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สวสัดทีา่นผูอ้า่นวารสาร TPSO Journal ทกุท่าน ช่วงนีเ้ราทุกคนไดก้ลบัมาใช้ชีวติปกติ

กันอีกครัง้ภายหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เปน็ที่น่าช่ืนชมที่คนไทยร่วมมือร่วมใจ

กันจน สามารถรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้อย่างดีและ 
เปน็ท่ีประจกัษข์องชาวโลก ท�าใหห้ลายประเทศพรอ้มเปิดรบัและรว่มมอืในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ

ร่วมกันกับประเทศไทย อันเปน็ทิศทางที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

ในฉบั บนี้ เราได้น�าสาระความรู้โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติไวรัส COVID-19  

เมื่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไมเ่หมอืนเดมิ ทศิทางการใช้ชีวติประจ�าวันในอนาคตจะเกี่ยวขอ้งกบั

เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ การยกระดับความส�าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย ท�าให้เกิด

การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมแบบวถิปีกติใหม ่New Normal ที่ภาคธุรกจิจะตอ้งยกระดบัและ

ปรบัตวั สามารถพลกิ COVID-19 ใหเ้ปน็โอกาส และเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของไทยตอ่ไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามวารสาร TPSO Journal ตลอดมา 

แมว้า่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ไดส้รา้งความเปลี่ยนแปลงใหก้บัโลกในหลายดา้น  

แตด่ว้ยความรู ้ความสามารถและการรว่มแรงรว่มใจของคนไทยทกุทา่น เช่ือวา่เราจะสามารถ 

ผ่านพันวิกฤตนี้ได้อย่างดี แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า      
  

       กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานการเสวนาและระดมสมองในรูปแบบ 
webinar หัวข้อ “ทิศทางการเปล่ียนแปลงสู ่ระเบียบโลกใหม่” เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ 
จีนและอินเดียในระเบียบใหม่วิถี New Normal ความเช่ือมโยงของ 
Production Network และ Disruptive Technology ที่ส่งผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าในระดับโลกและประเทศไทย

 การหารือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะท�าให้มคีวามเข้าใจ
ท่าทีและความต้องการของประเทศส�าคัญ ข้อได้เปรียบ อ�านาจต่อรอง  
จุดอ่อน โอกาสและความท้าทายของไทยรวมถึงระบบนิเวศน์ของการค้า 
การลงทนุทีจ่�าเป็น เพือ่ใช้ก�าหนดนโยบายการค้าให้สอดรบักบัระเบยีบโลกใหม่ 
(New World Order) ตลอดจนก�าหนดจดุยนืและแนวทางของประเทศไทย
ในการรับมือและใช้ประโยชน์จากระบบการค้าในโลกอนาคตต่อไป



• การเปิดการท่องเทีย่วโดยพจิารณาเป็นรายพืน้ที ่เช่น การเปิดรบันกัท่องเทีย่ว
โดยการพิจารณาจากระดบัของการระบาดในประเทศทีส่ามารถบริหารจดัการได้ดก่ีอน 
ในระยะเร่ิมต้นอาจพิจารณาเปิดการท่องเท่ียวในบางจงัหวดัก่อน และก�าหนดขอบเขต
ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางไปได้ให้แน่ชัด ส�าหรับแนวทางของการท่องเที่ยว 
หลงัจากนีจ้�าเป็นต้องเพิม่สดัส่วนของภาคบรกิารทีเ่ก่ียวข้องเข้าไปด้วย เช่น การท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพทีเ่ร่ิมมคีวามส�าคญัข้ึนมากจากแนวโน้มการเป็นสงัคมสูงวยัในหลายประเทศ

• การสร้างห่วงโซ่อปุทานครบวงจรในประเทศ และการพฒันาอตุสาหกรรมใหม่ 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แก้ปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิ หลายอตุสาหกรรมในช่วงการระบาดของไวรสั COVID-19 
ต้องประสบกับภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น อตุสาหกรรมเหล่านี ้
จ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบชั้นต้น หรือช้ันกลางจากต่างประเทศ หลังจากการระบาด  
คาดว่าสถานการณ์การผลิตของโลกจะเปลี่ยนไป ทั่วโลกจะหันมาผลิตสินค้าจ�าเป็น 
ในประเทศมากขึ้น รวมทั้งสินค้าที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ทางการค้าของแต่ละ 
ประเทศด้วย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จะกลายเป็นสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความมัน่คงท่ีทุกประเทศต้องม ีสนิค้าท่ีจะกลายเป็นสิง่ท่ีทุกประเทศต้องมสี�ารองหรือ 
มีการผลิตขั้นต�่าเผื่อฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment : PPE) (อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ  
ชุดตรวจโรคฉุกเฉินแบบพกพา) เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ เตียงปรับความดัน  
ฉากกั้นอเนกประสงค์ และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ที่ช่วยลดการสัมผัสโดยตรง เป็นต้น  
เพ่ือกระจายความเสีย่งในกรณทีีเ่กิดอุปสรรคต่อการน�าเข้า การขยายตวัของอุตสาหกรรม 
เซน็เซอร์และเครือ่งจกัรอตัโนมัต ิหลงัช่วงการระบาดผ่านพ้น คาดว่าทัว่โลกจะหนัมา
ให้ความสนใจการใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้น เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
ประเทศไทยควรให้ความส�าคญักบัอุตสาหกรรมการผลติระบบเซ็นเซอร์อตัโนมตัมิากขึน้  
เนื่องจากเครื่องจักรอัตโนมัติเกือบทุกประเภทล้วนมีเซ็นเซอร์เป็นส่วนประกอบส�าคัญ 
เพื่อการท�างานที่แม่นย�า ประโยชน์ของเซ็นเซอร์ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ ระบบสั่งงาน
ด้วยเสียง ระบบสแกนเพื่อยืนยันตัวตนประเภทต่าง ๆ เป็นต้น การสนับสนุน
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศในการใช้วัตถุดิบจากชุมชนคืออุตสาหกรรมชีวภาพ  
(Bio Industry) มีลักษณะของการพึ่งพาวัตถุดิบภาคการเกษตรสูง เป็นปัจจัยที่จะ
สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้ 

• การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าสมัยใหม่ ตลาดออนไลน์ของไทย
เดือนมีนาคม 2563 ขยายตัวถึงร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยหมวดการซื้อในอันดับต้น ๆ  คือ อาหาร ตามด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ท�าอาหาร 
เคร่ืองออกก�าลังกาย เป็นต้น โดยในอนาคตการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อาจใช้เป็น 
ช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมได้อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อ
สถานการณ์โรคระบาดได้เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใช้จ่ายของคนไทยให้มกีารใช้จ่าย
บนแพลตฟอร์มมากขึ้น
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โดย : กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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เศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 สาเหตสุ�าคัญมาจากผลกระทบ 
ในด้านการลงทุนท่ีหดตัวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร ์
หลายส�านักประมาณการว่า ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
จะส่งผลต่อเนื่องไปอีก 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี โดยมีผลกระทบในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ผลกระทบด้านแรงงาน ในไตรมาสแรกปี 2563 มอีตัราการว่างงานร้อยละ 1.03  
หรอืประมาณ 400,000 คน โดยแรงงานทีอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคมเดอืนพฤษภาคม 2563 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 16.46 ล้านราย มีผู้มาขอยื่นใช้สิทธิรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 
แล้วกว่า 1.58 ล้านราย คาดว่าผลกระทบต่อแรงงานกลุ ่มนี้จะแสดงให้เห็น 
เด่นชัดในอีก 3 - 6 เดือนข้างหน้า ขณะที่แรงงานกลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
ระบบประกนัสงัคมจะได้รบัผลกระทบเป็นกลุม่แรก ๆ  ซึง่ในเบือ้งต้น รฐับาลได้เยยีวยา
แรงงานในแต่ละกลุ่มภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยจะได้รับความช่วยเหลือ 
เป็นเงิน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

2) ผลกระทบด้านการลงทุน มูลค่าการลงทุนทางตรง (FDI) ไตรมาสแรก หดตัว
ร้อยละ 44.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย 
ซึ่งสะท้อนจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2563 หดตัวต�่าสุด
ในรอบ 28 เดือน และดัชนีที่คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนข้างหน้า ก็ปรับลดลงต�่าสุด 
ในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ปีต่อจากนี้  
ราคาสนิค้าและบรกิารจะเข้าสูภ่าวะท่ีเรยีกว่า เงนิฝืดขัน้รุนแรง (Hyper Deflation)  
ซึง่เกดิจากประชาชนส่วนหนึง่อยู่ในภาวะว่างงาน ไม่มกี�าลงัซือ้ ท�าให้ราคาสนิค้าในภาพรวม 
ลดลง และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนเพิม่เนือ่งจากเกรงว่าจะขาดทนุ 

3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การห้ามเครื่องบินพาณิชย์บินเข้าประเทศไทย 
ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 
อย่างมาก ส่งผลให้ตลอดเดือนเมษายน 2563 ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
เข้าสู่ประเทศไทย สูญเสียรายได้ไปกว่า 1.4 แสนล้านบาท  

4) ผลกระทบต่อการส่งออก แบ่งเป็น ผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถดุบิ หรอื
บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากมาตรการปิดเมืองของประเทศคู่ค้า สินค้าส่งออกที่ได้รับ 
ผลกระทบ เช่น เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ บรรจุภัณฑ์กระป๋องส�าหรับธุรกิจอาหาร
ทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และเครื่องส�าอาง ผลกระทบจากการขนส่งสินค้าล่าช้า 
อันเนื่องมาจากด่านขนส่งทางบกปิดท�าการ และด่านขนส่งสินค้าทางเรือมีความล่าช้า
จากความแออัดของท่าเรือ นอกจากนี้ สินค้าบางอย่างไม่สามารถขนส่งไปได้เนื่องจาก
ตู้สินค้ามีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงมาตรการปิดเมืองของจีนที่ท�าให้ไม่มีสินค้า 
เที่ยวกลับจากจีน พบว่ามีตู้สินค้าตกค้างอยู่ที่จีนจ�านวนมาก แม้ว่าสินค้าเกษตรและ
อาหารแปรรูปยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และขยายตัวระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
แต่มูลค่าและสัดส่วนต่อการส่งออกรวมยังมีน้อยมาก ในปี 2562 สัดส่วนของมูลค่า 
การส่งออกสนิค้าอาหารแปรรปูและอาหารส�าเรจ็รปูอยูท่ี่ร้อยละ 7.6 ของการส่งออกรวม 
เท่านั้น จึงไม่สามารถทดแทนการหดตัวของสินค้าอื่นได้ 

แนวทางการสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ
• การปฏิวัติทางการเกษตร ภาครัฐจ�าเป็นต้องชี้ให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญ

ของการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร สนับสนุนแปลงเกษตรสาธิตเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกษตรกรเห็นภาพของการท�างาน และพิจารณาการจัดตั้งกองทุน
สนบัสนนุด้านเทคโนโลยแีก่เกษตรกรทีส่นใจ เช่นเดยีวกับเงนิกู้ช่วยเหลือ การเช่าซือ้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่น ๆ การพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าสินค้าเกษตรแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การขนส่ง การจ�าหน่าย การออกใบรับรอง การตรวจสอบย้อนกลับ 
ให้ด�าเนินการอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย 
ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาระบบสั่งสินค้าแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์  
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กับมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร 
เริ่มถูกน�ามาใช้กับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิด 
ความมัน่ใจในสนิค้า บวกกบัความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบัไปถงึแหล่งผลิตได้  
ยิง่ท�าให้ผูน้�าเข้าเกิดความม่ันใจในสนิค้าไทยมากขึน้ การออกใบรบัรองความปลอดภัย
ส�าหรับการส่งออก จะช่วยให้ผู้น�าเข้าเกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสินค้าไทยว่าปลอดโควิด (COVID Free Certificated) โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารที่มีความกังวลว่าอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ 

เศรษฐกิจหลัง COVID-19 พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
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Special  Report
โดย : กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ กองวจิยัเศรษฐกจิการค้ามหภาค

แม้สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายขึ้นเป็นล�าดับ 
แต่การระบาดท่ียังเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้เรายังต้องใช้ชีวิตแบบ  
“ตัง้การ์ด” ไว้ระดบัหนึง่ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้จนกว่าจะมยีาหรอืวคัซนีทีไ่ด้ผล 
ท�าให้เราเริ่มคุ้นชินกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป กลายเป็น
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของเราไปในที่สุด ซึ่งวิถีใหม่น้ีไม่ได้เกิดขึ้นแค่ 
ระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงระดับหน่วยธุรกิจ และระดับโลกด้วย

ระดับบุคคล
ไวรสั COVID-19 ผลกัดนัให้ผูค้นค�านงึถึงสขุอนามยัและการรกัษาระยะห่าง 

ทางสังคม เช่น หลีกเลี่ยงความแออัดในที่สาธารณะ ผู ้คนเริ่มเคยชินกับ 
การท�างานจากบ้านหรือที่พัก คุ้นเคยกับการใช้แพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ 
บริการส่งสนิค้าถงึที ่(Delivery) บรกิารทางการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น และ
สร้างสุขนิสัยเมื่อเดินทางไปในที่สาธารณะ เช่น ใส่หน้ากาก ล้างมือ พกเจล 
ล้างมอืตดิตวั และให้ความร่วมมือกบัมาตรการสขุอนามยัของสถานทีต่่าง ๆ  ท�าให้
มีแนวโน้มที่ผู ้คนจะใช้เวลาในที่พักอาศัยมากข้ึน และเริ่มหาสินค้าที่จะ 
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบ้านหรือที่พัก อีกทั้งอาจท�าให้เกิดการขยาย 
สังคมเมืองไปยังพื้นที่รอบ ๆ เมืองมากขึ้น (Decentralized Urbanization) 
เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นย่านกลางเมือง

อย่างไรกต็าม ด้วยวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ผูค้นจะระมดัระวงัหรอืลดการจบัจ่าย 
สินค ้าหรือบริการบางอย่างที่ เสี่ยงต ่อการติดเช้ือ เช ่น การเล ่นหรือ 
ชมกีฬา สวนสนุก โรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การพบแพทย์ 
ชั่วคราวจนกว่าจะมียารักษา หรืออาจเปลี่ยนวิธีการอุปโภคบริโภค เช่น  
ใช้บริการรับชมส่ือบันเทิงแบบสตรีมมิ่ง หรือใช้บริการให้ค�าปรึกษาและ 
แปลผลตรวจสุขภาพในรูปแบบทางไกล เป็นต้น

นอกจากการปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตแล้ว การแพร่ระบาดแสดงให้เห็น 
ความส�าคัญของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต โดยจะต้องเรียนรู้ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และวิธีคิดของการเป็นพลเมืองโลก (Global Mindset) รวมถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และการฝึกฝนทักษะ (Reskill) 
ใหม่ ๆ เสมอ โดยเฉพาะความสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
(Resilient) การปรบัตวั (Adaptability) ความเข้าใจอกเข้าใจผูอ้ืน่ การมองตนเอง
และผูอ้ืน่เป็นพลเมอืงโลกท่ีเชือ่มโยงถงึกัน เข้าใจหลกัการสากล รวมถงึความรู ้(Literacy) 
ใหม่ ๆ  เช่น ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) การเงิน (Financial Literacy) 
และทักษะการจัดการตัวเอง ภาวะผู้น�า การท�างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้
อาจส่งผลให้ลักษณะงานในโลกหลัง COVID เปลี่ยนไป อาจมีต�าแหน่งงานใหม่
ที่เรายังไม่รู้จัก หรือยังไม่มีชื่อเรียกเลยก็เป็นได้ อีกทั้งในอนาคตแต่ละบุคคล 
อาจจะต้องเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสายการผลิตของตนมากขึ้น 
เช ่น อาชีพแฟชั่นดีไซน์เนอร์ นอกจากมีความรู ้เ ร่ืองการออกแบบและ 
การเลือกผ้าแล้ว ยังตอ้งมีความรู้การออกแบบลายผ้า ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
การตัดเย็บ การท�าบัญชี การตลาดออนไลน์ หรืออาชีพท�าอาหารขาย ก็ต้องรู้
ทีม่าของวตัถดุบิ เพือ่จะได้รูว่้าควรแก้ปัญหาอย่างไร หากการผลิตหรือกิจกรรมใด ๆ 
ในห่วงโซ่การผลิตของตนประสบปัญหา 

สินค้าและบริการที่มีโอกาสเติบโตได้ดี : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร
อเิลก็ทรอนกิส์ ทีร่องรบัการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู เฟอร์นเิจอร์ตกแต่ง
บ้าน อุปกรณ์ท�าอาหาร อุปกรณ์ออกก�าลังกายภายในบ้านหรือที่พัก วิดีโอเกมส์
และเครื่องเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ที่มีระบบท�างานได้โดยไม่ต้อง
สัมผัส (Touchless) เช่น ประตู และก๊อกน�้าแบบเซนเซอร์ อสังหาริมทรัพย์ใน
พื้นที่รอบชุมชนเมือง บริการอินเทอร์เน็ต บริการขนส่งสินค้าแบบดิลิเวอรี  
บรกิารแบบถงึที ่(On-Site Service) บรกิารวดิโีอสตรมีมงิแพลตฟอร์ม (Netflix, 
Apple TV+) บริการให้ค�าปรึกษาหรือแปลผลตรวจสุขภาพในรูปแบบทางไกล 
(Telehealth, Telemedicine) 

ระดับธุรกิจ
การปรับตัวในวิถีใหม่ของธุรกิจ ต้องปรับการบริหารจัดการภายในธุรกิจ 

โดยปรับสภาพแวดล้อมการท�างานให้เหมาะสม เช่น ส่งเสริมการท�างาน 
นอกสถานที ่ลดจ�านวนโต๊ะท�างาน ท�างานเหลือ่มเวลา หรือตดิเจลล้างมอื ส่งผลให้ 
การท�างานรูปแบบดั้งเดิม อาทิ การจัดสรรสถานที่ท�างานรองรับคนจ�านวนมาก 
งานที่ใช้เอกสาร และการใช้งานอุปกรณ์ส�านักงานบางประเภท เช่น เคร่ือง 
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยการท�างานบนส�านักงานเสมือน 
(Virtual Working Space) การใช้ไฟล์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การส�ารอง
ข้อมลูในระบบคลาวด์เพิม่ขึน้ ในส่วนของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีม่พีนกังาน
จ�านวนมาก อาจหันมาลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อดูแลพนักงานใน 
สายการผลติไม่ให้แออดัเกินไป และส�าหรบัธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากคูค้่าต่างชาติ 
ที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ในช่วงเกิดการระบาด อาจต้องกระจายความเสี่ยงโดย
หาแหล่งผลิตสินค้าใหม่เพิ่มเติม ลดการพึ่งพาคู่ค้าหรือประเทศรายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป นอกจากนี้ ธุรกิจต้องสร้างภูมิคุ้มกัน โดยบริหารสภาพคล่องให ้
มากทีส่ดุ ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น โดยอาจใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยยบุรวมงาน
บางประเภท

นอกจากการจดัการภายในแล้ว ธรุกจิต้องปรบัตวัให้สอดรบักับโจทย์ใหม่ ๆ 
ของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป พร้อมทัง้ปรบัการให้บรกิารโดยค�านงึถงึสขุอนามยัด้วย 
ธุรกิจรายย่อยบางประเภทต้องเร่งเข้าถึงลูกค้าจากช่องทางออนไลน์เพื่อ 
รกัษารายได้ อาท ิร้านอาหารต้องเพิม่บรกิารสัง่อาหารออนไลน์ เพราะไม่สามารถ
จดัโต๊ะนัง่ทานในร้านได้มากเหมอืนก่อน รวมถงึการค้าปลกีทีต้่องขยายฐานลกูค้า
และรองรับความต้องการซื้อสินค้าและบริการในแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนต้องพึง่พาบรกิารขนส่งต่าง ๆ  ให้สนิค้าถงึมอืผูบ้รโิภค ธรุกจิบางประเภท
ที่ปกติพ่ึงพารายได้จากลูกค้าต่างชาติ อาจปรับธุรกิจโดยมุ่งเป้าลูกค้าต่างชาติ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไม่มากนักหรือลูกค้าในประเทศให้มากขึ้น 
ส�าหรับธุรกิจบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู ้รับบริการ เช่น  
การเสรมิความงาม การขนส่งผู้โดยสาร ต้องมมีาตรการป้องกนัการติดเชือ้ทีเ่ข้มงวด  
ทั้งนี้ หัวใจส�าคัญของการปรับตัว คือ ธุรกิจต้องต้ังเป้าหมายของตนว่าจะ
สามารถตอบสนองลกูค้าในวถิชีวีติใหม่อย่างไร ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้คดิต่อ
ไปว่าขณะนี้ตนเองมีสิ่งใด จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติม ควรปรับธุรกิจ 
โครงสร้าง และพัฒนาคนในองค์กรอย่างไร ซึ่งธุรกิจประเภทเดียวกันไม่จ�าเป็น
ต้องปรับเปล่ียนไปในรูปแบบเดียวกันเสมอไป ร้านกาแฟเหมือนกันอาจมี 
จดุมุง่หมายต่างกนั บางร้านต้องการขายกาแฟให้ทกุคนเข้าถงึได้ ขณะทีบ่างร้าน
ต้องการสร้างแฟนกาแฟพนัธุแ์ท้ ทีส่นใจชมิกาแฟหลากชนดิจากท้องถิน่ ซึง่หาก
จดุมุง่หมายคอืให้ทกุคนเข้าถงึกาแฟได้สะดวก การขนส่งดิลเิวอรหีรอืแพลตฟอร์ม
การค้าออนไลน์อาจเป็นค�าตอบ แต่หากต้องการสร้างกลุม่แฟนพนัธ์ุแท้คอกาแฟ 
อาจท�ารายการไลฟ์สตรีม สอนวิธีเลือกเมล็ดกาแฟแต่ละประเภท จัดน�าเที่ยว 
ให้ถึงที่ปลูกกาแฟเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

สนิค้าและบรกิารทีม่โีอกาสเตบิโตได้ด ี: คอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนั 
สนบัสนนุการท�างานต่าง ๆ เครือ่งมอืสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ อินเทอร์เนต็ความเรว็สงู  
เทคโนโลยีดจิิทลัและนวัตกรรม เช่น ระบบควบคุมอตัโนมัต ิหุน่ยนต์ การพมิพ์สามมติิ  
ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน คลาวด์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ความจริงเสมอืน 
(Virtual Reality) บริการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การท�าตลาดและ 
สื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย) และบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

ชีวิตวิถีใหม ่
และโลกที่เปลี่ยนไปหลัง COVID-19
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ระดับโลก
ปัญหาห่วงโซ่การผลติชะงกัท่ีเกดิขึน้ช่วงต้นปี แสดงถงึความเปราะบางของ

เศรษฐกิจการค้าโลกที่ด�าเนินไปในลักษณะพึ่งพากัน โดยเฉพาะเมื่อเกิด 
ภาวะวกิฤต แต่ละประเทศต้องหยดุกจิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่ป้องกันการระบาด 
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการผลิตและการค้าของประเทศคู่ค้าอ่ืน การระบาด 
ครั้งนี้จึงเร่งกระแสแนวคิดการปกป้องทางการค้า (Trade Protectionism) 
ให้เป็นทีส่นใจมากขึน้ โดยประเทศต่าง ๆ  มแีนวโน้มลดการพึง่พาห่วงโซ่อปุทานโลก  
ตดัห่วงโซ่การผลติให้สัน้ลง หันมาสร้างความสามารถในการผลิตภายในประเทศ
หรือภูมิภาคมากขึ้น (Localization/Regionalization) รวมถึงมองหาแหล่ง
วัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาดใหม่ ๆ  เพื่อกระจายความเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์
ซ�้ารอยขึ้นอีกในอนาคต

สัญญาณการย้ายฐานการผลิตเริ่มชัดเจนขึ้น เช่น รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดตัวโครงการ
เงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 วงเงิน 220  
ล้านดอลลาร์สหรฐั เพือ่ส่งเสรมิให้บรษิทัญีปุ่น่ย้ายฐานการผลติออกจากจีนไปยงั
ประเทศอื่น โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  หลังจากที่ 
ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ ่นได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากพ่ึงพา 
ห่วงโซ่อุปทานจีนมากเกินไป

นอกจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก โลกหลัง COVID-19 เราอาจ
ได้เหน็ความเปลีย่นแปลงของภมูริฐัศาสตร์โลก ทีจ่นีจะขึน้มามบีทบาทในเวที
โลกเคียงคู่กับสหรัฐฯ มากขึ้น เพราะขณะที่สหรัฐฯ ไม่สามารถจัดการปัญหา
ไวรสัในประเทศตนเอง จนีกลบัสามารถหยดุยัง้การระบาดได้ก่อน และใช้โอกาส
นีส้ร้างสมัพนัธ์ท่ีดกีบัชาติอืน่ ๆ ผ่านการให้ความช่วยเหลอื เช่น บรจิาคเครือ่งมือ 
และอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงใช้โอกาสนี้สร้างบทบาทความเป็นผู้น�าต่อสายตา
ชาวโลก ประชาสัมพันธ์ความส�าเร็จในการจัดการปัญหา COVID-19 จึงมี 
ความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐฯ จะไม่น่ิงเฉยและตอบโต้จีนอย่างที่เคยท�ามาแล้วใน
ช่วงสงครามการค้า และจากข้อกังขาเก่ียวกับบทบาทและประสิทธิภาพของ
องค์กรระหว่างประเทศในการรบัมอืกับปัญหา COVID-19 รวมถงึกระแสปกป้อง
ทางการค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจน�าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศรูปแบบใหม่ อาทิ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-
Private Partnerships) โดยองค์กรระหว่างประเทศและภาครัฐจะมีบทบาท
สนบัสนนุเศรษฐกจิภายในภมูภิาค อาท ิการให้เงนิสนบัสนนุการลงทนุผลติสนิค้า
ในพื้นที่ใกล้กับแหล่งท่ีมีความต้องการ เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดการจ้างงานภายในประเทศ

COVID แค่ชั่วคราว ที่อยู่ยาวคือ Megatrend
แม้การระบาดของไวรัส COVID-19 จะรุนแรง แต่เป็นเพียงปัจจัย 

ชั่วคราว ที่จะสามารถรับมือได้มากขึ้นเม่ือมียาหรือไวรัสที่ใช้รักษาได้  
แต ่ไม ่อาจปฏิเสธได ้ว ่าผลกระทบของไวรัสเป ็นตัวเร ่งท�าให ้กระแส 
การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ต่าง ๆ (Megatrend) ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไวรัส
ท�าให้เกิด “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” (Digital Disruption) ครั้งใหญ่ ที่เทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาเติมเต็มแนวทางการใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลด 
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ เร่งการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งเดิมมี 
แนวโน้มสั้นลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก ้าวกระโดดให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น  
เพื่อลดการพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ไวรัสยังส่งผลให้เกิด 
ความกังวลคร้ังใหญ่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอาย ุ 
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย กอปรกับแนวโน้มที่ประชากรโลก 
เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากกว่าวัยท�างาน ส่งผลให ้
แรงงานในประเทศและรายได้ครัวเรือนลดลง สวนทางกับค่าใช้จ่ายการดูแล
สุขภาพที่สูงขึ้น ในอนาคตภาครัฐต้องมีบทบาทดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน อาทิ  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว เพื่อลดโอกาส 
ในการเข้าสู่ภาวะเส่ียงจากการมีโรคเรื้อรัง หรือเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับ
ไวรสั COVID-19 และโรคระบาดใหม่ ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนจากเชือ้โรคใหม่ทีเ่ตบิโตขึน้ 
จากภาวะโลกร้อน รวมถึงการลงทุนเพ่ือการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก
ทางการแพทย์ต่าง ๆ อาทิ หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ไวรัส 
ยังสร้างความท้าทายต่อเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ส่งผล 
ต่อบางธุรกิจ อาทิ สถานที่ท�างานร่วม (Co-Working Space) และบริการ 
ที่พักรูปแบบ Airbnb ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากข้อจ�ากัดด้านสุขอนามัย  
ขณะที่บางธุรกิจ เช่น บริการส่งอาหารสามารถขยายตัวได้ดีท่ามกลางวิกฤตินี้  
แต่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ 
จากการขนส่งสินค้า ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น

ท่ามกลางกระแส Megatrends ที่ด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเป็น 
กระแสหลักที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป การแพร่ระบาดของ 
ไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ได้เข้ามามีบทบาทเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท�าให้ 
เห็นภาพในอนาคตของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น  
พวกเราทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรติดตามสถานการณ์อย ่างใกล ้ชิด  
เพ่ือวางแผนลดผลกระทบ หรือใช้โอกาสจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตต่อไป

ที่มา:  (1) 101World. 7 พ.ค. 2563. ‘โรคใหม่’ สร้าง ‘โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่’ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19. 101 Public Forum. 
(2) สันติธาร เสถียรไทย. 6 มิ.ย. 2563. The Great Reset : มหาวิกฤตเศรษฐกิจแห่งการล็อคดาวน์ อาจน�ามาซึ่ง ‘การเริ่มต้นใหม่ครั้งยิ่งใหญ่’. Salika Knowledge Sharing Space. 
(3) Japan Times. 5 May 2020. Japan to help shift manufacturing to ASEAN from China after virus disrupts supply chains.
(4) รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์. 3 ก.พ. 2563. โลกร้อนขึ้น โรคร้ายขึ้น?. Greenpeace Thailand.
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Special  Report
โดย : กลุ่มพัฒนาแบบจ�าลองและเครื่องมือชี้วัด กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค
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การฟื้นตัวทางการค้าตามวัฏจักรเศรษฐกิจ 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ภาพที่ 1 : วัฏจักรการค้าของโลกกับอัตราการเติบโตของการส่งออก (%YoY) ระหว่างปี 1990 – 2019

ที่มา : CEIC, IMF

การค้าโลกต้องประสบกับความไม่แน่นอนอีกครั้ง หลังเผชิญวิกฤติจากไวรัส COVID-19 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนในปลายเดือนธันวาคม 2019 และได้แพร่ระบาด
ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนเป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจและการค้าชะลอตัว จากเหตุการณ์ในอดีตจะเห็นว่าสาเหตุส�าคัญของการถดถอยของเศรษฐกิจโลก เกิดจากการผันผวน
อย่างรุนแรง (Shock) จากการเกง็ก�าไรของนกัลงทนุทีแ่สวงหาผลตอบแทนทีสู่งข้ึน จนท�าให้ฟองสบู่แตกในตลาดการเงิน หรอืจากการทีม่ลูค่ากิจการเพิม่ข้ึนจากการเก็งก�าไร  
แทนที่จะเพิ่มจากความสามารถในการผลิตที่แท้จริง (Productivity) ซึ่งไม่เหมือนกับวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ที่เป็นวิกฤติด้านสาธารณสุข ที่ส่งผลสืบเนื่องให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิหยดุชะงกั เป็นแรงผลกัอย่างรนุแรงท�าให้อปุสงค์ของการบรโิภคและอปุทานของภาคการผลิตปรบัลดลง ทัง้นี ้ยังไม่ชดัเจนว่าเศรษฐกิจจะอยูใ่นช่วงถดถอยยาวนาน
เพียงใด แต่มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ รุนแรง อย่างที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งต้องติดตามรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไปว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ยากที่จะคาดเดาว่าจะส้ินสุดลงเมื่อใด และยิ่งกินเวลานานเท่าใด 
เศรษฐกจิโลกกจ็ะยิง่เผชิญกับความยากล�าบากมากข้ึน จากเดมิทีม่คีวามเปราะบางมากอยูแ่ล้ว จะทวคีวามรนุแรงมากข้ึน จากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจทีส่ะสมมาเป็นเวลานาน  
เช่น การกระจกุตวัของการพัฒนา แรงงานมทัีกษะต�า่ พึง่พาอตุสาหกรรมเดิมเป็นหลัก ขาดการพฒันานวตักรรม ความเหล่ือมล�า้เพิม่ขึน้เกิดช่องว่างความยากจน หน้ีสาธารณะ
อยู่ในระดับสูง และมีการพ่ึงพาเศรษฐกิจต่างประเทศมากเกินไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถและบทบาทภาครัฐ 
ทั่วโลก ในการจัดการกับการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะระงับการระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วนให้สามารถ
กลับมาด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติอีกครั้ง 

การวิเคราะห์/ประเมินการฟื้นตัวทางการค้าระหว่างประเทศ กรณีไวรัส COVID-19
การวิเคราะห์วัฏจักรการส่งออกของประเทศไทย และจ�าลองเหตุการณ์ฉากทัศน์ (Scenarios) ที่อาจเกิดขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกไทย โดยประยุกต์ใช้วิธี

การหาจุดสูงสุดและจุดต�่าสุดตามแนวคิดของ NBER1 พร้อมทั้งประเมินการสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการกับสถานการณ์
การส่งออกในอนาคต ดังนี้

วฏัจกัรการส่งออกของไทย วฏัจกัรการส่งออกของประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2009 - เมษายน 2020 พบว่าวฏัจกัรการส่งออกของไทยเริม่เข้าสูช่่วงชะลอตวั 
ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 และสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ท�าให้การส่งออกชะลอตัวรุนแรงยิ่งขึ้นจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ัวโลก และ 
ยังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัว

ภาพที่ 2 วัฏจักรการส่งออกของไทยระหว่างเดือนมกราคม 2009 - เมษายน 2020

% Growth Rate Cycle

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) คาดว่าการค้าโลกปีนี้จะหดตัวสูงถึงร้อยละ 13 - 32 ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงมากกว่าช่วงวิกฤติการเงินโลก 
(ปี 2008 - 2009) เนื่องจากการค้าโลกก�าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของไวรัส COVID-19 ท�าให้แต่ละประเทศต้องออกมาตรการคุมเข้ม 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด แม้ว่ามาตรการที่เข้มข้นจะช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ในทางกลับกันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าในหลายประเทศให ้
หยุดชะงักลงเช่นกัน ซึ่งอาจน�าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง 

การค้าโลกมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้น�าการค้าโลก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น หากเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ถดถอย
อย่างรุนแรงหรือฟื้นตัวได้ช้า ย่อมส่งผลต่อการค้าโลกอย่างมีนัยส�าคัญ ที่ผ่านมาความผันผวนของการค้าโลกได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ อาทิ 
ช่วงปี 1991 - 2002 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากการเก็งก�าไรค่าเงินในตลาดการเงินของประเทศเกิดใหม่และฟองสบู่บริษัทเทคโนโลยี และในช่วงปี 2011 -2015 เศรษฐกิจ
และการค้าโลกโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลักมีความเปราะบาง สืบเนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป
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การจ�าลองเหตกุารณ์ฉากทศัน์ (Scenarios) ทีอ่าจเกดิขึน้ของการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออกไทย โดยก�าหนดสมมตฐิานการขยายตวัของการส่งออกตามคณุลักษณะ
ส�าคัญของ 5 สถานการณ์การฟื้นตัว ซึ่งประกอบด้วย V-shape U-shape L-shape W-shape และ Swoosh-shape ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 ของปี 2020 โดยอ้างอิงข้อมูลการคาดการณ์การขยายตัวของการส่งออกไทยของปี 2020 ของหน่วยงานต่างๆ ระบุว่าจะหดตัวร้อยละ 5.6 - 12.9 
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 31.8 - 32.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 35 - 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และก�าหนดสมมติฐานให้จุดต�่าสุด 
(Turning Point) อยู่ที่หดตัวร้อยละ 6 ในไตรมาส 2 ที่มีการล็อกดาวน์ทั่วโลก จากนั้นจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ 

Export growth (%) Based case
(2019)

Case Best Worse Case Normal Case
V-shape L-shape U-shape W-shape Swoosh Shape

Q1 2020 -1.87 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
Q2 2020 -3.79 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Q3 2020 -0.51 0.5 -6.0 -5.5 2.0 -2.0
Q4 2020 -4.49 4.0 -4.0 -0.5 -2.0 -0.5

ทั้งปี -2.65 -0.16 -3.77 -2.80 -1.22 -1.89

ที่มา : ค�านวณโดย ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

จากการจ�าลองรูปแบบการฟื้นตัวของการส่งออกสามารถ สรุปแนวโน้มการฟื้นตัวได้ 3 กรณี ดังนี้ 

• การฟื้นตัวที่อยู่ในกรณีแย่ที่สุด (Worse Case) ได้แก่ 
 - L-shape กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในแนวดิ่ง จากน้ันเป็นเส้นแนวราบยาวนานหลายปี กรณีนี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าการส่งออกมากที่สุด  

เนื่องจากเป็นกรณีที่ภาวะการค้าหดตัวยาวนาน มีการว่างงานและกิจการปิดตัวลงจ�านวนมาก ผู้บริโภคก�าลังซื้อหดตัวระยะยาว กรณีนี้มูลค่าการส่งออกลดลง 9,291.74 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของ GDP ของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกรวมทั้งปีจะหดตัวร้อยละ 3.77

• การฟื้นตัวที่อยู่ในกรณีปกติ (Normal Case) ได้แก่
 - Swoosh-shape จะเป็นการหดตัวติดลบดิ่งลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะค่อย ๆ  ฟื้นตัวไล่ความชันขึ้นมาโดยการฟื้นตัวในช่วงหลังจะช่วยชดเชยการสูญเสียทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกได้ โดยการส่งออกจะหดตัวสูงที่สุดอยู่ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการล็อกดาวน์ทั่วโลก ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าจากนั้นค่อย ๆ  ฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 - 4  
อย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดรบักบัการฟ้ืนตวัของความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคและภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดการสญูเสยีมลูค่าการส่งออก 4,662.79 ล้านดอลลาร์สหรฐั คิดเป็นร้อยละ 0.84  
ของ GDP ปีที่ผ่านมา การส่งออกรวมทั้งปีหดตัวร้อยละ 1.89 

 -  W-shape เรียกว่า Double-dip นั่นคือ เศรษฐกิจหดตัวสองครั้งถึงจะฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากเกิดภาวะ V-shape จากนั้นเศรษฐกิจกลับมาถดถอย
และฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการระบาดของไวรัสในระลอกที่สอง ท�าให้ภาครัฐต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง โดยจะท�าให้
สูญเสียมูลค่าการส่งออก 3,012.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของ GDP ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกรวมทั้งปีหดตัวร้อยละ 1.22

 - U-shape การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะใช้เวลานาน (Slow Recovery) เศรษฐกิจชะลอตัวติดต่อกันมากกว่า 12 - 24 เดือน จากนั้นจึงเข้าสู่ขาขึ้น เนื่องจากยังคงมี 
ปัจจัยกดดันให้เศรษฐกิจชะลอตัวยาวนานกว่าจะฟื้นตัวเป็นปกติ ซ่ึงข้ึนอยู่กับวิวัฒนาการของไวรัส และความรุนแรงของผลกระทบ รวมถึงระยะเวลาการใช้มาตรการ 
ล็อกดาวน์ โดยจะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าการส่งออก 6,888.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของ GDP ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกรวมท้ังปี 
หดตัวร้อยละ 2.80

• การฟื้นตัวที่อยู่ในกรณีดีที่สุด (Best Case) ได้แก่
 -  V-shape เป็นรูปแบบที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น นั่นคือมีการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดให้ 

เศรษฐกิจขับเคล่ือนได้รวดเร็ว ท�าให้การค้าฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 แม้ว่าจะมีการระบาดระลอกที่สอง กรณีนี้จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลง 392.16  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของ GDP ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกรวมทั้งปีหดตัวร้อยละ 0.16

จากการวิเคราะห์รูปแบบการฟื้นตัวที่น�าเสนอข้างต้น การฟื้นตัวทางการค้าระหว่างประเทศของไทยน่าจะอยู่ในกรณีปกติ การส่งออกหดตัวร้อยละ 1.22 - 2.80 
และน่าจะเห็นการกลับตัวสู่ภาวะปกติได้เร็วสุดในไตรมาสแรกของปี 2021

แนวโน้มการเติบโตของการค้าหลังสถานการณ์ COVID-19 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือการเข้าสังคมของผู้คน ดังนั้น ในระยะยาวธุรกิจต้อง 

เตรียมปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรม New Normal ของสังคมหลัง COVID-19 ได้แก่ 
(1) การเปลี่ยนรูปแบบเป็นการค้าออนไลน์ (E-Commerce) เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ออนไลน์มากขึ้น 
(2) การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับความต้องการใหม่ในยุค New Normal ที่เน้นใช้งานสินค้าและบริการที่ใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

เทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็มบีทบาทในวถิชีวีติมากขึน้ นอกจากนี ้พฤตกิรรมการใส่ใจสุขอนามยั และการดูแลสุขภาพ ธรุกิจจงึต้องปรบักลยทุธ์ทีแ่สดงให้เห็นว่าเตรียมพร้อม
ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในเรื่องความมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย 

(3) การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของการค้าและการลงทนุของโลกหลงั COVID-19 ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะลดลงตามความยาวของห่วงโซ่การผลติ 
รวมถึงลดการพึ่งพิงการผลิตสินค้าหรือการน�าเข้าจากประเทศเดียว และหันไปกระจายการผลิต หรือน�าเข้าสินค้าจากหลาย ๆ ประเทศ 

(4) การฟื้นตัวในระยะยาวของภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องบริหารความเสี่ยง จากภาวะการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน (Shock) ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในอนาคต 
(5) ภาครัฐควรใช้โอกาสนี้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพของประเทศให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางการค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%YoY) ตาม 5 สถานการณ์ความน่าจะเป็นในการฟื้นตัว

1NBER แนวคิดเบื้องต้นของวิธีการนี้ คือ การที่ข้อมูลอนุกรมเวลานั้นประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ซึ่งได้แก่ ส่วนของแนวโน้ม ส่วนของวัฏจักร ส่วนของปัจจัยฤดูกาล 
และส่วนของค่าความคลาดเคลื่อน การหาส่วนของวัฏจักรจะต้องปรับส่วนของฤดูกาล ความคลาดเคลื่อน และแนวโน้ม ออกไปจากข้อมูลก่อน เพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนของวัฏจักร 
หลังจากนั้นหาจุดสูงสุดและจุดต�่าสุดเพื่อก�าหนดช่วงขยายตัวและชะลอตัว
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกจิเริม่ส่งสญัญาณ 
ฟ้ืนตวัดีขึน้ หลงัจากมีการทยอยผ่อนคลายมาตรการ 
ล็อกดาวน์ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาเป็นระยะ ส่งผลให้
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีถู่กจ�ากดัในช่วงก่อนหน้า 
เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ ท้ัง 
การค้าปลกี การคมนาคม-ขนส่งและการท่องเทีย่ว  
สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจหลายตัวที่มี 
ทิศทางที่ ดี ข้ึน โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู ้บริ โภค ดัชนีราคาผู ้ผลิต และดัชนีราคา 
วสัดกุ่อสร้าง รวมทัง้เครือ่งชีด้้านการบรโิภคเอกชน 
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและ
เงินเฟ้อน่าจะสามารถกลับเข้าสู่ทิศทางปกติได้
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือน 
มิถุนายน 2563 เท่ากับ 101.32 เมื่อเทียบกับ 
เดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.57 (YoY)  
ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 3.44 ในเดือนก่อนหน้า  
โดยมีสาเหตุส�าคัญจากมาตรการบางส่วนของ 
ภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่ากระแสไฟฟ้าได้
สิ้นสุดลง โดยหมวดอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มลดลงร้อยละ 2.53 จากการลดลง 
ของ หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 
ร้อยละ 5.06 โดยน�า้มันเชือ้เพลิงลดลงร้อยละ 16.14  
(น�้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด) ซึ่งหดตัวน้อยลงจาก 
เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้สินค้าในกลุ่มพลังงาน 
ในเดือนนี้ลดลงร้อยละ 11.89 หมวดเคหสถาน  

ลดลงร้อยละ 1.70 จากมาตรการลดค่ากระแสไฟฟ้า และน�้ าประปา 
บางส่วนที่ยังคงอยู่หมวดการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เครื่องรับโทรศัพท ์
มือถือ) หมวดการบันเทิง การอ ่าน การศึกษาฯลดลงร ้อยละ 0.29  
(ค่าทัศนาจรใน-ต่างประเทศ ค่าห้องพักโรงแรม) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่ม 
และรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.09 (เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืดบุรุษ กางเกงขายาวบุรุษ)  
หมวดการตรวจรกัษาและบรกิารส่วนบคุคล สงูขึน้ร้อยละ 0.19 (น�า้ยาระงบักลิน่กาย  
ค่าแต่งผมชาย ยาสฟัีน) และค่าโดยสารสาธารณะ สงูขึน้ร้อยละ 0.40 (ค่าโดยสาร
รถตู้ว่ิงระหว่างอ�าเภอ ค่าโดยสารเคร่ืองบิน)ส่วนหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม 
มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ส�าหรบัหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ สงูขึน้ร้อยละ 0.06 จาก
การสงูข้ึนของ ข้าว แป้งและผลติภณัฑ์จากแป้ง ร้อยละ 5.52 (ข้าวสารเหนยีว) เครือ่ง
ประกอบอาหาร ร้อยละ 3.40 (น�า้มันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) 
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.95 (น�้าอัดลม น�้าหวาน กาแฟผงส�าเร็จรูป) 
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.78 และ 0.42 ตามล�าดับ 
(กับข้าวส�าเรจ็รปู ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตีย๋ว) ขณะทีส่นิค้าบางตวัราคาลดลง อาทิ 
ผกัสด (พริกสด มะนาว มะเขือเทศ) ผลไม้ (เงาะ ส้มเขียวหวาน มะม่วง) เนือ้สตัว์  
เป็ดไก่ และสตัว์น�า้ (ไก่ย่าง กุ้งขาว ไก่สด ปลานลิปลากะพง) ไข่และผลติภัณฑ์นม 
(ไข่ไก่ นมสด) 

ดชันรีาคาผู้บรโิภค เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 สงูข้ึนร้อยละ 1.56 (MoM)  
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.67 (YoY)  
และเม่ือเทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 2.11 (QoQ) และเฉล่ีย 6 เดอืน 
(ม.ค.- มิ.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.13 (AoA)
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แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปไตรมาสที ่3 ปี 2563  
อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม 2563 น่าจะเป็นอัตราที่ต�่าที่สุดของปี ท�าให้อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสท่ี 3 และช่วงท่ีเหลือของปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

ตามล�าดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ COVID-19 ที่น่าจะเริ่มผ่อนคลายลง ส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมทั้งราคาพลังงานมีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่สูงกว่าไตรมาสที่ 2 จากข้อตกลงของกลุ่ม OPEC ขณะที่ภัยแล้งยังคงเป็นประเด็นท่ีส่งผลต่อ 
ราคาสินค้าเกษตรส�าคัญหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดด้านเศรษฐกิจในสถานการณ์ไม่ปกติที่ยังฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ และอยู่ในระดับต�่ากว่าปีก่อน ท�าให้อัตรา 
เงนิเฟ้อในช่วงทีเ่หลอืของปียงัมแีนวโน้มต�า่กว่าศนูย์ และเฉลีย่ทัง้ปีหดตวั โดย กระทรวงพาณชิย์ ได้ปรบัคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ ทัง้ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
จากเดิมร้อยละ -1.0 ถึง -0.2 (ค่ากลางอยู่ที่ -0.6) เป็นร้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 98.9 เมื่อเทียบกับเดือน
มถินุายน 2562 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) จากทีล่ดลงร้อยละ  4.8 ในเดอืนก่อนหน้า 
โดยลดลงในอัตราที่น้อยลงในทุกหมวดสินค้า ตามภาวะเศรษฐกิจท้ังในและ 
ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีท่ี
ภาคการผลิตอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลงร้อยละ 0.9 ตามการลดลงของกลุ่มผลผลิตการเกษตร (หัวมันส�าปะหลัง 
ยางพารา) พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล�า่ปลี) ผลไม้ (มะม่วง มงัคดุ ส้มเขยีวหวาน) 
และกลุม่สัตว์มชีวีติ (สกุรมชีวิีต ไข่) สนิค้าทีร่าคาสงูขึน้ อาท ิ ข้าวเปลอืกเจ้า/เหนยีว  
อ้อย ปลาน�้าจืด/ทะเล ปริมาณผลผลิตน้อยลงจากสภาพอากาศแปรปรวนและ 
ภัยแล้ง ผลปาล์มสด จากมาตรการของภาครัฐ และไก่มีชีวิต ความต้องการทั้งใน
และต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส�าหรับสินค้าที่ลดลงตามตลาดโลก และวัตถุดิบ ได้แก่ 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 19.2 ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ 

และก๊าซธรรมชาติ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น�้ามันดีเซล น�้ามันแก๊สโซฮอล์) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ  
เม็ดพลาสตกิ) กลุม่ผลติภณัฑ์ยางและพลาสตกิ (ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง) กลุม่โลหะข้ันมลูฐานและผลติภณัฑ์ (เหลก็แท่ง เหลก็แผ่น เหลก็เส้นและเหลก็ฉาก) กลุม่เยือ่กระดาษ  
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (สายไฟ สายเคเบิล) และกลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย)  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (MoM) ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.1 (YoY) 
และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 2.5 (QoQ) และเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.3 (AoA)

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2563 ปรับตัวสูงขึ้น 
โดยอยู่ที่ระดับ 42.5 จากระดับ 38.1 ในเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 2 ตามการสูงขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคต โดยดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนั สงูขึน้จากระดบั 
32.0 มาอยู่ที่ระดับ 36.0 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต  
สูงขึ้นจากระดับ 42.1 มาอยู่ที่ระดับ 46.9 เป็นการสูงขึ้นในทุกภูมิภาค
และทุกอาชีพ การปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 
ในเดอืนนี ้คาดว่ามาจากสถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลายในทางทีด่ี 
ท�าให้ประชาชนเริ่มคลายความกังวล รวมทั้งภาครัฐได้ยกเลิกประกาศ
ห้ามออกนอกเคหสถาน และการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให ้
การด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 
ภาคธุรกิจเริ่มเข ้ากลับสู ่ภาวะปกติมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐมี 
มาตรการช่วยเหลอืและเยยีวยาเพือ่บรรเทาผลกระทบให้กบัทกุภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะเป็นส่วนส�าคัญท่ีส่งผลให ้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 104.1 เมื่อเทียบกับ
เดอืนมถินุายน 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนือ่งในอตัราทีน้่อยลงเป็น 
เดือนที่ 2 (เดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 3.8) ตามความต้องการใช้ ต้นทุน และ 
การแข่งขนัทีส่งู โดยหมวดเหล็กและผลติภัณฑ์เหลก็ ลดลงร้อยละ 11.5 (เหลก็เส้น 
กลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก) สอดคล้องกับ 
ความต้องการใช้ผลติภัณฑ์เหลก็ภายในประเทศทีม่แีนวโน้มหดตวั หมวดผลติภณัฑ์
คอนกรีต ลดลงร้อยละ 2.5  (พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส�าเร็จรูป  
คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา) จากการค้าชะลอตัวและการแข่งขันสูง  
หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.3 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉาบ
ส�าเร็จรูป) สอดคล้องกับปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวเช่นกัน ขณะท่ี 
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (กระเบื้องแกรนิต) ปรับตามต้นทุน หมวดวัสดุ
ฉาบผวิ สงูขึน้ร้อยละ 0.5 (สเีคลอืบน�า้มัน สรีองพืน้โลหะ ซลิโิคน) หมวดสขุภณัฑ์ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (โถส้วมชักโครก อ่างล้างหน้าเซรามิก) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ถังเก็บน�้าสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี) ส่วนหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง
ดชันรีาคาวัสดกุ่อสร้าง เม่ือเทยีบกับเดือนพฤษภาคม 2563 สงูขึน้ร้อยละ 0.6 (MoM) ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.6 (YoY) 

และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 1.3 (QoQ) และเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.9 (AoA)
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สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)   (ล้าน USD) (%YoY) (%)

อญัมณี
และเครือ่งประดับ

1,432.5 76.0 8.8 จนี 2,909.3 15.3 17.9

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ 1,287.7 -21.3 7.9 สหรัฐฯ 2,173.1 -17.3 13.4

รถยนต์ อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ 875.3 -62.6 5.4 ญีปุ่น่ 1,605.6 -24.2 9.9

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แขง็
และแห้ง 776.0 149.8 4.8 เวียดนาม 808.3 -22.6 5.0

ผลติภัณฑ์ยาง 743.1 -22.2 4.6 ออสเตรเลยี 785.8 -7.4 4.8

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เคร่ืองจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,226.7 -16.8 9.0 จนี 3,965.8 -7.9 29.2

เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบ 1,122.4 -36.6 8.3 ญีปุ่น่ 1,772.5 -31.2 13.1

เคมภัีณฑ์ 1,111.7 -17.4 8.2 สหรัฐฯ 1,085.1 -21.0 8.0

แผงวงจรไฟฟ้า 870.9 -1.2 6.4 มาเลเซยี 680.4 -44.7 5.0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และส่วนประกอบ 727.9 2.0 5.4 ไต้หวนั 593.0 -14.8 4.4

สนิค้าและตลาดส่งออก 5 อันดบัแรก เดอืน พ.ค. 63

การค้าระหว่างประเทศของไทย

สนิค้าและแหล่งนาํเข้า 5 อันดับแรก เดือน พ.ค. 63

ประเทศต่าง ๆ  ผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ และเม่ือสถานการณ์เข้าสูภ่าวะปกตจิะท�าให้สินค้า
ไทยกลบัเข้าสูต่ลาดได้ทนัท ี ซึง่จะช่วยฟ้ืนฟูตลาดส่งออกของไทยให้มมีลูค่าทางการค้าท่ีเพิม่ขึน้  
ยิง่ไปกว่าน้ัน กระทรวงพาณิชย์ยงัร่วมมอืกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนนิโครงการ 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทกุคน” โดยมีเป้าหมายเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันให้กบัประเทศ เพ่ิมจดีพีี และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

การน�าเข้า เดอืนพฤษภาคม 2563 การน�าเข้า มีมูลค่า 13,583.8 หดตวัท่ีร้อยละ 34.4  
สินค้าน�าเข้าที่หดตัว ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-16.8%) เครื่องจักรกลและ 
ส่วนประกอบ (-36.6%) เคมีภณัฑ์ (-17.4%) แผงวงจรไฟฟ้า (-1.2%) สินค้าทีย่งัขยายตัว ได้แก่  
เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ (+2.0%) แหล่งน�าเข้าส�าคญัทีห่ดตวั ได้แก่ จนี (-7.9%) 
ญ่ีปุ่น (-31.2%) สหรฐัฯ (-21.0%) มาเลเซยี (-44.7%) และไต้หวัน (-14.8%) 

ดลุการค้า            
เดอืนพฤษภาคม 2563  ดลุการค้าเกนิดลุ มลูค่า 2,694.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ดชันีราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดชันรีาคาส่งออก เดอืนพฤษภาคม 2563 เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) 

ติดลบในอตัราน้อยลงเมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา สะท้อนถึงแนวโน้มราคามเีสถยีรภาพมากขึน้ 
หรอืก�าลังผ่านจดุต�า่สุดซึง่สอดคล้องกบัราคาน�า้มันดบิในตลาดโลกทยอยปรบัตวัสงูขึน้เมือ่เทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเชื้อเพลิงยังคงลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับปกติ ส่งผลให้หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
ลดลงร้อยละ 44.1 และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูป 
น�า้มนัดบิ เมด็พลาสตกิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
ขณะทีห่มวดสนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร และหมวดสนิค้าเกษตรกรรม ยงัคงปรับตัวสงูขึน้  
ทีร้่อยละ 1.2 และ 0.4 ตามล�าดบั สินค้าทีร่าคาปรบัสูงข้ึน ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
น�า้ตาลทรายข้าว และไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็และแปรรปู ซึง่เป็นไปตามความต้องการบริโภคสนิค้า
ประเภทอาหารและราคาต้นทนุวัตถุดบิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัผลของต้นทนุค่าใช้จ่าย
การขนส่งสินค้าปรบัตวัสูงข้ึนมาก

ดชันรีาคาน�าเข้า เดอืนพฤษภาคม 2563 เทยีบกับเดอืนเดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 5.1 
(YoY) หดตวัน้อยลงจากเดอืนก่อนหน้าทีล่ดลงร้อยละ 7.3 โดยการลดลงของราคาน�าเข้ายงัได้รับ 
แรงกดดนัหลักจากการลดลงของหมวดสินค้าเชือ้เพลิง ซึง่ลดลงร้อยละ 37.6 ได้แก่ น�า้มนัดิบ และ
น�า้มันส�าเรจ็รปู เนือ่งจากความต้องการใช้น�า้มันดบิโลกยงัต�า่กว่าปีก่อนหน้า ขณะทีห่มวดสนิค้าทนุ 
สูงข้ึนร้อยละ 1.3 ได้แก่ เครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครือ่งมือ เครือ่งใช้ทางวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ การทดสอบ หมวดสนิค้าวัตถุดบิและก่ึงส�าเรจ็รปู สงูข้ึนร้อยละ 1.8 ได้แก่ ทองค�า  
และเหลก็ เหล็กกล้าและผลติภณัฑ์ และหมวดสนิค้าอปุโภคบริโภค สงูขึน้ร้อยละ 1.5 ได้แก่  
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องประดับอัญมณี ส�าหรับหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  
ดชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง

การค้าระหว่างประเทศของไทย : พฤษภาคม 2563 หน่วย (Unit) : 
ล้านเหรยีญสหรฐั (Million USD)

พ.ค. 2563
May 2020

ม.ค. – พ.ค. 2563
Jan-May 2020

มลูค่าการส่งออก
(Export value)

16,278.4
-22.5 %

97,899.7
-3.7 %

มลูค่าการน�าเข้า
(Import value)

13,583.8
-34.4 %

88,808.1
-11.6 %

ดลุการค้า (Trade Balance) +2,694.6 +9,090.6

การส่งออก 
ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกไทยในเดือนพฤษภาคม 2563 เช่นเดียวกับ 
หลายประเทศในภมิูภาคเอเชยี นอกจากนี ้ อปุสรรคด้านการขนส่งทีย่งัไม่เพยีงพอและ 
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นท�าให้ผู้น�าเข้าชะลอการสั่งซื้อแม้ยังมีความต้องการสูง อย่างไรก็ดี  
การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการกระตุ้นเศรษฐกิจของนานาประเทศ  
จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุก�าลงัซือ้และความต้องการสนิค้าไทยให้ฟ้ืนตวัในระยะข้างหน้า  
ดังเช่นการส่งออกไปตลาดจีนที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 15.3  
ซึง่การส่งออกเริม่กลบัเข้าสูร่ะดบัปกตใินช่วงก่อน COVID-19 โดยเหน็ได้จากกระจายตวั 
ท้ังในกลุม่สนิค้าอปุโภคและบรโิภคและสนิค้าเพือ่การผลติในอตุสาหกรรม

ในรายสินค้า สินค้าไทยยังตอบโจทย์ความต้องการสินค้ากลุ่มอาหารในช่วง 
ล็อกดาวน์ของโลกได้ด ีในเดอืนพฤษภาคม 2563 สนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร
ทีข่ยายตวัได้ด ี ได้แก่ ผกัและผลไม้ หลงัจากการคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในจนี อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรปู อาหารสตัว์เลีย้ง ไก่สด แช่เยน็และแช่แขง็ และผลติภัณฑ์ 
มนัส�าปะหลงัท่ีกลบัมาขยายตวัเป็นบวกในรอบ 10 เดอืน ทัง้นี ้ สดัส่วนการส่งออก 
สินค้าเกษตรและและอุตสาหกรรมเกษตรยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 20.5  
จากร้อยละ 14.9 ในปีทีผ่่านมา สะท้อนโอกาสในการกระจายรายได้ลงสูเ่กษตรกร  
และเศรษฐกจิฐานรากในช่วงเวลาท้าทาย

ทัง้นี ้ประเมนิว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การส่งออกไทย 
จะได้รบัผลกระทบผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ราคาน�า้มนัท่ีปรบัลดลงอย่างรวดเรว็  
2) ความชะงกังนัของการผลติ จากมาตรการลอ็กดาวน์ทัว่โลก ซึง่ขณะนีเ้ริม่คลีค่ลายบ้างแล้ว
จากการผ่อนคลายมาตรการในหลายประเทศ 3) ระบบขนส่งโลจสิตกิส์ทีย่งัไม่คล่องตวั และ 
4) ผลกระทบด้านรายได้ของประเทศคูค้่า (Income Effect) ซึง่ขึน้กบัมาตรการกระตุน้ 
เศรษฐกิจของต่างประเทศ โดยในระยะนี ้ ภาครฐัควรเร่งสร้างภมูคิุม้กันและลดทอน 
ผลกระทบจากรายได้ทีล่ดลงในช่วงท่ีเศรษฐกจิโลกชะลอตวั ในภาคการค้าและการส่งออก 
รัฐควรให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุกลุม่สินค้าทีย่งัมศีกัยภาพและขยายตวัได้ดี  
โดยมี 5 แนวทาง คือ 1) สนบัสนนุบริษทัส่งออกให้เข้าถงึนโยบายช่วยเหลอืของภาครฐั 
เพือ่ประคองธรุกจิในภาวะทีก่ารส่งออกยังไม่แน่นอนสูง 2) ส่งเสรมิการตลาดสินค้าทีม่ี 
ความต้องการสูงในระยะนี ้โดยเฉพาะสนิค้าอาหาร 3) ตัง้เป้าหมายและสนบัสนนุการเข้าถงึ 
ตลาดศกัยภาพและฟ้ืนตวัได้ดท่ีามกลางสถานการณ์ COVID-19 4) แก้ไขปัญหาโลจิสตกิส์  
ช่วยลดต้นทนุการขนส่งท่ีปรบัสงูขึน้ในระยะนี ้และ 5) บรหิารความเสีย่งจากปัจจยัอืน่ ๆ  อาทิ  
การประกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น

การส่งออกไปยงัตลาดส�าคญั ส่วนใหญ่ปรบัตัวลดลง เนือ่งจากผลกระทบของ 
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และมาตรการจ�ากดักจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
เพือ่ควบคุมโรคทีส่่งผลให้อปุสงค์จากประเทศคูค้่าลดลง อย่างไรกต็าม การส่งออกไป
ตลาดจนีขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 หลงัจากท่ีจนีสามารถควบคมุสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้ 

แนวโน้มและมาตรการส่งเสรมิการส่งออกปี 2563
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 ในทวปีเอเชยีจะดขีึน้เป็นล�าดบั  

แต่การระบาดในทวปียโุรป และทวปีอเมรกิา ยงัเป็นปัจจยัลบทีส่่งผลต่อตลาดส่งออก
ของไทย อย่างไรก็ด ี การฟ้ืนตวัของการส่งออกไปจนีเป็นสญัญาณบวกต่อเศรษฐกจิโลก 
ฝ่ังเอเชยีทีก่ารระบาดลดลงในหลายประเทศ ทัง้นี ้ ปัจจยัด้านรายได้ของประชาชนใน
แต่ละประเทศทีล่ดลง ผนวกกบัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ ท�าให้ประชาชนระมดัระวงั 
การใช้จ่ายมากขึน้ ท�าให้การซือ้สนิค้าฟุม่เฟือยหรือสนิค้าคงทนทีม่รีาคาสงูลดลงอย่าง 
ต่อเน่ืองตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 เป็นต้นมา

ปัจจยัทีส่นบัสนนุการส่งออก เร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิในประเทศผ่านมาตรการช่วยเหลอื
รปูแบบต่าง ๆ ซึง่จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ประเทศคูค้่ามกี�าลงัซ้ือมากขึน้ ซึง่อาจก่อ
ให้เกิดปัจจยัลบ เช่น การลดดอกเบีย้นโยบายย้ายการลงทนุมาฝ่ังเอเชยีมากขึน้ และอาจ 
ส่งผลให้ค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้ อย่างไรกต็าม ราคาน�า้มนัทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จาก
ความต้องการใช้น�า้มนัเพิม่ขึน้หลงัสถานการณ์ COVID-19 คลีค่ลาย และกลุม่โอเปกพลัส
ร่วมกนัลดก�าลงัการผลติได้ตามข้อตกลง จะเป็นปัจจยับวกต่อการส่งออกสนิค้าน�า้มนัและ
สนิค้าเก่ียวเนือ่งในช่วงทีเ่หลอืของปี

ส�าหรบัการส่งเสรมิการส่งออกปี 2563 รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจรนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) มมีาตรการส่งเสรมิทัง้ตลาดออฟไลน์ 
ผ่านการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคยีง โดยขยายตลาดสนิค้าผกัและผลไม้ไทยไปยงั
ประเทศจีน นอกจากนี ้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจา
กบัจนีเพือ่คล่ีคลายปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยผ่านลาวและ
เวียดนามไปยงัจนีตอนใต้ได้เป็นอย่างด ีด้านการส่งเสรมิตลาดออนไลน์ กระทรวงพาณชิย์
มกีารด�าเนนิงานผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ ทัง้จนี อนิเดยี อาเซยีน เกาหล ี ญ่ีปุ่น 
ตะวนัออกกลาง สหภาพยโุรป สหรฐัอเมรกิา และแอฟรกิา และจดักจิกรรมการเจรจาจบั
คูธ่รุกิจ (Business Matching) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างผูส่้งออกไทย 80 บรษิทั และ 
ผูน้�าเข้าต่างประเทศ 50 บรษิทั โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางมาประเทศไทย นอกจากนี้  
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ เตรยีมจดักจิกรรม Thai Fruits Golden Months 
ส่งเสรมิการขายผลไม้ไทยในเมอืงต่าง ๆ ในจนี อาท ิ เซีย่งไฮ้ ชงิต่าว หนานหนงิ เฉนิต ู 
ฉงชิง่ ซอีาน เซีย่เหมนิและคนุหมงิ โดยมแีผนจะจดักจิกรรมในช่วงเดอืนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2563 ท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าของจนี ทัง้นี ้กระทรวงพาณชิย์เตรยีมความพร้อมการจดักจิกรรม 
ส่งเสรมิการตลาด ท้ังในรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างเต็มรปูแบบ โดยทนัทท่ีี

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 พ.ค. 63 ดชัน ีเม.ย. 63

ส่งออก -1.0 -0.6 0.0 -2.3 98.9

น�าเข้า -3.3 -2.6 +2.1 -5.1 88.7

ดชันรีาคาส่งออก-นาํเข้า



ราคาทองค�า
ราคาทองค�ายังปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ราคาทองค�าในประเทศ

เดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่ที่ 25,511.36 บาท หดตัวร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลก 
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,732.22 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยหลักมาจากความกังวลการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอกสอง หลังจากผ่อนคลายมาตรการ ซึง่จะส่งผลให้การฟ้ืนตัว 
ทางเศรษฐกิจใช้เวลายาวนาน ดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ในระดับต�่า IMF ปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่หดตัวลงกว่าเดิม คาดการณ์ว่าราคาทองค�า
ในตลาดโลกในไตรมาสสามของปี 2563 จะปรับตัวอยู่ท่ี 1,680 - 1,800 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์  

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนมิถุนายน 2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ 

WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 38.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงขึ้นร้อยละ 34.10  
จากเดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 
29.93 โดยราคาน�้ามันดิบที่ปรับสูงขึ้นจากความต้องการใช้น�้ามันเพ่ิมขึ้น
หลังจากมกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในหลายประเทศ ท�าให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาด�าเนนิการอกีครัง้ ส�าหรบัราคาน�า้มนัแก๊สโซฮอลล์
ในเดือนนี้อยู่ที่ 19.84 บาท/ลิตร สูงขึ้นร้อยละ 12.47 จากเดือนก่อนหน้า 
ราคาน�้ามันดีเซล อยู่ที่ 21.65 บาท/ลิตร สูงขึ้นร้อยละ 13.11 จากเดือน
ก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเดอืนมถุินายน 2563 เฉลีย่อยูท่ี ่31.16 บาทต่อเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แข็งค่าข้ึนร้อยละ 2.76 สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงิน
ในภูมิภาค สาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจาก
ตลาดการเงินโลกเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
COVID-19 แต่ยังคงมีความกังวลสูงเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ 
และจนี กดดนัเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเงนิบาทในเดอืนนี ้
แข็งค่าขึ้น

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนมิถุนายน 2563 ปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 จากราคา 1,459.71 บาท/100 กิโลกรัม  
เป็น 1,490.71 บาท/100 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 
100% ชั้น 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลงจาก 3,312.35 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 
3,207.86 บาท/100 กิโลกรัม ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวลดลง โดยได้รับ
แรงกดดันจากการท่ีประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดีย เริ่มกลับมา 
ส่งออกได้อีกครั้งหลังจากก่อนหน้าน้ีมีมาตรการจ�ากัดการส่งออกข้าว 
เพือ่ความมัน่คงด้านอาหาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย 

ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมิถุนายน 2563 เฉลี่ยอยู่ที่
กิโลกรัมละ 46.98 บาท และ 39.15 ตามล�าดับ ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 5.48 และ 5.30 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพารา  
ท�าให้มปีริมาณยางเข้าสูต่ลาดลดลง ประกอบกบัยงัมคีวามต้องการผลติภณัฑ์
จากยางพาราอย่างต่อเนื่อง
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ทีม่า : CEIC

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

Commodities  &  FX
สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร

มถินุายน 2563

เดอืน
สนิค้า พ.ค. 63 ม.ิย. 63 %Δ(MOM) พ.ค. 63 ม.ิย. 63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,459.71 1,490.71 2.12    1,164.47 1,490.71 28.02
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,312.35 3,207.86 -3.15    3,266.05 3,207.86 -1.78
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ชัน้ 3 (f.o.b) 44.54 46.98 5.48         62.69 46.98 -25.06
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 37.18 39.15 5.30         51.23 39.15 -23.58
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,716.38 1,732.22 0.92    1,359.04 1,732.22 27.46
ไทย (THB/Baht) 25,895.24 25,511.36 -1.48  19,910.00 25,511.36 28.13
น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       
WTI 28.56 38.30 34.10        54.66 38.30 -29.93
อตัราแลกเปลีย่น       
THB/USD 32.04 31.16 -2.76        31.13 31.16 0.10
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 ในการประชุมออนไลน์เครือข่ายพันธมิตร “Quad” ระดับรัฐมนตรี  
เม่ือ 27 มีนาคม 2563 ได้เชิญเวียดนาม เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์เข้าร่วม
ประชุมในกรอบ Quad+3 ด้วย นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยว่าเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ  
ก�าลังท�างานร่วมกับ Quad และ Quad Plus เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก 
ไปข้างหน้าด้วยวิธีการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงสหรัฐอเมริกาก�าลังมองหา 
วิธีท่ีจะผลักดันบริษัทต่างๆ ย้ายการจัดหาและการผลิตออกจากประเทศจีน  
โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินสนับสนุน และความเคล่ือนไหวของ  
Quad ซ่ึงจะน�าพาอินเดียไปสู่โรงงานของโลกอีกแห่งหน่ึงในอนาคต และ 
ก้าวข้ามปัญหาเศรษฐกิจท่ีก�าลังเผชิญอยู่ไปได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• การท่ีอินเดียไม่เข้าร่วม RCEP อาจเป็นผลดีต่อไทยในแง่ของไทยจะ 

กลายเป็นประตูสู่จีนส�าหรับอินเดียท่ีจะเข้ามาผลิตสินค้าในไทยเพ่ือเจาะตลาดจีน  
โดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียน - อินเดีย พร้อมท้ังใช้ประโยชน์จาก RCEP 
ท่ีไทยเป็นสมาชิกในการเจาะตลาดจีนและ RCEP (เช่น กรณีของการผลิต 
ยางรถยนต์ท่ีอินเดียมีความเช่ียวชาญผสานกับความสามารถในการผลิตยางพารา
มาตรฐานระดับโลกของไทย) และในทางกลับกันไทยก็เป็นประตูสู่อินเดีย 
ส�าหรับจีนโดยใช้ประโยชน์จาก RCEP และ FTA อาเซียน-อินเดีย 

• แม้ว่าอินเดียจะมีความพร้อมในด้านแรงงาน แต่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศ
ยังไม่แข็งแกร่งพอท่ีจะก้าวข้ึนเป็น “โรงงานของโลก” ท�าให้ต้องน�าเข้าสินค้า
วัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบเป็นจ�านวนมาก ตัวอย่างสินค้าทุนท่ี
อินเดียน�าเข้าจากไทยเป็นจ�านวนมาก เช่น เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ส่วนประกอบยานยนต์ เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
เป็นต้น 

• ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสท่ีอินเดีย
ต้องการลดการพ่ึงพาแหล่งน�าเข้าจากจีน เพ่ือให้
ไทยเป็นหน่ึงในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตในอินเดีย 
เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�าเร็จรูป ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

• ในกรณีท่ี Quad จะสนับสนุนเวียดนามเป็นแหล่ง Supply Chain ท่ีส�าคัญ
อีกแห่งหน่ึงด้วยน้ัน จะส่งผลดีต่อไทยในการพัฒนา East-West Economic 
Corridor และ EEC ซ่ึงฟันเฟือง ท้ังสองประการน้ีจะเป็นหัวใจท่ีส�าคัญอันหน่ึง
ในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจอินเดีย เวียดนาม รวมถึง RCEP ในภาพรวม

• ในความเป็นจริงแล้ว สินค้าแทบทุกประเภทท่ีครองตลาดอินเดีย คือ 
สินค้าแบรนด์ต่างประเทศ ท้ังท่ีผลิตในอินเดีย หรือน�าเข้าจากต่างประเทศ  
แม้จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยอดขายก็ไม่ได้รับผลกระทบ อีกท้ัง 
สินค้าหลายประเภทแทบไม่มีคู่แข่งในประเทศโอกาสจึงยังเปิดกว้างส�าหรับ
สินค้าไทย

ปัจจุบันอินเดียก�าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากวิกฤติ COVID-19  
เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก อินเดียจะมีแนวทางหรือแผนด�าเนินการแก้ไขอย่างไร
เพ่ือให้ผ่านช่วงวิกฤติน้ีไปได้

เศรษฐกิจอินเดียรอการเยียวยา
เศรษฐกิจของอินเดียมีแนวโน้มจะหดตัวมากกว่าท่ีคาดไว้ จากปัญหาสะสมในระบบ

เศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรากฏก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีท�าให้อัตราการขยายตัวของ 
GDP ปีงบประมาณ 2562-2563 (1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ลดลงไปอยู่ท่ีร้อยละ 4.2 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 6.1 นอกจากน้ี ยังมีปัญหา 
ความล่าช้าของรัฐบาลในการขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ สถานะทางการคลังอ่อนแอ
ท่ีก่อให้เกิดหน้ีเพ่ิมข้ึนและภาคการเงินตึงตัว สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ Moody’s Investment Service ปรับลดมุมมองความน่าเช่ือถือของอินเดีย 
(Rating Outlook) เม่ือ 1 มิ.ย. 2563 อยู่ท่ีระดับเชิงลบ (Negative) นอกจากน้ัน มาตรการ 
ปิดประเทศ (Lockdown) เต็มรูปแบบยังซ�้าเติมระบบเศรษฐกิจอินเดีย เน่ืองจากท�าให้
กิจกรรมเศรษฐกิจของอินเดียต้องหยุดชะงักนานกว่า 2 เดือน ต้ังแต่ 25 มี.ค. 2563  
ซ่ึงหากต้องการฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเหมือนเช่นช่วงก่อน 
วิกฤติ COVID-19 อาจต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือน 

อินเดียถอนตัวจาก RCEP 
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือความตกลง

พันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ซ่ึงนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดีย อย่างไรก็ตาม อินเดียยังไม่ขอเข้าร่วมความตกลง RCEP 
เน่ืองจากเกรงว่าสินค้าจีนจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของอินเดีย ท้ังน้ี ได้รับ 
แรงกดดันจากผู้ผลิตในอินเดียท่ีต้องการให้ปกป้องผู้ผลิตในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก  
ซ่ึงรายงานของ GTA และ Fitch Solutions กล่าวว่า อินเดียเป็นประเทศท่ีมีมาตรการปกป้องฯ 
(Protectionism) มากท่ีสุด เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
(2560-2562) แม้ว่าการปกป้องจะท�าให้คู่แข่งเข้าตลาดอินเดียได้ยากข้ึน แต่ก็ท�าให้สินค้า
ส่งออก (ท่ีพ่ึงพาการน�าเข้าช้ินส่วนอุตสาหกรรม) ของอินเดียแพงข้ึนในตลาดโลกเช่นกัน  
ขณะท่ีผู้บริโภคในประเทศก็ต้องใช้ของแพงเพราะเกิดการผูกขาดในตลาดโดยผู้ผลิตในประเทศ

อินเดียมีเคร่ืองมือกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีดีกว่า RCEP หรือไม่?
วิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้การผลิตท่ัวโลกท่ีต้องพ่ีงพา Supply Chain จีนหยุดชะงัก  

ย่ิงเพ่ิมน�า้หนักในการไม่ขอเข้าร่วม RCEP ของอินเดีย อีกท้ังท่ัวโลกก�าลังมองหาแหล่ง Supply 
Chain แห่งใหม่มาทดแทนจีน (อินเดียจึงพยายามพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เช่น การเสนอ 
สิทธิประโยชน์ให้แก่บริษัทสหรัฐฯ กว่าพันแห่งย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังอินเดีย โดยเน้น 
ไปยังอุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ การแปรรูปอาหาร เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม และ 
อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น) ล่าสุดได้มีความเคล่ือนไหวของสหรัฐฯ ผ่านกลุ่ม Quad1 ในการใช้
อินเดียและเวียดนามเป็น Supply Chain เพ่ือลดการพ่ึงพาจีนลง โดยมีตัวเลือกเช่น อินเดีย เม็กซิโก 
อินโดนีเซีย บราซิล และประเทศไทย แต่อินเดียเป็นประเทศเดียวเท่าน้ันท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่และมีศักยภาพท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ เวียดนาม ท่ีอาจเป็นแหล่งอุปทานใหม่ให้สหรัฐฯ

อนิเดียในยคุ COVID-19 :
โอกาสหรือความท้าทายส�าหรบัประเทศไทย

1Quad : ภาคี 4 ประเทศ หรอื The Quad ได้แก่ สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น อินเดีย และออสเตรเลยี


