)
กลุ่มพืชยืนต้น (ล�ำไย ผลปาล์มสด ยางพารา) กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด)
ผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน) หมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และปริมาณผลผลิตสินค้า
บางรายการลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น�้ำมันปาล์มดิบ/
บริสุทธิ์ ข้าวสารเจ้า) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง
และถุงมือยาง) กลุ่มเครื่องดื่ม (สุรากลั่น) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
เหล็กฉาก) กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป และตะปู/สกรู/น็อต)
กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (เยื่อกระดาษ และกระดาษแข็ง) ส�ำหรับกลุ่ม
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (เม็ดพลาสติก) เนือ่ งจากอุปทานลดลงจากการปิดซ่อมบ�ำรุง
เครื่องจักรโรงงาน ประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ (รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
บางชิ้นส่วน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ทองค�ำ) ตามราคาตลาดโลก ขณะที่

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

11.19%

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

35.0

7.07%

วัสดุกอสราง
อื่นๆ

11.98%

อุปกรณไฟฟา
และประปา

30.0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

2563

ส.ค.

ก.ย.

YoY

-15.1

YoY

0.0

MoM

3.0

MoM

1.3

YoY

0.3

YoY

-0.3

MoM

0.5

MoM

1.5

2.0
1.7

YoY
MoM

-2.7
0.0

YoY
MoM

-0.5
0.5

YoY
MoM

21.0
0.1

15.68%

เหล็กและ
ผลิตภัณฑเหล็ก

สุขภัณฑ

2.01%

23.52%

วัสดุฉาบผิว

3.48%

YoY
MoM

ผลิตภัณฑคอนกรีต

12.44%

0.3
0.0

YoY
MoM

YoY
MoM

-0.1
0.0

YoY
MoM

-0.7
0.0

YoY
MoM

1.6
1.2

YoY
MoM

0.6
-0.1

กระเบื้อง

6.75%

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

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 45.5 (YoY)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2564

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

43.5

46.1

กรุงเทพ
และปริมณฑล

43.5

47.0

การแพรระบาดของ
ไวรัส Covid-19
ระลอกใหม

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายอาชีพ

ภาคเหนือ

44.8

ภาคใต

กังวล Covid รอบ 2
อุทกภัยและการ
ขัดแยงทางการเมือง

การพบผูติดเชื้อฯ ที่
จ.ระยอง และการปรับ
ครม.เศรษฐกิจ

0.1

ซีเมนต

17.06%

สถานการณเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
ในหลายสาขา และ Covid-19
มีทิศทางที่ดีขึ้น

การแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19

-0.3

MoM

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จำ�แนกรายหมวด

ไมและ
ผลิตภัณฑไม

มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ และวัคซีน
โควิด 19

40.0

YoY

0.0

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

จำแนกรายหมวด

55.0

45.0

3.9

85.90%

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ระดับ 45.5 เทียบกับระดับ 43.2 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 36.3 มาอยู่ที่ระดับ 38.1 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต
พบว่าปรับเพิ่มขึ้น จากระดับ 47.7 มาอยู่ที่ระดับ 50.4 โดยเฉพาะในอนาคตปรับขึ้นมา
อยูใ่ นช่วงความเชือ่ มัน่ และดัชนีเดือนนีป้ รับสูงขึน้ ในทุกภาค ทุกอาชีพ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการเราชนะ โครงการ ม33เรารักกัน โครงการคนละครึง่
ที่สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท-19 ได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึงประชาชนทุกระดับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท-19 มีแนวโน้ม
คลี่คลายลง ประกอบกับความคาดหวังในเรื่องวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรก
ในเดือนมีนาคม 2564 นี้
สถานการณการแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19 ดีขึ้น
ตามลำดับ

YoY
MoM

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สูงขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

50.0

2.91%

ผลผลิต
เกษตรกรรม

สัดสวนน้ำหนัก

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY)
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตามการสูงขึ้นของสินค้า
ในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่
ไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา โดยเดือนนี้สูงขึ้นร้อยละ 21.0
ตามความต้องการและราคาในตลาดโลกเป็นส�ำคัญ สอดคล้อง
กับดัชนีการจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ สินค้าที่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุน ได้แก่ หมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.6 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.3
ขณะทีบ่ างหมวดสินค้าราคาปรับลดลงเนือ่ งจากการแข่งขันสูง
ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 2.7 หมวดสุขภัณฑ์
ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5

ผลิตภัณฑ
จากเหมือง

เกษตรกร

ม.ค. 64 39.9
ก.พ. 64 43.0

+/-

ผู้ประกอบการ

ม.ค. 64 41.5
ก.พ. 64 43.8

ม.ค. 64 43.8
ก.พ. 64 45.8

พนักงาน
ของรัฐ

นักศึกษา

ไม่ได้
ทำงาน

+/-

รับจ้างอิสระ

พนักงาน
เอกชน

ม.ค. 64 44.3
ก.พ. 64 46.8

ม.ค. 64 49.3
ก.พ. 64 51.4

+/-

+/-

ม.ค. 64 42.0
ก.พ. 64 42.5

+/-

TPSO Journal

+/-

ม.ค. 64 37.2
ก.พ. 64 40.6

+/-
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การค้าระหว่างประเทศของไทย :
มกราคม 2564

การส่งออก
การส่ ง ออกของไทยเดื อ นมกราคม 2564 ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง
จากเดือนธันวาคมปีก่อน โดยมีมูลค่า  19,706.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.35 แม้ จ ะยั ง มี ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19
แต่การส่งออกของไทยในเดือนมกราคมขยายตัว และมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
5 ปีย้อนหลัง (18,319 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ
จากการฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในหลายประเทศทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสิทธิภาพ
ของวัคซีนต้านไวรัส-19 เริ่มเห็นผลชัดเจน และมีการกระจายวัคซีนในวงกว้าง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อุ ป สงค์ แ ละสร้ า งความเชื่ อ มั่ น กลั บ มาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
เมือ่ หักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน ทองค�ำ และอาวุธยุทธปัจจัย การส่งออกขยาย
ตัวสูงถึงร้อยละ 7.57 ซึง่ สะท้อนการเติบโตจากภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector)
สินค้าทีข่ ยายตัวได้ดี ได้แก่ 1) สินค้าอาหาร ซึง่ เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
จากปีกอ่ น โดยเฉพาะผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง น�ำ้ มันปาล์ม อาหาร
สัตว์เลี้ยง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งปรุงรสอาหาร 2) สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบ
ไมโครเวฟและเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีใ่ ห้ความร้อน ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่แข็ง เครือ่ งซักผ้าและส่วน
ประกอบ และโทรศัพท์และอุปกรณ์  3) สินค้าเกีย่ วกับการป้องกันการติดเชือ้ และ
ลดการแพร่ระบาด เช่น เครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ และ
ถุงมือยาง เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกอย่างมากในช่วงนี้ และ
4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญเริม่ กลับมาฟืน้ ตัว เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการผลิต
และการส่งออกของไทยในระยะถัดไป
ด้านตลาดส่งออกส�ำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และตะวันออกกลาง ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้า  ขณะที่ตลาด CLMV พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 10 เดือน
แสดงถึงการค้าชายแดนที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ตลาดอื่น ๆ
ที่มีสัดส่วนส�ำคัญต่อการส่งออกของไทย เช่น สหภาพยุโรป เอเชียใต้ และ
อาเซี ย น (5) ยั ง คงเป็ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด -19
อย่างมากท�ำให้การฟื้นตัวของการส่งออกในตลาดดังกล่าวเป็นไปอย่างช้า ๆ
ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง ๆ ดังนี้
1) ตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 5.7 ตามการขยายตัวต่อเนื่อง
ของการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ร้อยละ 12.4 และร้อยละ 7.4 ตามล�ำดับ
ขณะที่การส่งออกไปสหภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 5.4
2) ตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 1.4 จากการส่งออกไปจีน
และกลุ่มประเทศ CLMV ที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 และร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ
ขณะที่การส่งออกไปอาเซียน (5) และเอเชียใต้ หดตัวร้อยละ 11.0 และ
ร้อยละ 8.3 ตามล�ำดับ
3) ตลาดศักยภาพระดับรอง ขยายตัวร้อยละ 10.3 ตามการ
ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งของส่ ง ออกไปทวี ป ออสเตรเลี ย (25) ร้ อ ยละ 30.3
และตะวั น ออกกลาง (15) ร้ อ ยละ 13.1 และการกลั บ มาขยายตั ว ของ
การส่งออกไปทวีปแอฟริกาที่ร้อยละ 6.3 ขณะที่การส่งออกไปลาตินอเมริกา
และรัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.1 ตามล�ำดับ
การน�ำเข้า
เดือนมกราคม 2564 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 19,908.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หดตัวร้อยละ 5.24 สินค้าน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
และน�ำ้ มันดิบ สินค้าน�ำเข้าทีข่ ยายตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ
เคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ แหล่งน�ำเข้าที่ยังขยายตัว ได้แก่
จีน และไต้หวัน แหล่งน�ำเข้าที่หดตัว ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และมาเลเซีย
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การคาระหวางประเทศของไทย
หนวย (Unit) :
ลานเหรียญสหรัฐฯ (Million USD)

ม.ค. 2564
Jan 2021

ม.ค. – ธ.ค. 2563
Jan - Dec 2020

มูลคาการสงออก
(Export Value)

19,706.57
0.35 %

231,468.44
-6.01 %

มูลคาการนำเขา
(Import Value)

19,908.96
-5.24 %

206,991.89
-12.39 %

ดุลการคา
(Trade Balance)

-202.39

+24,476.55

ส.ค. 64
63
สินคาและตลาดสงออก 5 อันดับแรก เดือน ม.ค.
มูลคา

สินคา

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

รถยนต
และสวนประกอบฯ 2,603.7
เครื่องคอมพิวเตอรฯ 1,586.8
1,142.6
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก
693.4
แผงวงจรไฟฟา
626.1

25.7
9.2
21.9
4.1
8.1

ประเทศ

(%)

13.2
8.1
5.8
3.5
3.2

สหรัฐฯ
จีน
ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง

สัดสวน

มูลคา
(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

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

ส.ค. 64
63
สินคาและแหลงนำเขา 5 อันดับแรก เดือน ม.ค.
มูลคา

สินคา
เครื่องจักรกล
และสวนประกอบ
เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ
น้ำมันดิบ
เคมีภัณฑ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

สัดสวน

(ลาน USD) (%YoY)

(%)

1,672.8 -23.4

8.4

1,605.2
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ประเทศ

มูลคา

สัดสวน

(ลาน USD)

(%YoY)

(%)

จีน

5,265.5

4.5

26.5

8.1

ญี่ปุน

2,408.3

-4.3

12.1

1,578.2 -30.0
1,432.1
1.0

7.9
7.2

สหรัฐฯ
มาเลเซีย

1,075.9
886.8

-38.6
-12.4

5.4
4.5

1,430.6 167.9

7.2

ไตหวัน

883.3

19.8

4.4

ดัชนีราคาสงออก-นำเขา
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

พ.ย. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 64

ม.ค. 64

ดัชนี ม.ค. 64

สงออก

0.3

0.3

0.7

0.9

101.9

นำเขา

1.0

1.9

1.5

2.2

95.8

ดุลการค้า
เดือนมกราคม 2564 ดุลการค้า ขาดดุล 202.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�ำเข้า
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมกราคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ขยายตัวร้อยละ 0.9 (YoY) โดยขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน โดยดัชนีราคา
ส่งออกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ขณะทีห่ มวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิงปรับ
ตัวลดลง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมกราคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (YoY) โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หมวดสินค้าที่ปรับตัว
สูงขึ้น ได้แก่ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน และหมวดยาน
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขณะที่หมวดสินค้าเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ประจ�ำเดือนมกราคม 2564
ผ่าน QR Code นี้
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�้ำมันอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าเกษตร
กุมภาพันธ์ 2564
ราคาทองค�ำเฉลี่ยรายเดือน
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
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ราคาสินค้ารายเดือน

ราคาทองค�ำ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองค�ำในประเทศเฉลีย่ อยูท่ ี่ 25,695 บาท
หดตัวร้อยละ 3.0 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า กลับมาหดตัวอีกครัง้ เช่นเดียวกับ
ราคาทองค�ำในตลาดโลก เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,808.18 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์
หดตัวร้อยละ 3.2 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อน จากสัญญาณการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
และอัตราการติดเชือ้ ลดลงหลังจากทีห่ ลายประเทศได้รบั วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
กดดันราคาทองค�ำ  คาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในตลาดโลกในไตรมาสแรก
ของปี 2564 จะปรับตัวอยูท่ ี่ 1,790 – 1,910 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ทรอยออนซ์
ราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันดิบ (WTI) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 59.06
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน�ำ้ มันสูงสุดในรอบ 14 เดือน เมือ่ เทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกอ่ น (YoY) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.88 แต่เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า
(MoM) สูงขึน้ ร้อยละ 13.36 เป็นการขยายตัวทัง้ YoY และ MoM โดยเฉพาะ YoY
เพิม่ ขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 14 เดือน โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการฟืน้ ตัวของอุปสงค์
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลต่อ
ความต้องการใช้นำ�้ มันอย่างต่อเนือ่ ง และคาดว่าราคาน�ำ้ มันยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เนือ่ งจากทีป่ ระชุมกลุม่ โอเปกพลัส (4 มี.ค.) มีมติคงเพดานการผลิตน�ำ้ มันทีร่ ะดับ
7.2 ล้านบาร์เรล/วัน ไปจนถึงเดือน เม.ย. ขณะทีซ่ าอุดอิ าระเบียสมัครใจทีจ่ ะ
ปรับลดก�ำลังการผลิตน�้ำมันต่อไปอีก 1 เดือน ส�ำหรับราคาน�้ำมันแก๊สโซฮอล์
95 อยูท่ ี่ 23.88 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.94 จากเดือนก่อนหน้า ราคาน�ำ้ มัน
ดีเซล อยูท่ ี่ 26.31 บาท/ลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.35 จากเดือนก่อนหน้า
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.99 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐฯ แข็งค่าสุดในรอบ 7 ปี เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.32 และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) แข็งค่าขึ้น
ร้อยละ 0.07 สะท้อนถึงค่าเงินยังอยู่ในทิศทางแข็งค่า เนื่องจากประเทศส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจของโลก ทัง้ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ ยังคงด�ำเนินมาตรการ
การเงินผ่อนคลาย ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และมาตราการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ
ข้าว
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,523.89 บาท/100 กิโลกรัม
เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนร้อยละ 2.27 ขณะทีร่ าคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 (ใหม่) 2,445.00 บาท/100 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.91 ราคาข้าวขาว
ทีป่ รับตัวลดลงเป็นผลจากการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ทใี่ ช้ในการขนส่ง ท�ำให้
คูค่ า้ ปรับแผนการซือ้ ข้าวเท่าทีจ่ ำ� เป็น ขณะทีร่ าคาข้าวหอมมะลิเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ราคาส่งออกไทยอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับคูแ่ ข่ง ท�ำให้คคู่ า้ น�ำเข้าจากไทยมากขึน้
ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 67.25 บาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมร้อยละ 3.40 ส่วนราคายางแท่ง STR 20 เฉลี่ยอยู่ที่
กิโลกรัมละ 49.59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลจาก
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับเข้าสู่
ช่วงปิดกรีดท�ำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง
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news
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ
กองดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า

OECD กล่าวว่าโควิด-19 เป็นตัวเร่งส�ำคัญท�ำให้โลกก้าวสู่ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” เร็วยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้การช้อปออนไลน์
เติบโตแบบก้าวกระโดดอีกด้วย ผู้ประกอบการในยุคนี้คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาการท�ำตลาดด้วย Digital Marketing

1

Digital Marketing คืออะไร?

4

การท�ำให้เว็บหรือคอนเท็นต์ติด Top Hit ในการค้นหา ด้วยการก�ำหนด
Key words ให้เตะตาและตรงใจลูกค้า โดยใช้ Google Keyword
Planner เป็นตัวช่วยเพื่อดูปริมาณการค้นหาคีย์เวิร์ดนั้น ๆ และค�ำ
ใกล้เคียงเป็นไอเดีย

คือการท�ำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
ทีเ่ ราคุย้ เคยกัน อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LINE
รวมถึ ง การโฆษณาผ่ า นเสิ ร ์ ช เอนจิ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ อ ย่ า ง Google Ads
ที่คุ้นตาในรูปแบบ Mobile Ads, Video Ads, Pop up Ads หรือ
Banner Ads
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Digital Marketing แพง?
การท�ำ  Digital Marketing เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อประเภทอื่นนั้น
ไม่ได้ใช้ทุนมากมาย เพียง 2 - 3 พันบาทเท่านั้นก็สามารถเลือกโฆษณา
ผ่าน Google AdWords หรือ Facebook Ads โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการได้อย่างแม่นย�ำและทั่วถึงด้วยเทคโนโลยี AI
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ท�ำอย่างไรให้คอนเท็นต์ฮิต
ติดตลาด?

5

การท�ำ Digital Marketing
เห็นผลลัพธ์ ได้ในชั่วข้ามคืน?
การท�ำตลาดออนไลน์ ที่จะเห็นผลจากการท�ำแคมเปญได้ภายในเวลา
ไม่ กี่ ชั่ ว โมง เพราะสามารถเห็ น จ� ำ นวนไลค์ จ� ำ นวนการเข้ า ถึ ง
ท�ำให้สามารถติดตามและวัดผลได้ตลอดเวลา

เลือกสื่อออนไลน์ ไหนดี?
โซเชียลมีเดียยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบัน ได้แก่ YouTube 98.8%,
LINE 98.6%, Facebook 96.0%, Instagram 67.2%, Pantip 64.2%,
Twitter 43.0%, WhatsApp 10.6% ซึ่งแต่ละช่องทางมีรูปแบบและ
กลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนท�ำ  Digital Marketing จึงควร
พิจารณาว่าโซเชียลมีเดียใดที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการมากที่สุด

ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นท�ำ

Digital Marketing

เพื่อเข้าถึงตลาดยุค New Normal
ผู ้ ส นใจสามารถดู ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก Website ของกระทรวงพาณิ ช ย์
และหน่วยงานในสังกัด ได้ที่ www.moc.go.th
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