


	 สวัสดีปีใหม่	 พ.ศ.	 2564	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 ส่ิงไม่ดี 

ก็ขอให้ผ่านพ้นไป	รับแต่สิ่งดีๆ	ใหม่ๆ	เข้ามาในชีวิต

	 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ท�าให้พฤตกิรรมการบรโิภคของผูค้นเปลีย่นไป
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่มากมายหลายประเภท	 หนึ่งในนั้นคือธุรกิจออนไลน์ที่เข้าถึงผู ้บริโภคได้ง ่าย	 
สามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว	 ผู้บริโภคเชื่อใจผู้ผลิตหรือผู้บริการมากข้ึน	 ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในยุคสมัยนี้	

	 TPSO	 Journal	 ฉบับแรกของ	 พ.ศ.	 2564	 จึงได้น�าเสนอบทความ	 Special	 Talk	 เรื่อง	 
“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ...เวิร์คหรือไม่”	 และ	 Special	 Report	 เรื่องความเชื่อกับค่าใช้จ่าย	 และ	 
ผลกระทบของการบริโภคออนไลน์

	 เร่ิมต้นปีใหม่นีเ้ราจะร่วมมอืร่วมใจกนั	ต่อสูก้บัปัญหาและข้ามผ่านอปุสรรคไปด้วยกนั	ไม่ว่าจะเรือ่งเล็ก
หรือใหญ่สักแค่ไหน	ทีม	บก.	ของเราขอเป็นก�าลังใจและจะเคียงข้างทุกท่านเสมอค่ะ

วารสาร สนค.
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กองบรรณาธิการวารสาร	สนค.

SPECIAL TALK
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ...เวิร์คหรือไม่

ECONOMIC INDICATORS
ภาพรวมเศรษฐกิจ : ธันวาคม 2563

🞅 ความเชื่อกับค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น 
🞅 ผลกระทบของการบริโภคออนไลน์

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อัตราแลกเปลี่ยน
และราคาสินค้าเกษตร : ธันวาคม 2563

อยู่บ้าน : ช่วยชาติช่วยเศรษฐกิจ

เข้าใจปัญหา และ โอกาส
เดินหน้ามุ่งพัฒนาก้าวต่อไป สนค.

“มองไกล

	 เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	 นางสาวพิมพ์ชนก	 วอนขอพร	 

(ผอ.สนค.)	 ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ 

ในหลายพื้นที่	 โดยได้พบปะกับวิสาหกิจชุมชน	 และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน	 ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้	 วิสัยทัศน์	 และแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ให้มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

	 ในปี	พ.ศ.	2564	นี	้ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	(สนค.)	

จะครบรอบวาระการก่อต้ังเป็นปีที่	 6	 ทั้งข้าราชการและบุคลากร	 สนค.	 

จะยงัคงมุง่มัน่ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น	Think	Tank ด้านเศรษฐกจิการค้า 

ของไทย	ตลอดจนจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	และข้อมลูบทวเิคราะห์ต่างๆ	

ออกมาเพื่อให้ผู้บริหารและภาคส่วนต่างๆ	 ได้ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายและก�าหนดทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยต่อไป	

	 สนค.	จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้แนวคิดที่ว่า

อย่างมีหลักการ”
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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



หรือ

  จากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ทีย่งัมกีารระบาดอย่างต่อเน่ือง แต่ในส่วน
ของไทยนัน้อยูใ่นสภาวะเริม่จะคลีค่ลาย (ก่อนจะพบการระบาดใหม่เมือ่ปลายปี 
ทีผ่่านมา) ส่งผลให้เศรษฐกจิหรอืผลติภัณฑ์มวลรวมของไทย (GDP)1 ไตรมาสที่ 
3/2563 ลดลงร้อยละ 6.4 (YoY) โดยปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 12.1  
ในไตรมาสที่ 2/2563 และหลังปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย 
ในไตรมาสที่ 3/2563 ขยายตัวร้อยละ 6.5 (QoQ SA) ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระตุ้นอุปสงค์ของภาครัฐในหลากหลาย 
รูปแบบที่ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการ  
และการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกจิ โดยเฉพาะมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
และอุปสงค์ของภาครฐัในระยะส้ัน 

 จากการส�ารวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในระยะส้ันของภาครฐั ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 พบว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครฐัได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

 ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
เหน็ว่า โครงการดงักล่าวสะดวก สอดคล้องกบัความต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศได้จริง

 ส�าหรับเหตุผลหลักของผู ้ไม ่เข ้าร ่วมโครงการ คือ ข้ันตอน 
ลงทะเบียน/การใช้ยุ่งยาก (ร้อยละ 30.90) รองลงมา ลงทะเบียนไม่ทัน 
ตามก�าหนด (ร้อยละ 27.71) และเหตุผลอื่นๆ อาทิ ไม่จูงใจ อุปกรณ์ไม่เอื้อ
อ�านวยต่อการใช้งาน ไม่ทราบ/ไม่เข้าใจมาตรการ ไม่อยากเปิดเผยข้อมูล  
(ร้อยละ 41.39) 

 จากผลการส�ารวจ สนค. คาดว่าโครงการของภาครัฐดังกล่าว  
จะท�าให้มเีงนิหมนุเวยีนในระบบอย่างมนียัส�าคญั ซึง่จะส่งผลดต่ีอก�าลงัการซือ้ 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีรายได้ รวมท้ัง
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และประชาชนให้สามารถเข้าถึง
และใช้ระบบดจิทิลัในการซือ้ขายสนิค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิ
ให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้ามาในระบบมากขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ภาครัฐ
สามารถเข้าถงึผูค้้าและผูบ้รโิภค เพือ่รบัทราบความต้องการ และเสนอมาตรการ
ให้ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่า 
จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อไม่มากนัก 

 นอกจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจข้างต้นแล้ว ภาครัฐโดยกระทรวง
พาณิชย์ยังมีมาตรการและนโยบายอื่น ๆ  เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ 
ค่าครองชีพของประชาชน อาทิ โครงการพาณชิย์ลดราคา ธงฟ้า พาณชิย์ 
ลดกระหน�่าข้ามปี รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ท้ังการจัดท�า 
Platform Online (Thaitrade.com) การอบรมให้ความรู ้เพื่อพัฒนา 
และเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น การรับรองคุณภาพสินค้าและ 
บรกิาร (Thailand Trust Mark) และการจบัคูธ่รุกจิ เพ่ือเพ่ิมโอกาส ขยายช่องทาง 
การค้า และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขัน 
ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

หรือเวิร์ค ไม่

มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภาครฐั

ร้อยละการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้

ร้อยละความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้

1 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
2 ส�ำรวจจำกประชำชน 7 กลุ่มอำชีพ ในทุกอ�ำเภอ (884 อ�ำเภอ/เขต) จ�ำนวน 8,072 คน  
 โดยได้รับควำมร่วมมือจำก ธกส. และสถำบันกำรศึกษำทั่วทุกภำค
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โดย กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า
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ความเชื่อความเชื่อ

	 จากผลส� ารวจ	 พบว ่ า 	 ภายหลั ง 

การยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์	 ประชาชน 

ส่วนใหญ่เดินทางไปท�าบุญเท่าเดิม	 ร้อยละ	 

44.98	 และเดินทางไปท�าบุญเพิ่มขึ้นคิดเป็น	 

ร้อยละ	 11.07	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ/

พนกังานรฐั	และผูไ้ม่มงีานท�า	โดยวตัถปุระสงค์หลกั

ในการท�าบญุ	 ได้แก่	 เป็นขวญัและก�าลงัใจในชวีติ	 

ขอโชคลาภ/เงินทอง	 และการงาน/ธุรกิจ	 

ซึ่งโดยปกติแล้ว	 การท�าบุญในหนึ่งสถานที่จะมี 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ	100	-	200	บาท	ทั้งนี ้

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวสร้างรายได้หมุนเวยีนประมาณ	

10,800	ล้านบาทต่อปี	หรอืคดิเป็นร้อยละ	0.36	

ของการท่องเที่ยวโดยรวม

 การท�าบุญตามศาสนสถาน  

	 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม	 โดยมีหลายช่องทาง	 เช่น	 โทรศัพท์	หนังสือ/ต�ารา	สื่อโซเชียลต่างๆ	และ 

เดนิทางไปพบปะกนัเอง	 ซ่ึงมค่ีาใช้จ่ายแตกต่างกนัไป	แต่โดยปกตจิะเกดิจาก	 ค่าครูและของสะเดาะเคราะห์	หลายหน่วยงาน 

ได้เคยให้ความเห็นว่า	 ธุรกิจโหราศาสตร์	 ถือเป็นธุรกิจมาแรงที่มีแนวโน้มเติบโตสูง	 อีกทั้งเคยมีงานวิจัย	 เกี่ยวกับบริการ

หมอดูและธุรกิจต่อเนื่อง	 พบว่า	 สามารถสร้างเงินสะพัดได้ถึงปีละ	 2,500	 ล้านบาท	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากยังไม่ได้มี 

การศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง	 จึงท�าให้ธุรกิจนี้ยังไม่เป็นระบบ	 และยังคงซ่อนเร้นอยู่ใน 

ภาคบริการอื่นๆ	ที่สร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจจ�านวนมหาศาล

 การดูดวงชะตา โหราศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ 

	 ธุรกิจการเช่าบูชาพระเคร่ืองและเคร่ืองรางของขลัง	 นอกจาก 

จะเป็นการบชูาเพ่ือความเชือ่และศรัทธาแล้ว	ยงัมกีารซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั	

สร้างการหมุนเวียนเงินในระบบจ�านวนมากอีกด้วย	 หลายคนมองว่า 

การเช่าพระเครือ่งและเครือ่งรางของขลงัเปน็การลงทนุรปูแบบหนึง่	เพราะ

ยิ่งเก่า	 ยิ่งมีราคาสูง	 ขณะที่บางคนต้องการเก็บสะสมเพราะความศรัทธา	 

ทัง้นีธ้รุกจิพระเคร่ืองยงัคงไม่เป็นทีเ่ปิดเผยมากนกั	การส�ารวจและการเกบ็ราคา

อาจท�าได้ยาก	จงึยงัไม่สามารถระบมุลูค่าท่ีแท้จริงได้	แต่มกีารประมาณการว่า

มีมูลค่ามากกว่า	 20,000	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ในช่วงการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโควิด	–	19	ธุรกิจพระเครื่องก็ถือว่าได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน

 การเช่าพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง 

	 ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 

เข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ความผูกพัน

กับศาสนาและความเชื่อไม่ได้ลดน้อยลงหรือเลือนหายไป

จากจิตใจของคนไทย	แต่กลบัเพิม่มากขึน้	 มกีารเปลีย่นแปลง

รปูแบบไปตามยคุสมยั	และแทรกอยูใ่นทกุกจิกรรม	ทีก่่อให้เกดิ

ค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้กับภาคธุรกิจ	

ชมุชน	แรงงาน	ในสภาวะปัจจบุนัทีย่งัมกีารแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด	–	19	ท�าให้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มาจาก

การท่องเที่ยวและการส่งออกไม่สามารถท�างานได้เต็มท่ี	

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องและเชือ่มโยงกบัศาสนาตลอดจนความเชือ่

จงึเป็นอกีกลไกหนึง่ที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศ

ขยายตัวได้	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 

จงึได้ส�ารวจพฤติกรรมผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนา 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์		ได้แก่

กับค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น
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ควรพัฒนาศาสนสถาน วฒันธรรม และแนวคดิ
ความเชื่อ ควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาและ 
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  ทีม่คีวามเหมาะสมและตรงกับความสนใจ

ของประชาชนในแต่ละช่วงอายุ	 โดยมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทีน่่าสนใจ	

เข้าใจง่าย	และดแูลให้สอดคล้องกบันโยบายการท่องเทีย่วในขณะนัน้

ควรตรวจสอบ ดูแล กิจการเหล่านี้ ให้เป็นไป 
ในทางทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม และสง่เสรมิวฒันธรรม
อันดีงาม เน่ืองจากเป็นกิจการเก่ียวกับความเชื่อ	 จึงมีโอกาส 

ให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาปะปนได้ง่าย

02

03

ควรศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา 
และความเชื่อและมีการบันทึกอย่างเป็นระบบ  
เพือ่น�าข้อมลูมาต่อยอดให้เกดิประโยชน์และมลูค่าเพิม่มากขึน้	โดยในด้านของ

ข้อมลูสถิติต่างๆ	หากมกีารตระหนกัถงึเงินหมนุเวียนทีเ่กดิจากการท�าบญุและ

ความเช่ือด้วยแล้ว	 เชื่อว่าจะช่วยให้การเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 

มีความแม่นย�าสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นอีกด้วย

	 ประเด็นด้านศาสนาและความเชื่อยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 จึงจ�าเป็นต้องมีความระมัดระวังในการด�าเนินนโยบาย 

โดยภาครัฐต้องยึดจุดประสงค์	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงาม	 และมีการศึกษาหลักความเชื่อที่ถูกต้อง	 

เชื่อถือได้	เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงและบิดเบือนความเชื่อ	อันจะน�าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ในอนาคต

2	ประมวลผลโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
3	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ปี	2551
4	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ปี	2548

อย่างไรก็ตาม มีความน่าสนใจว่า	 แม้ธุรกิจด้านความเชื่อมีมาช้านาน	 

แต่ธุรกิจเหล่านี้ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	 รวมถึง 

มีการเปิดเผยตัวตนออกสู่ตลาดมากขึ้น	 อาทิ	 การขายพระเครื่อง/ดูดวงออนไลน์	 

การจบัคูธ่รุกจิกบัธุรกิจอืน่ๆ	(อาท	ิธรุกจิการบนิ	ธรุกจิน�าเทีย่ว	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)	

การโฆษณารูปแบบใหม่ให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น	 (อาทิ	 YouTube	 Facebook	

รายการทีวี)	 กิจกรรมเหล่านี้ถือว่ามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 และมีโอกาสต่อยอด

สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ	แต่อาจมผีลลบหากน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ	 บดิเบอืนความจรงิ	

ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางศาสนาและความเช่ือดังกล่าว

อย่างเป็นระบบและมีความเหมาะสม	จึงมีข้อเสนอ	ดังนี้
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Facebook 

เครื่องนุงหม
และรองเทา

อาหาร
และเครื่องดื่ม

สุขภาพและความงาม/
ของใชสวนบุคคล

ผลิตภัณฑ
และของใชภายในบาน

16.44%

46
.45

%

25.32%

Lazada

Shopee
vs

1,001 – 3,000
บาท

13.20%

ต่ำกวา
1,000 บาท

มากกวา
3,000 บาท

49
.23

%

37.57%

หางคาปลีกสมัยใหม

โลตัส บิ๊กซี วัตสัน โรบินสัน

Facebook 

เคครืร่อองนุงหมม
และรรององเเทา

อาหาร
และเครือ่งดื่ม

สขุภาพและควาามงมงามม//
ของใชชสสวนวนนบบคุคคคลล

ผลิตภัณฑณฑ
และขององใชใชภายในในบบาาน

16.44%%

46
.45

%

25.32%

Lazada

Shopopeeee
vs

1,001 – 3,000
บาท

13.20%

ต่ตำำกวา
1,000 บาาท

มากกวา
3,000 บาท

49
.23

%

37.57%

หางงคคาปลีกสมัยใหม

โลตัส บ๊ิกซี วัตสัน โรบินสัน

ผลกระทบ
ของการบริโภคออนไลน์

กระแสดิจิทัลเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกซ่ึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได	้ 
แต่เราสามารถปรับตัวรับมือให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปพร้อมกันได้	 โดยเครือข่ายออนไลน ์

ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 โดยเฉพาะการซ้ือ-ขายออนไลน์	 ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 
ทั้งการซื้อ-ขายทาง	Website	Facebook	Instagram	LINE	และ	Platform	Online	โดยเฉพาะ
ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้การซื้อ-ขายออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว	

	 จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการช่องทางออนไลน์	 ของส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 (สนค.)	 พบว่า	 ร้อยละ	 501	 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 
เป็นผูท้ี่ซือ้สนิค้าและบริการออนไลน	์โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ	รฐัวิสาหกจิ	พนกังานรฐั	นกัธุรกจิ
เจ้าของกิจการ	และพนักงานบริษัท	โดยมีพฤติกรรมการซื้อ	ดังนี้

	 ท้ังนี้	 สนค.	 ได้ประมาณการยอดการใช้จ่ายออนไลน์รายเดือนตามข้อมูลที่มีการส�ารวจพบว่า	 มีมูลค่าถึง	 52,000	 ล้านบาทต่อเดือน	 หรือประมาณ 
ร้อยละ	7.80	ของยอดการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมของประเทศ	ซึ่งนับว่ามีมูลค่ามหาศาล	และมีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	ทั้งนี้	มีความน่าสนใจว่า
ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลน์	และการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร			

สินค้าที่นิยม ช่องทางการซื้อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

ท�าไมเราถึงเลือกซื้อสินค้าออนไลน์? 
ผลส�ารวจของ สนค. มีเหตุผลหลักในการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ดังนี้ 

1 5

2 6

3 7

4

สะดวกสบาย	 มีโปรโมชั่น/คูปองส่วนลด

ราคาถูกกว่าสินค้าออฟไลน์	 ไม่มีจ�าหน่ายในร้านค้าปกติ	

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย			 รีวิวจากลูกค้ารายอื่น				

เปรียบเทียบราคาได้ง่าย		

1	โดยส�ารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์	ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-สิงหาคม-พฤศจิกายน	2563	ครอบคลุมทุกจังหวัดและอ�าเภอทั่วประเทศ	
(884	อ�าเภอ/เขต)		ประมาณ	8,000	คนต่อเดือน
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1

2

3

4

5

	 ท่ามกลางรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป	 นอกจาก 
ภาคเอกชนจะต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยน 
รูปแบบธุรกิจให้อยู่รอดได้แล้ว	 ภาครัฐเองก็มีบทบาทส�าคัญ 
ในการปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้	ดงันัน้	ทุกภาคส่วน
จะตอ้งร่วมมอืกนัในการวางแนวทางใหก้ารคา้ออนไลนม์กีารขยายตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม	เพ่ือกระตุ้นการหมุนเวียนของเงนิภายในประเทศ	
เพ่ิมอรรถประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค	 รวมถึงเป็นการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการไทยใหส้ามารถแขง่ขันในเวทโีลกได้	
สนค.	จึงขอเสนอแนะแนวทาง	ดังนี้

	 1.	 ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในช่วงทีม่กีารจ�ากดักจิกรรมทาง
สังคมต่างๆ		

	 2.	ชว่ยเพ่ิมโอกาสให้แกผู้่ค้า	ผู้ซือ้และธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	
ผู้ขายได้ลดต้นทุนหน้าร้าน	ค่าจ้าง	การโฆษณา	และการบริหาร
คลังสินค้า	 ผู้ซื้อมีโอกาสในการเลือกสินค้าที่มีความหลากหลาย	
นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	 ธุรกิจขนส่ง	 
คลังสินค้า	ธุรกิจการเงิน	ธุรกิจซอฟต์แวร์	

	 3.	ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า	ผู ้ประกอบการ 
ต้องเร่งพฒันาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการ	 โดดเด่นและดงึดดูใจ	 
ท�าให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ	 ขณะเดียวกันการตั้งราคาจะต้องมี 
ความเหมาะสม	 เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคา 
และคุณภาพกับร้านอื่นๆ	ได้ง่าย			

	 4.	การเก็บรวบรวมข้อมูลท�าได้ง่ายข้ึน	การขายสินค้า
ออนไลน์ช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลของผู้ซื้อได้ง่ายมากขึ้น	
หากน�ามาใช้ประโยชน์ต่อยอดจะส่งผลให้มกีารพฒันาสนิค้าและ
การบริการได้ตรงกับความต้องการได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ี	 
ภาครัฐยังสามารถน�าข้อมูลดังกล่าว	 ประกอบการพิจารณา 
การก�าหนดนโยบาย	 มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการค้า
ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม	

	 1.	 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้	 จะส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง	 ผู้ประกอบการยุคเก่าที่ 
ไม่สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยไีด้	อาจจะได้รบัผลกระทบอย่างหนัก	

	 2.	ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งตกเป็นของต่างประเทศ 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ	Platform	ของต่างประเทศ	
ด้วยเหตุผลที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย	 และราคาถูกกว่า	 
Platform	ของคนไทย	เนือ่งจากได้เปรยีบจากการผลติจ�านวนมาก	 
(Economy	of	Scale)

	 3.	เกดิชอ่งวา่งในการฉอ้โกงระหว่างผูค้า้และผูซื้อ้มากขึน้	
อาทิ	 สั่งซื้อสินค้าและโอนเงินเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับสินค้า	 หรือ 
ได้รบัสนิค้าช�ารดุ/ไม่ได้มาตรฐานตามทีโ่ฆษณา	หรอืการเรยีกเก็บ
เงินปลายทางเมื่อมาส่งสินค้าแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้	

	 4.	เกิดปัญหาการว่างงาน	แม้การขายสินค้าออนไลน์ 
จะท�าให้เกิดการจ้างงานและส่งผลดีกับธุรกิจที่ เ ก่ียวข้อง	 
แต่หากแรงงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาทักษะ 
ของตนให้เหมาะสมได้	 ปัญหาการว่างงานก็อาจจะเกิดขึ้น	 
รวมถึงเม่ือมีการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมากข้ึน	 แนวโน้ม 
การจ้างงานจะลดลง	

ข้อดี

ข้อเสีย 

ข้อดีและข้อเสียการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ
ผ่านออนไลน์มีอะไรบ้าง ?  
	 การซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์	 เป็นการด�าเนิน

ธรุกจิในรปูแบบใหม่ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกจิการค้าของไทยค่อนข้างมาก	

โดยมทีัง้ข้อดแีละข้อเสีย	ดงันี้				

เร่งศึกษาและเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
ให้มากขึ้น	 อาทิ	 พยายามน�าผู ้ค ้าออนไลน์เข ้าสู ่ระบบ	 
มีการวัดมูลค่าการค้าออนไลน์ให้ชัดเจน	 เพื่อจะได้เข้าถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด	 รับทราบปัญหา	 มีข้อมูลในการ 
น�ามาวเิคราะห์	และออกนโยบายได้ตรงจดุ

ศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นข้อกฎหมายที่ยังมีช่องว่าง  
เพื่อคุ้มครองการค้าออนไลน์ให้รัดกุมและครอบคลุมทุกมิติ	 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค	

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการและ
แรงงานเป้าหมายที่ยังไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและ 
ขาดทักษะด้านดิจิทัล	 เพื่อลดปัญหาการเลิกกิจการและ 
การว่างงานในอนาคต

ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหเ้กดิ	 Platform	 ของประเทศไทย
และเกดิการใช้ประโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง 

ผู้ผลิตและผู้ค้า	 โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ	 B2C	 ต้องมี 
การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน โดยศึกษาคู่แข่ง	 
กฎระเบียบทางการค้า	 พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับรูปแบบ 
การตลาดในปัจจุบัน	 มีการวิเคราะห์ข้อมูล	 (Big	 Data)	 
รวมถึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
ให้มากขึน้
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ภำพรวมเศรษฐกิจ

เดือนธันวาคม	2563

ดัชนีราคาผู้บริโภค	 เดือนธันวาคม 2563 ลดลงร้อยละ	0.27 (YoY)

โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

	 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ที่กระจายไปทั่วโลก	 รวมถึง 

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในไทย	 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศไทยอกีครัง้	แต่พืน้ฐานทางเศรษฐกจิของไทยยงัอยูใ่นระดบัท่ีด	ี

ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ด�าเนินการได้ผลดีและ 

ได้รบัความนยิมจากประชาชน	ส่งผลให้เงนิเฟ้อในเดอืนนีป้รบัตวัดข้ึีนตามล�าดบั	

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ในประเทศระลอกใหม่ยังคงต้อง 

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 หากสถานการณ์สามารถกลับเข้าสู่ปกติได้เร็วจะช่วยให้

เศรษฐกจิและเงนิเฟ้อกลบัเข้าสูก่รอบเป้าหมายเงนิเฟ้อท่ีรฐับาลก�าหนด

 ดชันรีาคาผู้บรโิภค	(เงนิเฟ้อทัว่ไป)	เดอืนธนัวาคม	2563	เมือ่เทยีบกบัเดอืนธนัวาคม	2562	
ลดลงร้อยละ	 0.27	 (YoY)	 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าตามสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ที่ปรับตัวดีขึ้น	 สนิค้าส�าคัญทีร่าคาสงูข้ึน	 ได้แก่	 สนิค้าในกลุม่อาหารสด	 โดยเฉพาะผกัและผลไม้	 
เนื้อสัตว์	 จากความต้องการที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับสินค้าเกษตรหลายชนิดได้รับ 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	 และราคาฐานปีที่ผ่านมาต�่า	 นอกจากนี้	 เครื่องประกอบอาหาร	 
ปรับสูงขึ้นจากการส่งเสริมการตลาด	 ส�าหรับสินค้าที่ปรับลดลง	 ได้แก่	 สินค้าในกลุ่มพลังงาน	 
โดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลง	 แต่มีทิศทางที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา	 รวมท้ัง	 
ค่าโดยสารสาธารณะ	 และค่าผ่านทางพเิศษ	ปรบัลดลงตามมาตรการของภาครฐั	 นอกจากนี	้ ข้าว	
แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง	ยงัคงลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ส�าหรับสนิค้าในหมวดอืน่ๆ	ยงัคงเคลือ่นไหว
ในทิศทางที่ปกติ	 สอดคล้องกับความต้องการ	 การส่งเสริมการขาย	 และปริมาณผลผลิต	 
ส่วนเงนิเฟ้อพืน้ฐาน	(เงนิเฟ้อทัว่ไปทีห่กัอาหารสดและพลงังานออกแล้ว)	สงูขึน้ร้อยละ	0.19	(YoY)		

	 ดชันรีาคาผู้บรโิภค	 เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤศจิกายน	2563	สงูขึน้ร้อยละ	 0.15	 (MoM) 
ไตรมาสที	่4	ปี	2563	เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.40	(YoY)	เมือ่เทยีบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า	สงูข้ึนร้อยละ	0.10	(QoQ)	และเฉลีย่ทัง้ปี	2563	ลดลงร้อยละ	0.85	(AoA)

ภาพรวม 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	เดือน ธันวาคม	2563

%MoM	 %YoY	 %AoA
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-0.27
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-0.85

0.29

-1.8

-1.8

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป

เงินเฟ้อพื้นฐำน

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง

Headline	CPI

Core	CPI

PPI

CMI

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จ�าแนกรายหมวด

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป	ปี	2564

 แนวโน้มอตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไป ปี 2564 คำดว่ำจะยงัคงเคลือ่นไหวในระดบัเสถยีรภำพ โดยมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ จากปัจจยัด้านอปุสงค์	 ได้แก	่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ	 ที่มีอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อก�าลังซื้อของประชาชน	 อีกทั้งความต้องการของตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศมทิีศทางปรบัตัวดขีึน้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	ซึง่จะส่งผลดต่ีอการส่งออกสนิค้าและบรกิารของประเทศ	นอกจากนี	้อปุสงค์ด้านพลงังานทีเ่พ่ิมขึน้ทัว่โลก
จะส่งผลต่อราคาพลังงานภายในประเทศ	ส�าหรับปัจจยัด้านอปุทานทีจ่ะส่งผลบวกต่ออตัราเงนิเฟ้อ	ได้แก่	ราคาอาหารสดท่ีน่าจะยงัขยายตวัต่อเนือ่ง	ตามสภาพอากาศ 
ทีอ่าจกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร	รวมถงึ	น�า้มนัดบิ	ทีม่กีารประกาศลดก�าลงัการผลติเพิม่เตมิ	ส่วนราคาสนิค้าและบรกิารในหมวดอืน่ๆ	น่าจะยงัคงเคลือ่นไหว
ในระดับปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยและแนวโน้มเหล่าน้ียังมีความเสี่ยงและมีโอกาสผันผวนได้ตามสถานการณ์	 ทั้งนี้	 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อ 
ในปี	2564	จะเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ	0.7	–	1.7	(ค่ากลางอยู่ที่	1.2)	ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในอนาคต 51.5 51.9

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในปจจุบัน 38.5 39.3

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค โดยรวม 46.3 46.3
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	

เดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ	0.8 (YoY)

 ดัชนีราคาวัสดุก ่อสร้าง เดือนธันวาคม	 2563	 
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม	2562	สูงขึ้นร้อยละ	0.8	(YoY) 
ขยายตวัสงูสุดในรอบ	2	ปี	โดยปรับสูงขึน้เกอืบทกุหมวดสนิค้า	
สอดคล้องกบัดชันกีารจ�าหน่ายวสัดกุ่อสร้างในประเทศทีก่ลบัมา
เป็นบวกอีกครั้ง	 โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	
สูงขึ้นถึงร้อยละ	 5.4	 หมวดกระเบื้อง	 สูงขึ้นร้อยละ	 2.0  
ราคาสงูขึน้ตามต้นทุน	หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สงูข้ึน
ร้อยละ	 0.9 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ	 0.4  
ตามราคายางมะตอยที่ได้ลดก�าลังการผลิตต้ังแต่ช่วงกลางปีที่
ผ่านมา	หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ	0.3 หมวดไม้และ
ผลติภณัฑ์ไม้	และหมวดสขุภณัฑ์	สงูขึน้เท่ากนัทีร้่อยละ	0.1	
ขณะที่หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ	 2.2	 หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต	ลดลงร้อยละ	1.8	 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม	เดือนธันวาคม	2563	ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า	
อยูท่ี่ระดบั	46.3	โดยดชันคีวามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในปัจจบุนั	ปรบัตัวดขีึน้จากระดบั	38.5	มาอยูท่ี่
ระดบั	39.3	ส่วนดัชนคีวามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคในอนาคต	ปรบัลดลงเลก็น้อย	แต่ยงัอยูใ่นช่วงเชือ่มัน่
ติดต่อกันเป็นเดือนที่	4	(สูงกว่าระดับ	50)	จากระดับ	51.5	มาอยู่ที่ระดับ	50.9		สาเหตุส�าคัญ
ทีด่ชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคโดยรวมอยูใ่นระดบัทีท่รงตวั	คาดว่ามาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในด้านต่างๆ	ของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง	และได้รับกระแสตอบรับที่ดี	 เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มก�าลังซื้อ	 ลดภาระค่าใช้จ่าย	 และเพิ่มรายได้	 ให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ	
ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไม่รุนแรงอย่างที่คาดไว้	 อย่างไรก็ตาม	
สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19	ในแรงงานต่างด้าว	และการแพร่ระบาดโดยคนในประเทศ	
อาจจะส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในระยะต่อไป

เดือนธันวาคม2563 เท่ากับ	46.3
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 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง	 เมือ่เทยีบกบัเดอืนพฤศจกิายน	 2563	สงูขึน้ร้อยละ	 0.7	 (MoM)	 
ไตรมาสที	่4	ปี	2563	เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	สูงขึ้นร้อยละ	0.5	(YoY)	เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า	สูงขึ้นร้อยละ	0.7	(QoQ)	และเฉลี่ยทั้งปี	2563	ลดลงร้อยละ	1.8	(AoA)

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม	 2563	 เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม	 2562	 
ลดลงร้อยละ	0.9	(YoY)	ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	3	โดยราคาสินค้าในหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้ดี	 โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ	 6.0	 
จากความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับสภาพอากาศ 
ที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณผลผลิต	 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง	 ยังคงหดตัว	 จากความต้องการของตลาดท้ังในและ 
ต่างประเทศที่ยังอยู่ในระดับต�่า	จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	โดยหมวดผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	 ลดลงร้อยละ	 1.0	 ตามการลดลงของกลุ ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 
กลุ่มเยื่อกระดาษ	 ผลิตภัณฑ์กระดาษ	 กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	 กลุ่มสิ่งทอ	 และ 
กลุม่เครือ่งไฟฟ้า	อปุกรณ์และเครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์	และหมวดผลติภณัฑ์จากเหมือง	ลดลง 
ร้อยละ	23.0	ได้แก่	น�้ามันปิโตรเลียมดิบ	ก๊าซธรรมชาติ	และคอนเดนเสท	อย่างไรก็ตาม	
ดชันรีาคาผูผ้ลติเมือ่พจิารณาเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา	ทัง้หมวดผลติภณัฑ์จากเหมืองและ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอีกคร้ัง	 สอดคล้องกับอัตราการใช้ก�าลัง 
การผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น	 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ	 
19	เดือน	ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดี

 ดชันรีาคาผูผ้ลติ	เมือ่เทยีบกบัเดือนพฤศจกิายน	2563	สงูขึน้ร้อยละ	0.3	(MoM)	
ไตรมาสที่	 4	ปี	 2563	 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	ลดลงร้อยละ	0.9	 (YoY)  
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า	ดชันีโดยเฉลีย่ไม่เปลีย่นแปลง	(QoQ)	และเฉลีย่ทัง้ปี	2563	
ลดลงร้อยละ	1.8	(AoA)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย	:	
พฤศจิกายน	2563

การส่งออก
 การค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน	 ส่งสัญญาณ 
การฟื้นตัวท่ีดี	 แม้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 แต่เศรษฐกิจโลก 
มีทิศทางการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือโลก	
(Global	 Manufacturing	 PMI)	 ที่ปรับตัวดีขึ้นเหนือระดับ	 50	 ต่อเนื่อง 
เป็นเดือนที่	5	และท�าสถิติสูงสุดในรอบ	24	เดือน	สอดคล้องกับหลายองค์กร
ระหว่างประเทศทีป่รบัประมาณการเศรษฐกจิโลกในทศิทางทีด่ขีึน้	ส่วนหนึง่
เป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในหลายประเทศทีช่่วยเพ่ิมก�าลังซือ้ของคูค้่า	
ส่งผลให้สินค้าส่งออกในเดือนนี้ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ	 รวมท้ังข่าวดี 
เร่ืองความคบืหน้าในการผลิตและกระจายวคัซนีต้านไวรสัโควดิ-19	ในหลายประเทศ	
ส่งผลให้เกิดความเชือ่มัน่ทัง้ในภาคการผลติ	และการบรโิภค	 โดยการส่งออกไทย 
มภีาวะการหดตวัน้อยลง	ทัง้สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม	ทัง้นี	้ภาพรวม
การส่งออกไทยเดอืนพฤศจกิายน	2563	มีมูลค่า	18,932.66	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	
หดตัวร้อยละ	 3.65	 ขณะที่ภาพรวมการส่งออก	 11	 เดือนแรก	 (มกราคม–
พฤศจิกายน)	มีมูลค่า	211,385.69	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	หดตัวร้อยละ	6.92	 

	 สนิค้าท่ีขยายตวัได้ด	ียงัเป็นสินค้ากลุ่มเดมิทีเ่ติบโตต่อเนือ่ง	3	กลุม่หลกั	
ได้แก่	1)	สนิค้าอาหาร	เช่น	ผกัและผลไม้	ผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลัง	อาหารสตัว์เลีย้ง	
สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง	 และสิ่งปรุงรสอาหาร	 2)	 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
การท�างานที่บ้าน	 (Work	 from	Home)	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
เช่น	 เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน	 เตาอบไมโครเวฟ	และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีใ่ห้ความร้อน	 
ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง	เครื่องซักผ้า	เครื่องปรับอากาศ	และโทรศัพท์และอุปกรณ์	
3)	 สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด	 เช่น	 
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์	รวมถึงถุงมือยางที่มีค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

	 ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่าง	ๆ	ดังนี้		
 1)	ตลาดหลัก	ขยายตัวร้อยละ	5.9	โดยตลาดสหรัฐฯ	ขยายตัวสูง
ต่อเน่ืองร้อยละ	15.4	และญ่ีปุน่กลบัมาขยายตวัร้อยละ	5.4	ขณะทีส่หภาพยโุรป	
(15)	หดตัวร้อยละ	8.5
 2)	ตลาดศกัยภาพสูง	หดตวัร้อยละ	11.0	โดยการส่งออกไปตลาดจนี	
อาเซียน	(5)	และ	CLMV	หดตัวร้อยละ	8.9	ร้อยละ	15.0	และร้อยละ	13.0	
ตามล�าดับ	ขณะที่เอเชียใต้กลับมาหดตัวเล็กน้อยร้อยละ	1.7
 3)	ตลาดศักยภาพระดับรอง	ขยายตวัร้อยละ	4.2	ตามการขยายตวั
ต่อเนื่องของส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย	 (25)	 ร้อยละ	 23.7	 และการกลับมา 
ขยายตัวในทวปีแอฟรกิาร้อยละ	4.9	และรัสเซียและกลุ่มประเทศ	CIS	ร้อยละ	20.8	
ขณะที่ตลาดตะวันออกกลาง	(15)	และลาตินอเมริกาหดตัวร้อยละ	12.1	และ
ร้อยละ	6.6	ตามล�าดับ

การน�าเข้า
	 เดือนพฤศจิกายน	 2563	 การน�าเข ้า	 มีมูลค ่า	 18,880.07	 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 หดตัวร้อยละ	 0.99	 สินค้าน�าเข้าที่หดตัว	 ได้แก	่ 
เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	 ส่วนประกอบรถยนต์	 เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์	 และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	 สินค้าน�าเข้าที่ขยายตัว	 ได้แก	่ 
อัญมณีและเครื่องประดับ	 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	 เคมีภัณฑ์	 และ
น�้ามันดิบ	แหล่งน�าเข้าที่ยังขยายตัว	ได้แก่	จีน	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	และ
ไต้หวัน	แหล่งน�าเข้าที่หดตัว	ได้แก่	สหรัฐฯ	และมาเลเซีย

ดุลการค้า
	 เดือนพฤศจกิายน	2563	ดลุการค้า	เกินดลุ	52.59	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	
ส่งผลให้	11	เดอืนแรกของปี	2563	การค้าเกนิดลุ	23,512.96	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก – น�าเข้า
 ดัชนีราคาส่งออก	 เดือนพฤศจิกายน	2563	เทียบกับเดือนเดียวกันปี
ก่อนขยายตัวร้อยละ	0.2	(YoY)	กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ	10	เดือน	โดย
สนิค้าหมวดเกษตรกรรม	อตุสาหกรรม	และอตุสาหกรรมการเกษตรปรบัตวัสงูขึน้
	 ดัชนีราคาน�าเข้า	 เดือนพฤศจิกายน	 2563	 เทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อนลดลงร้อยละ	 1.0	 (YoY)	 ปรับตัวลดลงจากสินค้าหมวดเชื้อเพลิงและ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งเป็นหลัก	 ในขณะที่หมวดสินค้าทุน	 
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	และสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น
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 ราคาทองค�า

	 ในเดอืนธันวาคม	ราคาทองค�าในประเทศเฉลีย่อยูท่ี	่26,365.22	บาท	
หดตวัร้อยละ	2.06	เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	หดตวัต่อเนือ่งเป็นเวลา	4	เดอืน	
เช่นเดยีวกบัราคาทองค�าในตลาดโลก	 เฉลีย่อยูท่ี	่ 1,855.96	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อ	 
ทรอยออนซ์	หดตวัร้อยละ	0.40	 เมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อน	จากการบรรลขุ้อตกลง
ทางการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป	 และวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19	 
ทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิละเริม่ฉดีให้แก่ประชาชนแล้ว	กดดนัราคาทองค�า	คาดการณ์ว่า
ราคาทองค�าในตลาดโลกในไตรมาสแรกของปี	 2564	 จะปรับตัวอยู ่ ท่ี	 
1,820	–	1,980	เหรยีญสหรัฐฯ	ต่อ	ทรอยออนซ์

	 ราคาน�้ามัน

	 ราคาน�้ามันดิบ	 (WTI)	 เดือนธันวาคม	 2563	 เฉลี่ยอยู่ท่ี	 47.05	 
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ	
21.32	แต่เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า	สูงขึน้ร้อยละ	14.48	ราคาน�า้มนัในเดือนนี้
ปรับตัวสูงขึ้น	เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว	จากการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโควิด-19	 ของประเทศต่างๆ	 อย่างไรก็ตามราคาน�้ามันยังต้องเผชิญ 
ความผันผวนจากการกลายพันธุ ์ไวรัสโควิด-19	 ที่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
ในประเทศอังกฤษ	 ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล์	 อยู่ที่	 21.12	 บาท/ลิตร	 
เพิม่ขึน้ร้อยละ	5.39	จากเดอืนก่อนหน้า	ราคาน�า้มนัดเีซล	อยูท่ี	่24.07	บาท/ลติร	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	6.69	จากเดือนก่อนหน้า

  อัตราแลกเปลี่ยน 

	 ค่าเงนิบาทเดอืนธนัวาคม	2563	เฉลีย่อยูท่ี	่30.10	บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ	
เทยีบกบัเดือนเดยีวกนัของปีก่อน	แขง็ค่าขึน้ร้อยละ	0.41	และเมือ่เทียบกบัเดอืน
ก่อนหน้า	แข็งค่าขึ้นร้อยละ	1.25	ซึ่งสอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่นๆ	 ในภูมิภาค	
โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการอ่อนค่าของเงนิดอลลาร์ฯ	จากข้อมูลเศรษฐกจิสหรฐัฯ	อาท	ิ
การจ้างงานภาคเอกชนและดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคบรกิารออกมาดน้ีอยกว่า
ที่ตลาดคาดการณ์ไว้	ประกอบกับความไม่แน่นอนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ	

	 ข้าว 

	 ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	1,429.50	บาท/100	กิโลกรัม	
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ	5.74	ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ	100%	
ชั้น	2	(ใหม่)	2,492.50	บาท/100	กิโลกรัม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.94	โดยภาพรวม
ราคาข้าวปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ส่งออก	 จึงท�าให้มีค�าสั่งซื้อข้าว 
จากโรงสีเพิ่มขึ้น

	 ยางพารา 

	 ราคายางแผ่นรมควันชั้น	 3	 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ	 69.74	 บาท	 
เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนร้อยละ	0.13	ส่วนราคายางแท่ง	STR	20	เฉลีย่อยูท่ีก่โิลกรมัละ	
48.16	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 0.38	 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้
ยางพาราทั้งภายในและต่างประเทศ	 ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย	 
ซึ่งเป็นผลจากฝนตกชุกต่อเนื่องในพื้นที่ปลูกยางพารา

ราคาทองค�าเฉลี่ยรายเดือน

ราคาน�้ามันเฉลี่ยรายเดือน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน

ราคาสินค้ารายเดือน

สถานการณ์ราคาทองค�า	ราคาน�้ามันอัตราแลกเปลี่ยน	และราคาสินค้าเกษตร
ธันวาคม	2563
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อยู่บ้าน	: ช่วยชาติ
...ช่วยเศรษฐกิจ

	 ส�าหรบัประเทศไทย	ทีปั่จจุบนันีก้ระทรวงพาณชิย์ได้สนบัสนนุ 

การค้าออนไลน์เพื่อกระตุ ้นการส่งออกโดยริเริ่มจัดงานแสดงสินค้าและ 

บรกิารออนไลน์ร่วมกบัมพีนัธมติรค้าออนไลน์ทัว่โลก	และส�าหรบัปลายปีทีผ่่านมา	

ประเทศไทยได้มีการจัดงานกาชาดออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ให้ทุกท่านได้สัมผัส

ประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบ	Omni	Channel	 (การค้าแบบออนไลน์ผสมผสานกับ

ออฟไลน์)	 ซึ่งนับจากปีนี้เป็นต้นไปการค้าขายออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 

ต่อเศรษฐกิจการค้าไทยมากยิ่งขึ้น

สินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย 
ที่ขยายตัว	 15-49%	 ได้แก่	 รองเท้า	 เสื้อผ้า	 อัญมณี	 และ 

เครื่องประดับ	

15-49%

30-40%

10-30%

 ผลจากการวิจัยของ	 mckinsey.com	 พบว่า
สินคา้ทีข่ายออนไลนท์ัว่โลกได้เพ่ิมข้ึน	 30-50%	 ไดแ้ก	่
ของช�า	อาหารวา่ง	ยาสูบ	อาหารกล่อง/จัดส่ง	และสุรา	

“

“

	 การคา้ออนไลนก์�าลงัไดรั้บความนยิมและเติบโตแบบกา้วกระโดดทัว่โลก	 อกีทัง้ 
ยงัครอบคลมุสินคา้หลากหลายมากขึน้อยา่งไมเ่คยเปน็มาก่อน	อันเป็นผลจากพฤตกิรรม 
ผูบ้ริโภคในยุคโควดิ-19	ทีต้่องการลดการมีปฎสัิมพันธ์นอกบา้นลง

สินค้าในครัวเรือน 

ที่ขยายตัว	 30-40%	 ได้แก่	 สินค้าส�าหรับเด็ก	 (ยกเว้นอาหาร)	

อุปกรณ์/วัสดุใช้ในครัวเรือน	 สินค้าดูแลร่างกาย-สุขภาพ	 

เครื่องประทินผิว/เคร่ืองส�าอาง	 เฟอร์นิเจอร์/ของแต่งบ้าน	 ยา	

วิตามินและอาหารเสริม

สินค้าเพ่ือความบันเทิง 

ท่ีขยายตัว	 10-30%	 ได้แก่	 ความบันเทิงภายในบ้าน	 เช่น	 

Netflix	 หนังสือ/วารสาร/หนังสือพิมพ์	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์ 

อุปกรณ์ออกก�าลังและดูแลสุขภาพ
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