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“เงินฝืด” คืออะไร?

Editor s Note
ในวันที่สถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทยเริ่มดีขนึ้ จากจ�ำนวนผู ต้ ดิ เชื้ อสะสม
ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เรามั่นใจได้ว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ทัง้ ในด้านการรักษาสุขอนามัยที่ดี และการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
นัน้ ได้ผลจริง อดทน ท�ำต่อ เราชนะได้แน่นอน
จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเงินฝื ด
TPSO Journal ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความที่จะท�ำให้ท่านเข้าใจความหมายของ
ค�ำว่า “เงินฝื ด” นัน้ คืออะไร จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ พร้อมแนวทาง
การแก้ปัญหา นอกจากนีย้ งั มีเรื่องราวที่นา่ สนใจ ได้แก่ “ค่าครองชี พลดได้ ถ้าเข้าใจ
พฤติกรรมราคา” ซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดมาตรการหรือการวางแผน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนของราคาที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ และเรื่องสุดท้าย
“เจาะลึกคลัสเตอร์ส่งออกไทย : ศักยภาพที่ไม่ควรมองข้าม” เพื่อสร้างโอกาส
ทางการค้าและผลักดันการส่งออกสินค้าของไทยให้เติบโตต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และร่วมกันแบ่งปั นน�ำ้ ใจ ดูแลคนรอบข้างให้กา้ วผ่านสถานการณ์วกิ ฤตนีไ้ ปด้วยกันนะคะ
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ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มอบหมายให้ สนค. จัดการประชุม
หารือร่วมกับกลุม่ ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกอุตสาหกรรมอาหารส�ำเร็จรูปกลุม่ ผักผลไม้ และ
กลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ โรงงานเทพผดุงพร จังหวัดนครปฐม
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ก�ำหนดแนวทางที่จะน�ำรายได้เข้าประเทศและช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เป็นห่วงโซ่การผลิตต้นทาง และได้จัดการประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและ
เกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2563 ณ บริษัท ซีแวลู จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ ป็นห่วงโซ่การผลิตต้นทาง ก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะน�ำรายได้
เข้าสู่ประเทศ พร้อมผลักดันการส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
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Special talk
โดย นางสาววศินี ใหญ่สว่าง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

“เงินฝืด” คืออะไร?
นิยามของค�ำว่า “เงินฝืด (Deflation)” ได้มหี น่วยงานต่างๆ ได้ให้คำ� จ�ำกัดความ
ไว้หลากหลาย เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund : IMF) กล่าวว่าภาวะเงินฝืด คือ การลดลงอย่างต่อเนือ่ งของระดับราคาโดยรวม
ซึง่ พิจารณาจากดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ในทางทฤษฎีแล้ว การลดลงของระดับราคา
หนึง่ หรือสองไตรมาสถือว่าเป็นภาวะเงินฝืดแล้ว แต่ยงั ไม่นา่ กังวลเนือ่ งจากเป็น
ภาวะเงินฝืดทีไ่ ม่รนุ แรง ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB)
กล่าวไว้ในสองมุมมอง ได้แก่ มุมมองแบบแคบ เงินฝืด คือ ภาวะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อมีคา่
ต�ำ่ กว่าศูนย์เป็นระยะเวลาหนึง่ ไตรมาส และ มุมมองแบบกว้าง ควรมีการพิจารณา
ถึงสาเหตุทที่ ำ� ให้เงินเฟ้อต�ำ่ กว่าศูนย์ซงึ่ ควรครอบคลุมบริบทต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
และพฤติกรรมการบริโภค นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์จ�ำนวนมากได้แสดง
ความคิดเห็นต่อนิยาม เช่น Ben S Bernanke อดีตผูว้ า่ การธนาคารกลางสหรัฐฯ
กล่าวว่าภาวะเงินฝืดหมายถึงการลดลงของราคาสินค้าและบริการโดย “ทั่วไป”
เป็นวงกว้าง โดยอาจพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
Glenn Stevens อดีตผูว้ า่ การธนาคารกลางออสเตรเลีย กล่าวว่าภาวะเงินฝืดเป็น
ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง มักเกิดพร้อมๆ กับ
การลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ ค่าแรงและค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม การลดลง
ของราคาสินค้าและบริการบางอย่าง (ส่วนน้อย) จะไม่ถือว่าเป็นภาวะเงินฝืด
เมือ่ พิจารณาค�ำจ�ำกัดความหรือนิยามตามข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าสาระส�ำคัญ
ของภาวะเงินฝืดประกอบด้วย อัตราเงินเฟ้อต้องติดลบ (ต�ำ่ กว่า 0) อัตราเงินเฟ้อ
ต้องหดตัวต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลาหนึง่ และราคาสินค้าและบริการทีล่ ดลงต้อง
เป็นการลดลงของรายการส่วนใหญ่ มิใช่เฉพาะบางรายการ ประเด็นน่าสนใจ
คือ ความต่อเนือ่ งของระยะเวลาทีล่ ดลงของเงินเฟ้อนัน้ ควรเป็นระยะเวลาเท่าใด
ซึ่งในประเด็นนี้ มีเพียงธนาคารกลางยุโรปเท่านั้นที่ระบุระยะเวลาไว้ชัดเจนที่
1 ไตรมาส ดังนั้น อาจสรุปนิยามของภาวะเงินฝืดว่าคือ ภาวะที่ราคาสินค้า
และบริการส่วนใหญ่ลดลง ท�ำให้ราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ไตรมาส

“เงินฝืด” เกิดจากอะไร?

ภาวะเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจเกิดจากหลายปัจจัย นักเศรษฐศาสตร์สว่ นใหญ่
จ�ำแนกสาเหตุสำ� คัญออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
· ด้านอุปทาน เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของอุปทานมวลรวมหรือความต้องการ
ขายสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้ จากการทีผ่ ลผลิตเพิม่ ขึน้ จนเกินความต้องการ หรือ
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ทั้งที่เกิดจากการลดลงของปัจจัยการผลิต
โดยตรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตที่ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
· ด้านอุปสงค์ เกิดจากการลดลงของอุปสงค์มวลรวมหรือความต้องการ
ซือ้ สินค้าและบริการลดลง ซึง่ อาจเกิดจากการลดลงของก�ำลังซือ้ (จากภาระหนี้
ครัวเรือนเพิม่ ขึน้ รายได้สทุ ธิครัวเรือนลดลง การว่างงาน การเข้มงวดของสินเชือ่ และ
สภาพคล่อง เป็นต้น) หรือความต้องการซือ้ ทีแ่ ท้จริงลดลง (จากการคาดการณ์วา่
ราคาสินค้าและบริการในอนาคตจะลดลง ความเชือ่ มัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจทีล่ ดลง
ท�ำให้มกี ารชะลอหรือลดการบริโภคลง)

และต้นทุน) ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างถาวร จะท�ำให้ภาวะเงินฝืดในกรณีนี้ผันผวน
ตามภาวะการผลิตและต้นทุน ส่วนมากจะพบในกรณีที่ผลผลิตการเกษตรหรือ
ราคาพลังงานลดลงรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง ในทางตรงข้าม หากโครงสร้างการผลิต
มีการเปลีย่ นแปลงถาวรจะท�ำให้เงินฝืดในกรณีนกี้ ลับเข้าสูภ่ าวะปกติ ซึง่ ในทาง
เทคนิคต้องมีการปรับโครงสร้างและปีฐานของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้สะท้อน
ความเป็นจริง โดยสรุปแล้ว เงินฝืดที่เกิดจากอุปทานอาจส่งผลดีและผลเสีย
ในเวลาเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบและมักส่งผลกระทบเป็นรายสาขามากกว่า
ส่งผลกระทบทัว่ ไป
เงินฝืดด้านอุปสงค์ จากการลดลงของอุปสงค์หรือความต้องการการบริโภค
มักส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมากและเป็นวงกว้าง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของรายได้ ก�ำลังซือ้ การลงทุน การจ้างงาน และปัจจัยลบอืน่ ๆ ซึง่ หาก
เกิดขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ท�ำให้เงินฝืดรุนแรงยิ่งขึ้น
และน�ำไปสู่วงจรของภาวะเงินฝืดที่หลุดพ้นได้ยาก ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ท่ี
น�ำไปสู่การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งจะสะท้อนต่ออัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (Growth Rate) และเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจอืน่ ๆ

แล้วจะแก้ไข “เงินฝืด” อย่างไร?

กรณีเงินฝืดด้านอุปทาน โดยทัว่ ไปผูบ้ ริโภคจะได้รบั ประโยชน์เนือ่ งจากราคา
สินค้าและบริการลดลงท�ำให้กำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือผูผ้ ลิตในสาขาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ (อาทิ กลุม่ เกษตรกร) ให้มรี ายได้เป็นปกติ
โดยอาจใช้มาตรการชัว่ คราวผ่านนโยบายการคลังเพือ่ ชดเชยรายได้หรือใช้นโยบาย
การเงินเพือ่ ลดภาระสินเชือ่ นอกจากนัน้ อาจใช้มาตรการสนับสนุนให้ความต้องการ
ใช้เพิม่ ขึน้ หรือลดก�ำลังการผลิตในสินค้าทีม่ ปี ญ
ั หา ซึง่ ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม
และระมัดระวังเพือ่ มิให้เกิดปัญหาใหม่
กรณีเงินฝืดด้านอุปสงค์ แก้ไขได้ด้วยการเพิ่มอุปสงค์ ซึ่งมีหลากหลายวิธี
และต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกัน ทัง้ มาตรการทางการเงินและการคลัง ดังนี้
การเพิม่ สภาพคล่อง รัฐสามารถเพิม่ ปริมาณเงินในระบบผ่านมาตรการ
ทางการเงิน (อาทิ ลดดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และผ่อนคลายระเบียบ
การปล่อยสินเชื่อหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน) หรือผ่านมาตรการทางการคลัง
(อาทิ ลดภาษี ผ่อนปรนระเบียบ ให้เงินอุดหนุน และการซื้อคืนพันธบัตร)
เพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินและเพิม่ ก�ำลังซือ้ ในระบบเศรษฐกิจ
การเพิ่มอุปสงค์ รัฐสามารถเพิ่มอุปสงค์ในตลาดโดยตรงด้วยการเพิ่ม
การลงทุนภาครัฐหรือสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ผ่านมาตรการทัง้ ทางการเงิน
และการคลัง รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ซึง่ จะท�ำให้เกิดการจ้างงาน รายได้ และ
ความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ เพิม่ ขึน้
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐสามารถ
ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ การจ้างงาน การลงทุน และการส่งออก รวมทั้ง
การสร้างโอกาสทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจมีรายได้และ
เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจให้มากขึน้

•

•
•

“เงินฝืด” ส่งผลอะไรบ้าง?

การลดลงของระดับราคาอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับผู้บริโภคเนื่องจาก
มีกำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงสาเหตุของการลดลงของราคา
สินค้าและบริการว่ามาจากอุปทานหรืออุปสงค์ ดังนี้
เงินฝืดด้านอุปทาน โดยความต้องการและก�ำลังซือ้ ยังปกติ ขณะทีร่ าคาสินค้า
และบริการลดลงจากต้นทุนทีล่ ดลงหรือปริมาณผลผลิตเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ ราคา
และความต้องการเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ โดยโครงสร้างของการผลิต (ทั้งรูปแบบ
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Special Report
โดย นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม และนางสาวปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ค่าครองชีพลดได้ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมราคา
โดยปกติ ราคาสินค้าและบริการแต่ละประเภทมักมีพฤติกรรมและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นลักษณะ
เฉพาะของสินค้าและบริการเอง และลักษณะที่มาจากผลของปัจจัยภายนอก อาทิ ต้นทุน ปริมาณผลผลิต ความต้องการของตลาด รูปแบบการตลาด นโยบายของ
ภาครัฐ การเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ สถานการณ์เศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการดังกล่าว
จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและเป็นโยชน์ต่อการก�ำหนดมาตรการหรือวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้บริโภค ธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ท�ำการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในตะกร้าเงินเฟ้อ (Inflation Basket) จ�ำนวน 422 รายการ
ครอบคลุมข้อมูลรายเดือนช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – ธันวาคม 2562 รวมจ�ำนวนข้อมูลกว่า 2 ล้านข้อมูล โดยมีผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคารายหมวด
สินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแปรปรวน
(Coefficient of Variation : C.V.) และการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสัมพัทธ์ (Relative Prices) ของราคาสินค้ารายหมวด พบว่า
สินค้าและบริการในแต่ละหมวดมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งช่วงของการเปลีย่ นแปลงได้ 3 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผันผวนค่อนข้างมาก เป็นกลุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนสูง ได้แก่ กลุ่มผักสด ผลไม้สด ข้าว แป้ง และ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดยมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามแปรปรวนสูงเกิน 1.00
กลุ่มที่ 2 ผันผวนปานกลาง เป็นกลุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนปานกลาง (ระหว่าง 0.02 - 1.00) ได้แก่ กลุม่ เนือ้ สัตว์
ไข่และผลิตภัณฑ์นม อาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน สินค้า
ในหมวดเคหสถาน และการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
กลุ่มที่ 3 ค่อนข้างนิ่ง เป็นกลุ่มที่มีค่าความแปรปรวนต�่ำ
(ต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 0.01) และมีชว่ งเวลาก่อนการเปลีย่ นแปลงราคา
ค่อนข้างนาน ได้แก่ สินค้าในหมวดการบันเทิง การอ่าน การศาสนา
และการศึกษา และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนจ�ำแนกรายหมวดสินค้าและบริการ

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

เมือ่ พิจารณาอัตราการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและบริการ
พบว่า แม้ราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
แต่เมื่อมีการปรับราคาในแต่ละครั้งจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาแตกต่างกันและค่อนข้างสูง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.7 (กรณี
ปรับขึ้น) และร้อยละ 10.7 (กรณีปรับลง) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า
อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะสูงกว่าอัตราการลดลงของราคา
นอกจากนี้ อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของราคาในแต่ ล ะหมวด
มีความแตกต่างกัน โดยหมวดทีม่ อี ตั ราการเปลีย่ นแปลงสูง ได้แก่
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งหุ่มและรองเท้า และ
หมวดเคหสถาน ในขณะที่หมวดอื่นๆ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย

3. สินค้าและบริการบางชนิดมีพฤติกรรมการปรับราคาขึน้
ต่อเนือ่ ง

พฤติกรรมการตั้งราคาของสินค้าและบริการในกลุ่มนี้จะ
มีลกั ษณะขึน้ ขาเดียว (ราคาไม่เคยลดลงเลย) สินค้าส�ำคัญในกลุม่ นี้
ได้แก่
อาหารบริโภคในบ้าน - นอกบ้าน เช่น กับข้าวส�ำเร็จรูป
ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง
ค่าโดยสารต่างๆ เช่น รถเมล์ รถตู้ รถประจ�ำทาง
วิ่งระหว่างจังหวัด

•
•
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ภาพที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจ�ำแนกรายหมวด

การเรียน เช่น สมุด ปากกา
• ค่ค่าาอุบริปกกรณ์
ารทางการแพทย์ เช่น ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเอกซเรย์ ค่าถอนฟัน ค่าขูดหินปูน
• ค่าบริการอื
น่ ๆ เช่น ค่าเสริมความงาม (ตัดผม ท�ำเล็บ) ค่าล้างรถ ค่าแรงต่างๆ เป็นต้น
•
เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าในกลุ่มนี้จะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับในการด�ำเนินชีวิต

ประจ�ำวัน ซึง่ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนมักจะรูส้ กึ ว่าราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา (ค่าครองชีพสูงขึ้นตลอดเวลา)
ภาพที่ 2 ดัชนีราคาสินค้าที่มีการปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง

4. สินค้าและบริการบางชนิดมีระยะเวลาก่อนการปรับราคาค่อนข้างนาน

(ในระยะเวลาที่ศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
สินค้าในกลุม่ นี้ ได้แก่ ค่าบัตรชมภาพยนตร์ จานรับสัญาณดาวเทียม หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น สาเหตุส�ำคัญที่สินค้าและบริการในกลุ่มนี้มีราคาทรงตัว
ก่อนปรับค่อนข้างนาน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีทางเลือก
เพิ่มมากขึ้น มีการใช้สินค้าทดแทนการบริโภคแบบเดิม (Substitution Effect) ท�ำให้สินค้า
ในกลุ่มนี้ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้

5. สินค้าบางชนิดปรับราคาตามนโยบายของภาครัฐ

สินค้าและบริการในกลุม่ นีเ้ ป็นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของรัฐ หรือมีกลไกของภาครัฐ
ที่ส่งผลต่อราคา อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ก๊าซหุงต้ม และ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ในขณะทีส่ นิ ค้าบางประเภท มีสดั ส่วนของภาษีในองค์ประกอบของราคาค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์) บุหรี่ น�้ำอัดลม น�้ำหวาน ชา/กาแฟส�ำเร็จรูป
อย่ า งไรก็ ต าม สิ น ค้ า เหล่ า นี้ บ างรายการสามารถปรั บ ขึ้ น ลงได้ ค ่ อ นข้ า งมากตามกลยุ ท ธ์
การส่งเสริมการขาย เช่นกัน

จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ชี้ ว ่ า พฤติ ก รรมและรู ป แบบ
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการต่างๆ สามารถน�ำไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวทางลดค่าครองชีพของประชาชน โดยแบ่งสินค้า
และบริการเป็น 3 กลุม่
		 1)		สินค้าและบริการกลุ่มที่ปรับราคาตามนโยบาย
ของภาครัฐ หากต้องการลดค่าครองชีพในกับประชาชน สินค้า
ในกลุ่มนี้สามารถด�ำเนินการได้ทันที ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ด�ำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา
แต่เป็นการด�ำเนินการเฉพาะผู้บริโภคบางกลุ่มเท่านั้น
		 2)		สิ น ค้ า และบริ ก ารกลุ ่ ม ที่ ร าคาสู ง ขึ้ น ตลอด
โดยเฉพาะสินค้ากลุม่ อาหารบริโภคในบ้าน-นอกบ้าน อาจด�ำเนิน
นโยบายโดยการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ
รายย่อย เพื่อให้สามารถปรับลดราคาจ�ำหน่ายต่อหน่วยลงได้
ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความถี่ในการบริโภคสูง
(ใช้บ่อย/ใช้ประจ�ำ)
		 3) สินค้ากลุ่มอาหารสดมีความผันผวนสูง ซึ่งโดย
ปกติราคามีทั้งปรับตัวสูงขึ้นและลดต�่ำลง ในภาวะที่ราคาสูงขึ้น
แม้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแต่เป็นภาระส�ำหรับผู้บริโภค
ในทางกลับกัน เมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ แม้จะเป็นผลดีกับ
ผู้บริโภคแต่เกษตรกรย่อมได้รับผลกระทบ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความสมดุลแล้ว นอกเหนือจากการประกันรายได้เกษตรกรที่
ภาครัฐได้ด�ำเนินการไปแล้ว อาจมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และการหาแหล่งทุน เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
2. การคาดการณ์และเตือนภัยด้านราคา พฤติกรรม
ความเคลือ่ นไหวของราคา รวมทัง้ ระดับการเปลีย่ นแปลงของราคา
สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและ
ผลกระทบ เมื่อมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าและบริการแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 ดัชนีราคาสินค้าที่ปรับราคาตามนโยบายของภาครัฐ
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Special Report
โดย นางสาววรรณวิกา ภาคธูป นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เจาะลึกคลัสเตอร์ส่งออกไทย : ศักยภาพที่ไม่ควรมองข้าม
งานศึกษาศักยภาพกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทย เน้นการศึกษาในระดับภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้ตัวแปรเชิงโครงสร้าง (Structural
Factors) ในการระบุความส�ำคัญและศักยภาพในระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการส่งออกของภาครัฐอย่างยั่งยืน

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพดีมาก (จ�ำนวน 7 กลุ่มสินค้า)

กลุ่มสินค้าจะถูกพิจารณาจาก
ตัวแปรทั้ง 7 ตัว โดยวิธี Ranking
มูลค่าเพิม่ การใช้วตั ถุดบิ ใน แรงงาน RCA
(%)
ประเทศ (%)
(คน)
Method with Interval และจัดท�ำ
64.5
78.2
114,498 6.2
Composite Index เพื่อจัดล�ำดับ
34.5
40.9
863,278 1.5
ความส�ำคัญและศักยภาพของสินค้า
172
78.9
873,274 1.7
ส่งออกทีม่ มี ลู ค่าการส่งออก 99 อันดับ
79.7
92.1
422,365 5.3
ให้เหลือ 33 กลุ่มสินค้า (HS 2 digit)
62.2
90.9
5,501,903 4.2
และใช้วิธีการ Cluster Method
48.4
48.4
355,288 1.5
แบ่งกลุม่ สินค้าออกเป็น 3 คลัสเตอร์
20.7
55.2
582,242 1.0
ตามศั ก ยภาพและความส� ำ คั ญ
เพื่อวิเคราะห์และจัดท�ำข้อเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มสินค้าในแต่ละคลัสเตอร์ ซึง่ สามารถสรุปผลการศึกษา และรายละเอียดอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
Cluster 1
มู
ล
ค่
า
การส่
ง
ออก
ส่
ว
นแบ่
ง
ตลาด
อัตราการขยายตัว
ล�ำดับ
กิจกรรม
(1,000 USD)
โลก (%)
เฉลีย่ (%)
1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
15,492,394
8.1
3.4
2 เครือ่ งจักรและส่วนประกอบ
42,920,927
1.9
2.8
3 ผลไม้สด
2,741,304
2.2
21.3
4 น�ำ้ ตาลและผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาล
2,866,386
6.9
-0.6
5 ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว
7,268,799
5.5
0.8
6 ยานยนต์และยานพาหนะอืน่ ๆ
30,446,948
2.0
4.0
7 เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
34,988,720
1.3
3.5

สินค้าในกลุม่ นีถ้ อื ว่ามีความส�ำคัญมาก ทัง้ ในเชิงมูลค่า การแข่งขัน ผลกระทบ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศ
และหลายสินค้าเป็นฐานการผลิตส�ำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่มีฐานการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่บางสินค้าเป็นฐาน
ทรัพยากรที่เป็นศักยภาพพื้นฐานและสร้างความได้เปรียบให้ไทย อาทิ
สินค้าเกษตร ถึงแม้วา่ มูลค่าการส่งออกจะน้อยกว่าสินค้าอุตสาหกรรมแต่สนิ ค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่น สามารถแย่งชิง
ส่วนแบ่งในตลาดโลกได้ดี สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าได้สูง และสินค้าเกษตรมีการใช้วัตถุดิบในประเทศ โดยเฉพาะยางพารา
ผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด ล�ำไย) น�้ำตาล และข้าว รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการส่งออกมากขึ้น ด้วยการเปิดตลาดในประเทศ
คู่ค้าใหม่ๆ สนับสนุนให้ผู้ส่งออกใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากล ส�ำหรับสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางการขาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชต่างๆ ให้มีคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
สินค้ายานยนต์และยานพาหนะอืน่ ๆ มีมลู ค่าการส่งออก และอัตราการขยายตัวในอุตสาหกรรมเฉลีย่ ค่อนข้างสูง ถึงแม้วา่ จะมี
แนวโน้มถดถอยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญของไทยที่ละเลยไม่ได้ โดยควรก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ค�ำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัย อาทิ
การพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนายานยนต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทน

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพโดยรวมระดับดีปานกลาง (จ�ำนวน 6 กลุ่มสินค้า)
สิ น ค้ า กลุ ่ ม นี้ มี จุ ด เด่ น ใน
Cluster 2
การใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ
มูลค่าการส่งออก
ส่วนแบ่ง
อัตราการ
มูลค่าเพิม่
ล�ำดับ
กิจกรรม
(1,000 USD)
ตลาดโลก (%)
ขยายตัว (%)
(%)
ยกเว้ น สิ น ค้ า พลาสติ ก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ต้องน�ำ
8 เนือ้ สัตว์และส่วนประกอบ
1,041,253
0.8
11.5
94.7
เข้ า น�้ ำ มั น ดิ บ มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
9 อาหารแปรรูป และอาหารกระป๋อง
10,121,033
5.2
0.9
32.5
ในการผลิต นอกจากนี้ สินค้า
10 ทองแดงและผลิตภัณฑ์ทำ� ด้วยทองแดง
2,125,663
1.3
13.8
190.0
ในกลุม่ ที่ 2 มีการสร้างมูลค่าเพิม่
11 ผักรวมทัง้ รากและหัวบางชนิด
1,226,874
1.6
-8.5
153.0
ค่อนข้างสูง เช่น ทองแดงและ
12 เครือ่ งดืม่ และสุรา
1,837,061
1.5
7.8
123.0
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ด้ ว ยทองแดง
13 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
14,522,604
2.2
2.5
55.1
ผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิด
รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ และสุรา ส�ำหรับจ�ำนวนแรงงานในกลุม่ ที่ 2 มีการใช้แรงงานค่อนข้างมาก เนือ่ งจากสินค้าส่วนใหญ่ในกลุม่ นีเ้ ป็นสินค้า
เกษตรและแปรรูป โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ
เนื้อสัตว์และส่วนประกอบ การส่งออกสินค้าประเภทนี้จะส่งผลดีต่อประเทศจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และสร้างงาน
ให้กับแรงงานไทยค่อนข้างมาก แต่ไทยไม่มีความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากสินค้าส�ำคัญบางชนิดของไทย
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ขาดการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานการส่งออก
สินค้าผักรวมทัง้ รากและหัวบางชนิด แม้วา่ มีมลู ค่าเพิม่ สูง แต่อตั ราการขยายตัวติดลบ ส่วนหนึง่ เกิดจากมูลค่าส่งออกมันส�ำปะหลัง
ลดลงตามภาวะการผลิตและความต้องการซื้อ
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก แม้ว่ามูลค่าการขายจะผันผวนไปตามราคาน�้ำมันดิบ แต่ถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ท�ำรายได้
ให้กับประเทศไทยค่อนข้างสูง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ประเทศไทยจึงควรพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น Bioplastics พลาสติกชีวภาพที่ผลิตได้จากพืช เป็นต้น
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การใช้วตั ถุดบิ
ในประเทศ (%)

แรงงาน
(คน)

RCA

96.3
87.7
94.7
83.7
81.0
55.4

840,062
278,133
28,690
973,054
358,399
104,417

0.6
1.4
1.0
1.3
1.1
1.7

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพโดยรวมระดับดี (จ�ำนวน 20 กลุ่มสินค้า)
Cluster 3

ล�ำดับ

กิจกรรม

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ไม้และวัสดุทำ� ด้วยไม้
อากาศยานและส่วนประกอบ
อาหารสัตว์
ปลาและสัตว์นำ�้
เครือ่ งประดับและอัญมณี
เกลือ ก�ำมะถัน ดิน หิน ปูน
เคมีภณ
ั ฑ์อนิ ทรีย์
แก้วและเครือ่ งแก้ว
เส้นใยและสิง่ ทอ
เครือ่ งแต่งกาย
นาฬิกาและส่วนประกอบ
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
เครือ่ งหอมและเครือ่ งส�ำอาง
หนังดิบและหนังฟอก
กระดาษและกระดาษแข็ง
เฟอร์นเิ จอร์
สบูแ่ ละสารซักล้าง
จักษุภณ
ั ฑ์
เชือ้ เพลิงจากธรรมชาติ
รองเท้า

มูลค่าการส่งออก ส่วนแบ่งตลาด อัตราการ มูลค่าเพิม่
การใช้วตั ถุดบิ
(1,000 USD)
โลก (%)
ขยายตัว (%)
(%)
ในประเทศ (%)
2,599,841
1.8
3.7
75.1
90.2
928,263
0.5
8.6
27.9
90.7
1,808,657
2.3
4.5
15.5
61.0
1,959,992
1.6
-1.2
96.1
91.2
11,932,573
1.8
5.5
27.1
50.6
970,767
2.1
-1.5
68.4
86.0
6,124,864
1.4
3.8
55.1
55.4
724,302
0.9
3.2
51.1
73.4
2,232,265
2.5
1.1
39.1
68.4
2,482,770
0.5
-3.6
40.1
85.0
657,018
1.3
1.7
78.4
68.6
6,264,937
0.9
4.1
31.8
56.4
2,089,146
1.4
2.9
49.4
62.3
675,629
2.8
3.4
32.6
45.6
1,632,005
0.9
5.2
40.3
51.0
1,294,499
0.5
-0.8
43.3
70.7
824,122
1.3
2.1
36.8
49.6
5,510,981
0.9
4.3
30.0
48.0
10,568,612
0.4
1.2
25.6
33.4
618,638
0.4
-5.0
48.8
73.5

แรงงาน
(คน)
51,131
49,294
332,266
124,932
20,550
41,657
24,013
140,074
5,267
153,958
45,877
117,519
53,287
26,043
243,443
78,343
20,655
2,942
169,428
5,495

RCA
1.4
0.2
1.8
1.2
1.4
1.6
1.1
0.7
1.7
0.4
1.0
0.6
1.1
2.2
0.7
0.4
1.0
0.7
0.3
0.3

สินค้ากลุม่ นีม้ จี ดุ เด่นทีก่ ารใช้
วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ ยกเว้ น
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ หนังดิบ
และหนังฟอก จักษุภณ
ั ฑ์ สบูแ่ ละ
สารซักล้าง รัฐบาลไทยจึงต้อง
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเร่งพัฒนา
สินค้าและเทคโนโลยีการผลิต
เพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้า รวมทัง้
หาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ทดแทนจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สินค้า
ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถ
ในการแข่งขันลดลงอย่างชัดเจน
ได้แก่ รองเท้า เครื่องแต่งกาย
กลุ่มสินค้าเกลือ ก�ำมะถัน ดิน
หิ น ปู น กลุ ่ ม สิ น ค้ า ปลาและ
สัตว์น�้ำ และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาจ
เกิดจากความต้องการสินค้าเหล่านี้
จากแหล่ ง ผลิ ต ในประเทศไทย
ลดลง มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
การผลิต หรือมีการย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศอืน่ อุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ ได้แก่

สินค้าอาหารสัตว์มีอัตราเติบโตร้อยละ 4.5 ซึ่งจุดแข็งของสินค้าอาหารสัตว์ของไทย ได้แก่ การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
และมาตรฐานคุณภาพอาหารของไทยที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ รวมทั้งความได้เปรียบทางคมนาคม ท�ำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้า
ชนิดนี้ได้ดี
เครื่องประดับและอัญมณีของไทยมีจุดเด่นด้านฝีมือประณีตในการออกแบบและช่างฝีมือไทยมีทักษะ ในการขึ้นรูป การเผา
การท�ำสี อัญมณี และไทยเป็นตลาดการค้าพลอยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก อีกทัง้ ผูส้ ง่ ออกของไทยมีความเข้าใจตลาดเป็นอย่างดี จึงท�ำให้
มีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูงถึงกว่า 11.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
อากาศยานและส่วนประกอบของไทยมีการขยายตัวค่อนข้างสูงถึง ร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน
เนือ่ งจากนักลงทุนจากต่างประเทศมีการลงทุนตัง้ โรงงานผลิตภายในประเทศโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสินค้า

สินค้าแต่ละกลุ่มมีจุดเด่น ศักยภาพ และประเด็นการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) การเร่งสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) และการพัฒนาสินค้าใหม่ (Product
Creation) ด้วยการเพิม่ คุณลักษณะสินค้าหรือบริการทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี วามเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม
2) การเร่งขยายตลาด โดยการเพิ่มความต้องการของตลาดเดิมไปพร้อมกับการขยายตลาดใหม่ ซึ่งอาจมีการพัฒนารูปแบบการค้าใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น E-Commerce และการสร้างความหลากหลายของสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
3) การเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงานที่เหมาะสม การจัดหาแรงงานและการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม
อัตโนมัติที่มีแนวโน้มการใช้ระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานมากขึ้น ดังนั้น แรงงานไทยจะต้องตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการท�ำงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
4) การเร่งพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ ทั้งการจัดหาในประเทศและการหาวัตถุดิบทดแทนในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต และส่งเสริม
การใช้วัตถุดิบในประเทศให้เพิ่มขึ้น (หากมีศักยภาพเพียงพอ) เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าในการใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับการรักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วย
5) การสร้างมาตรฐานสากล นอกจากการขอใบรับรองมาตรฐานภายในประเทศแล้ว ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
ภาคเกษตรและอาหารแปรรูป ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลและประเทศคู่ค้าส�ำคัญ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO HACCP GMP USDA
Organic เป็นต้น
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสถิติที่ใช้ศึกษามาจาก ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ TradeMap
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โดย : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2563
ภาพรวม การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยมีการจ�ำกัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ส่งผล
ต่อความต้องการสินค้าและบริการ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบกับราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง
และอยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็นแรงกดดัน
ท�ำให้เงินเฟ้อในเดือนเมษายน 2563 ลดลงร้อยละ
2.99 (YoY) ซึง่ หดตัวแรงทีส่ ดุ ในรอบ 10 ปี 9 เดือน
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ปรับตัวดีขนึ้ น่าจะท�ำให้
สถานการณ์เศรษฐกิจและเงินเฟ้อกลับเข้าสูท่ ศิ ทางปกติ
ได้โดยเร็ว เมือ่ หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อ
พืน้ ฐานขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.41 (YoY) เฉลีย่ 4 เดือนแรก
(ม.ค.- เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
เงินเฟ้อพืน้ ฐาน สูงขึน้ ร้อยละ 0.50 (AoA)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (เงินเฟ้อทัว่ ไป) เดือนเมษายน
2563 เท่ากับ 99.75 เทียบกับเดือนเมษายน 2562
ลดลงร้อยละ 2.99 (YoY) ตามการลดลงของสินค้า
หมวดอืน่ ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีล่ ดลงร้อยละ 5.28
โดยเฉพาะหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร
ลดลงร้อยละ 9.77 ตามราคาขายปลีกน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ที่ ล ดลงทุ ก ประเภท และเครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ส่วนสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นคือ ค่าโดยสารสาธารณะ
(ค่ า โดยสารรถประจ� ำ ทาง ค่ า โดยสารรถสองแถว
ค่าโดยสารรถตู้ ค่าโดยสารเครือ่ งบิน) หมวดเคหสถาน
ลดลงร้อยละ 4.56 จากการลดลงของค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าน�ำ้ ประปา และสินค้าจ�ำเป็นหลายรายการ (ผงซักฟอก
ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า น�ำ้ ยารีดผ้า) ปรับลดลงจากมาตรการ
ของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ ก๊าซหุงต้ม
ปรับลดลงตามราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
สูงขึน้ ร้อยละ 0.08 (รองเท้าหุม้ ส้นหนังบุรษุ เสือ้ ยืดสตรี เสือ้ เชิต้ บุรษุ ) หมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึน้ ร้อยละ 0.16 (น�ำ้ ยาระงับ กลิน่ กาย
ค่าแต่งผมชาย แป้งผัดหน้า) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึน้
ร้อยละ 0.34 (ค่าเดินทางไปเยีย่ มญาติและท�ำบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) และหมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 0.02 (สุรา)
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ขณะทีห่ มวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึน้ ร้อยละ 1.04
จากทุกหมวดสินค้ายกเว้นสินค้าในกลุ่มผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.10
จากฐานราคาปีทผี่ า่ นมาสูง และความต้องการบริโภคชะลอตัว ประกอบด้วย
ผักสด (พริกสด มะนาว ต้นหอม) และผลไม้ (เงาะ มะม่วง ลองกอง) สินค้าที่
ปรับราคาสูงขึน้ ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึน้ ร้อยละ 7.36
(ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์นำ�้ สูงขึน้ ร้อยละ 1.37
(เนือ้ สุกร ไก่ยา่ ง ปลานิล ปลาดุก) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึน้ ร้อยละ 5.52
เกิดจากพฤติกรรมการซือ้ ไข่ไก่ครัง้ ละมาก ๆ ท�ำให้สนิ ค้าขาดตลาดในบางช่วง
เครือ่ งประกอบอาหาร สูงขึน้ ร้อยละ 3.16 (น�ำ้ มันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)
ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.32 (น�้ำอัดลม
น�ำ้ หวาน กาแฟผงส�ำเร็จรูป) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึน้ ร้อยละ
0.58 และ 0.32 ตามล�ำดับ (กับข้าวส�ำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตีย๋ ว)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 2.03 (MoM)
และเฉลีย่ 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
ลดลงร้อยละ 0.44 (AoA)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต เดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 98.3 เมือ่ เทียบกับเดือน
เมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 4.3 (YoY) หดตัวต�ำ่ สุดในรอบ 4 ปี 10 เดือน
โดยลดลงในทุกหมวดสินค้า ตามเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง ท�ำให้ภาคการผลิตและบริการ
ทัง้ ในและต่างประเทศหดตัว ประกอบกับราคาน�ำ้ มันดิบอยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ เพิม่
แรงกดดันให้ราคาสินค้าส�ำคัญลดลง โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 4.2 จากการลดลงของกลุม่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก)
กลุม่ โลหะขัน้ มูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก)
กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย) กลุม่ เยือ่ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยือ่ กระดาษ) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ถุงพลาสติก) กลุม่ เครือ่ งไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.6 อาทิ น�ำ้ มันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกัว่ สังกะสี ดีบกุ ) และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.7
อาทิ กลุม่ ผลผลิตการเกษตร (ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ หัวมันส�ำปะหลัง ยางพารา และพืชผัก) กลุม่ สัตว์มชี วี ติ (สุกรมีชวี ติ ) กลุม่ ปลาและสัตว์นำ�้ (กุง้ แวนนาไม และหมึกสด) ส่วนสินค้า
ส�ำคัญทีร่ าคาสูงขึน้ อาทิ ข้าวเปลือก มะพร้าวผล ปาล์มสด ไก่มชี วี ติ และไข่ไก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 1.7 (MoM) และ
เฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.4 (AoA)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนเมษายน 2563 เท่ากับ 103.6 เมือ่ เทียบกับ
เดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 4.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
สอดคล้องกับเครือ่ งชีว้ ดั ด้านการก่อสร้างทีล่ ดลง ทัง้ ปริมาณการจ�ำหน่ายเหล็ก/
ปูนซีเมนต์ และการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ลดลงร้อยละ 15.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ลวดเหล็ก) ตามราคาวัตถุดิบเป็นส�ำคัญ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง
ร้อยละ 2.5 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ) ตามปริมาณงาน
ก่อสร้างทีล่ ดลง และการแข่งขันสูง หมวดวัสดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 1.1
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.8 (ปูนซีเมนต์ผสมและ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.2 (อ่างล้างหน้าเซรามิก
กระจกเงา สายฉีดช�ำระ) ขณะทีห่ มวดกระเบือ้ ง สูงขึน้ ร้อยละ 1.7 (กระเบือ้ งปูพนื้
กระเบือ้ งแกรนิต) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึน้ ร้อยละ 0.4 (ถังเก็บน�้ำสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี) ราคาสูงขึน้ ตามต้นทุนวัตถุดบิ
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึน้ ร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน�ำ้ มัน สีรองพืน้ ปูน-โลหะ) ส่วนหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เมือ่ เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 1.0 (MoM) และเฉลีย่ 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
ลดลงร้อยละ 2.7 (AoA)
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค เดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลง
ต่อเนือ่ ง โดยอยูท่ รี่ ะดับ 33.3 เทียบกับระดับ 37.5 ในเดือนก่อนหน้า
เป็นการลดลงของดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
โดยดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ปรับตัวลดลงจากระดับ 32.7
มาอยูท่ รี่ ะดับ 28.0 และดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคในอนาคต ลดลงจาก
ระดับ 40.7 มาอยูท่ รี่ ะดับ 36.8 การปรับตัวลดลงในเดือนนี้ สาเหตุ
ส�ำคัญจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้เกิดการจ�ำกัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อ
การบริโภคของประชาชน และการด�ำเนินธุรกิจ ในวงกว้าง เมือ่ พิจารณา
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม จ�ำแนกรายสัปดาห์ พบว่า
ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 และเริ่มปรับตัวดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 3-4
โดยในสั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ทีเ่ ริม่ มีสญ
ั ญาณการปรับตัวทีด่ ขี นึ้
อย่างชัดเจน โดยคาดว่ามาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ได้ในระยะต่อไป
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเดือนพฤษภาคม 2563
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน้มราคาพลังงานโลก ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ (ทัง้ จากด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน) ในเดือน
พฤษภาคม 2563 โดยสถานการณ์ราคาพลังงานมีแนวโน้มสูงขึน้ ทัง้ จากการตกลงเพือ่ ลดก�ำลังการผลิตของผูผ้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มได้ขอ้ ยุติ และความต้องการใช้
น�ำ้ มันของประเทศจีนและบางประเทศทีเ่ ริม่ กลับเข้าสูส่ ถานการณ์ปกติหลังสถานการณ์โควิด–19 ในประเทศเริม่ คลีค่ ลาย ในขณะที่ ภัยแล้งอาจส่งผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตร
บางชนิด ท�ำให้ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึน้ แต่จะถูกลดทอนด้วยปัจจัยด้านอุปสงค์ทลี่ ดลงและฐานราคาสินค้าเกษตรบางชนิดทีส่ งู มากในปีกอ่ น โดยรวมแล้วราคาในเดือนพฤษภาคม
2563 น่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์วา่ อัตราเงินเฟ้อทัง้ ปี 2563 จะเคลือ่ นไหวอยูร่ ะหว่างร้อยละ (-1.0) ถึง (-0.2) (ค่ากลางอยูท่ ี่ -0.6)
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การค้าระหว่างประเทศของไทย : มีนาคม 2563
การส่งออก การส่งออกเดือนมีนาคม 2563 มีมลู ค่า 22,404 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 4.17 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน จากการขยายตัวของ
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก สะท้อนถึงการฟืน้ ตัวในภาคเศรษฐกิจจริง
(Real Sector) ของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ มีสญ
ั ญาณฟืน้ ตัวอย่างชัดเจน จากการกลับมาขยายตัวในระดับสูง
ถึงร้อยละ 17.6 และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากผลของสงคราม
การค้าเบาบางลง ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น ทองค�ำ เฟอร์นเิ จอร์และ
ชิน้ ส่วน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครือ่ งปรับอากาศและส่วนประกอบ และ
โซลาร์เซลล์ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ สินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ ผัก
และผลไม้ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป น�ำ้ ตาลทราย และอาหารสัตว์เลีย้ ง ยังขยายตัว
ได้ดี อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต�่ำ ยังเป็นปัจจัยกดดันมูลค่า
การส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 8.1 ของการส่งออกใน
เดือนมีนาคม เมือ่ หักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน ทองค�ำ และอาวุธ การส่งออกของไทย
ในเดือนมีนาคมขยายตัวร้อยละ 2.1 ขณะที่ภาพรวมไตรมาสแรกปี 2563
การส่งออกขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 0.9 เมือ่ หักสินค้าเกีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน ทองค�ำ และ
อาวุธ การส่งออกไทยไตรมาสแรกขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.1
การส่ ง ออกไปตลาดส� ำ คั ญ หลายตลาดปรั บ ตั ว ลดลง เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้างมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
การส่งออกยังสามารถขยายตัวในหลายตลาด เช่น สหรัฐฯ อาเซียน (5) กลุม่
ประเทศซีแอลเอ็มวี (CLMV) และทวีปออสเตรเลีย (25) รายละเอียด ดังนี้
1) การส่งออกไปตลาดหลัก ขยายตัวร้อยละ 10.1 ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ ทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 42.9 ขณะทีก่ ารส่งออกไปญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรป (15) หดตัวร้อยละ 2.8 และ
ร้อยละ 14.8 ตามล�ำดับ 2) การส่งออกไปตลาดศักยภาพสูง ขยายตัวร้อยละ 3.6
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการส่งออกไปตลาดอาเซียน (5) ร้อยละ 6.8 (ขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3) และการส่งออกไปตลาด CLMV ที่ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อน ร้อยละ 2.9 ขณะทีก่ ารส่งออกไปตลาดจีนและเอเชียใต้หดตัวร้อยละ 4.8
และร้อยละ 24.4 ตามล�ำดับ และ 3) การส่งออกไปตลาดศักยภาพระดับรอง หดตัว
ทีร่ อ้ ยละ 6.2 โดยการส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง (15) กลับมาหดตัวเป็นครัง้ แรก
ในรอบ 6 เดือน ทีร่ อ้ ยละ 9.7 ส่วนตลาดลาตินอเมริกา รัสเซียและกลุม่ ประเทศ CIS
และทวีปแอฟริกาหดตัวร้อยละ 7.9 ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 18.4 ตามล�ำดับ
ขณะทีก่ ารส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย (25) กลับมาขยายตัวร้อยละ 5.7
แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร
เกษตรแปรรูป และอาหารมีความเด่นชัดมากขึน้ ประเทศไทยในฐานะผูผ้ ลิตอาหาร
ของโลก สามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น ขณะที่ผลของสงครามการค้าเริ่มมีสัญญาณที่ดี
ตัง้ แต่ชว่ งต้นปี โดยอุตสาหกรรมไทยมีศกั ยภาพในการฟืน้ ตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้
การกลับมาเปิดประเทศของจีนได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สหรัฐอเมริกา และบางประเทศใน
กลุม่ สหภาพยุโรป เตรียมทีจ่ ะผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
จะส่งผลให้บรรยากาศการค้าโดยภาพรวมกลับมาฟืน้ ตัว และท�ำให้การส่งออกไทย
ในช่วงทีเ่ หลือของปีมที ศิ ทางทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ ยังมีปจั จัยสนับสนุนจาก 1) ความต้องการ
สินค้าอาหารในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น เป็นโอกาสการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 2) การฟืน้ ตัวของประเทศทีผ่ า่ นพ้นการระบาด
โดยเฉพาะจีน ที่คาดว่าภาคการผลิตจะกลับมาด�ำเนินการเต็มรูปแบบภายใน
สิน้ เดือนเมษายน จะท�ำให้การฟืน้ ตัวของอุตสาหกรรมไทยทีเ่ ป็นซัพพลายเชนของจีน
มีความต่อเนือ่ งมากขึน้ และ 3) ค่าเงินบาทไทยทีย่ งั อ่อนค่าทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
จะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อราคาสูง
ส�ำหรับ การส่งเสริมการส่งออกปี 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์) ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไข
สถานการณ์การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
โดยได้สงั่ การให้สำ� นักงานทูตพาณิชย์ทปี่ ระจ�ำอยูต่ า่ งประเทศ จ�ำนวน 58 แห่งทัว่ โลก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ ง
การส่งออก หรือ Online export clinic การหาช่องทางจ�ำหน่ายให้กบั สินค้าไทย และ
การจัดกิจกรรมเจรจาจับคูธ่ รุ กิจ หรือ Online business matching เพือ่ สนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออก ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำด้านการขยายตลาด
ส่งออกในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของ
การเดินทางและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ ง่ ออกไทยคลายความกังวลในการหา
ตลาดส่งออกในระยะต่อไป
การน�ำเข้า เดือนมีนาคม 2563 การน�ำเข้า มีมลู ค่า 20,812 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 7.3 สินค้าน�ำเข้าทีข่ ยายตัว ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ (+10.0%)
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หน่วย (Unit) :
ล้านเหรียญสหรัฐ (Million USD)
มูลค่าการส่งออก
(Export value)
มูลค่าการน�ำเข้า
(Import value)
ดุลการค้า
(Trade Balance)

มี.ค. 2563
Mar 2020

ม.ค. – มี.ค. 2562
Jan-Mar 2019

22,404.6
4.17 %
20,812.5
7.25 %

62,672.1
0.91 %
58,738.4
-1.92 %

+1,592.1

+3,933.7

สินคา และตลาดสง
 ออก 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 63

สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ
ผลิตภัณฑ์ยาง
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

2,009.3

-28.7

9.0

สหรัฐฯ

3,426.2

42.0

15.3

1,740.9

17.6

7.8

จีน

2,296.3

-4.8

10.3

1,696.0

72.2

7.6

ญีป่ นุ่

2,157.3

-2.8

9.6

998.0
736.9

1.0
1,129.3

4.5
3.3

ฮ่องกง
อินโดเซีย

1,305.3
1,272.5

58.9
59.1

5.8
5.7

สินคา และแหลง
 นําเขา 5 อันดับแรก เดือน มี.ค. 63

สินค้า

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

ประเทศ

มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

น�ำ้ มันดิบ

2,401.6

10.0

11.5

จีน

4,152.4

11.8

20.0

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ
เคมีภณ
ั ฑ์

1,626.9

-9.7

7.8

ญีป่ นุ่

2,775.3

-1.4

13.3

1,484.7

5.1

7.1

สหรัฐฯ

2,093.8

73.0

13.3

1,458.5

7.7

7.0

สิงคโปร์

1,148.1

75.6

5.5

เครือ่ งเพชรพลอย อัญมณี 1,269.6
เงินแท่งและทองค�ำ

53.5

6.1

มาเลเซีย

903.4

-25.4

4.3

ดัชนีราคาสง
 ออก-นําเข้า

ดัชนีราคา
ส่งออก
น�ำเข้า

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
-0.1
-0.1
-1.0
+0.1
-1.6
-3.3

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)
มี.ค. 63
ดัชนี มี.ค. 63
-1.6
99.5
-4.2
89.2

เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+5.1%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+7.7%) เครือ่ งเพชรพลอย อัญมณี
เงินแท่งและทองค�ำ (+53.5%) สินค้าน�ำเข้าทีห่ ดตัว ได้แก่ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
(-9.7%) แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญทีข่ ยายตัว ได้แก่ จีน (+11.8%) สหรัฐฯ (+73.0%) และสิงคโปร์
(+75.6%) ขณะทีแ่ หล่งทีม่ กี ารน�ำเข้าหดตัว ได้แก่ ญีป่ นุ่ (-1.4%) และมาเลเซีย (-25.4%)
ดุลการค้า
เดือนมีนาคม 2563 ดุลการค้าเกินดุล มูลค่า 1,592 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ
1.6 (YoY) เป็นการลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยประมาณร้อยละ 50 ของ
การลดลงเป็นผลมาจากราคาหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง ลดลงร้อยละ 30.0 และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 สินค้าทีร่ าคาลดลง ได้แก่ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะทีห่ มวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร สูงขึน้ ร้อยละ 2.0 และ 1.2 ตามล�ำดับ สินค้าทีร่ าคาปรับสูงขึน้ ได้แก่ ข้าว ไก่สด
แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป ผักและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป และน�ำ้ ตาลทราย ตามความต้องการบริโภคสินค้าประเภทอาหารเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ผูบ้ ริโภคมีความกังวลเกีย่ วกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะค่าระวางบรรทุกสินค้าทางอากาศ ปรับเพิม่ ขึน้ มาก
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ
4.2 (YoY) ต�ำ่ สุดในรอบ 4 ปี และเป็นการลดลงต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 2 ส่งผลให้เงินเฟ้อ (CPI)
ของไทย เดือนมีนาคม 2563 หดตัวร้อยละ 0.5 ชีว้ า่ ไทยมีโอกาสเข้าสูภ่ าวะเงินฝืด โดยมีสาเหตุ
ส�ำคัญจากการลดลงของราคาน�ำเข้า (Import Deflation) โดยเฉพาะจากหมวดสินค้าเชือ้ เพลิง
เป็นหลัก ลดลงร้อยละ 32.3 ได้แก่ น�ำ้ มันดิบ และน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป เนือ่ งจากกลุม่ ประเทศผูผ้ ลิต
น�ำ้ มันยังไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการปรับลดก�ำลังการผลิตได้ ส่งผลให้กลุม่ ผูผ้ ลิตกลับมา
ปรับเพิม่ ปริมาณการผลิต ขณะทีห่ มวดสินค้าทุน สูงขึน้ ร้อยละ 1.4 ได้แก่ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทดสอบ หมวดสินค้า
วัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป สูงขึน้ ร้อยละ 1.1 ได้แก่ ทองค�ำ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สูงขึน้ ร้อยละ 1.8 ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผัก ผลไม้
และของปรุงแต่งที่ท�ำจากผัก ผลไม้ และหมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7 ได้แก่ รถยนต์นงั่ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าเกษตร
เมษายน 2563

ข้าว

ราคาทองค�ำเฉลีย่ รายเดือน

ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ
100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนเมษายน 2563 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนมีนาคม 2563
จากราคา 1,431.82 บาท/100 กิโลกรัม และ 3,015.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
1,654.52 บาท/100 กิโลกรัม และ 3,338.81 บาท/100 กิโลกรัม ตามล�ำดับ
ราคาข้าวโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ของตลาด จากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับภาวะภัยแล้งที่ท�ำให้ผลผลิต
ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง

ยางพารา

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉลี่ย ณ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนเมษายน 2563 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ
44.40 บาท และ 37.21 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ
7.36 และ 7.83 ตามล�ำดับ ราคายางปรับตัวลดลง เป็นผลจากความต้องการใช้
ยางธรรมชาติปรับตัวลดลงตามราคาน�ำ้ มันดิบทีเ่ กิดภาวะอุปทานน�ำ้ มันล้นตลาด
และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหความตองการใชน�้ำมันทั่วโลกลดลง

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย่ รายเดือน

ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเดือนเมษายน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 25,588.10 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.71
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.30 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมา สูงสุดในรอบ 8 ปี สอดคล้องกับการปรับตัวของราคา
ทองค�ำในตลาดโลก มาอยู่ที่ 1,682.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจาก
แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
ไวรัสโควิด-19 ทีแ่ พร่ระบาดไปทัว่ โลก สัญญาณทางเศรษฐกิจทีน่ า่ เป็นห่วง เช่น
อัตราการว่างงานเพิ่ม ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกติดลบ ราคาน�้ำมันดิบ
ลดลงรุนแรง ฯลฯ คาดการณ์ว่าราคาทองค�ำในไตรมาสสองของปี 2563
จะปรับตัวอยู่ที่ 1,570 - 1,710 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ รายเดือน

ราคาน�้ำมัน

ราคาสินค้ารายเดือน

เดือน
มี.ค. 63
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,431.82
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 3,015.00
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
47.93
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
40.37
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD Troy oz.) 1,591.93
ไทย (THB/Baht)
23,979.55
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
29.62
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
32.11
ทีม่ า : CEIC

เม.ย. 63

%∆(MOM)

เม.ย. 62

เม.ย. 63

%∆(YOY)

1,654.52
3,338.81

15.55
10.74

1,170.56
3,325.00

1,654.52
3,338.81

41.35
0.42

44.40
37.21

-7.36
-7.83

55.95
49.54

44.40
37.21

-20.64
-24.89

1,682.93
25,588.10

5.72
6.71

1,286.45 1,682.93
19,340.91 25,588.10

30.82
32.30

16.52

-44.23

63.86

16.52

-74.13

32.63

1.64

31.86

32.63

2.43

ราคาน�้ำมันดิบเดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 16.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 44.23 จากเดือนก่อนหน้า
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 74.13 โดยราคาน�้ำมันดิบที่
ปรับลดลงในเดือนนีเ้ ป็นผลมาจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ออกมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อปุ สงค์ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ในทุกภาคส่วนลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งภาคการผลิต การลงทุน การท่องเที่ยว
และภาคบริการ ในขณะที่อุปทานน�้ำมันล้นตลาด จากการเพิ่มก�ำลังการผลิต
อย่างต่อเนื่องของซาอุดีอาระเบียและรัสเซียในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มโอเปกและพันธมิตรได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการปรับลดก�ำลังการผลิต
น�้ำมัน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาน�้ำมันในระยะต่อไป
ส�ำหรับราคาน�้ำมันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี้อยู่ที่ 15.38 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ
18.28 จากเดือนก่อนหน้า ราคาน�ำ้ มันดีเซล อยูท่ ี่ 19.43 บาท/ลิตร ลดลงร้อยละ
15.15 จากเดือนก่อนหน้า

อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทเดือนเมษายน 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงร้อยละ 1.64 จากเดือนก่อนหน้า เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
อ่อนค่าลงร้อยละ 2.43 การอ่อนค่าของเงินบาทเป็นผลมากจากนักลงทุนยังคงมี
ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีข่ ยายในวงกว้าง
ไปทัว่ โลกโดยไม่มสี ญ
ั ญาณว่าจะจบลงเมือ่ ใด และหลังจากทีส่ หรัฐอเมริกาเปิดเผย
ข้อมูลเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ รวมถึงแผนการเปิดเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ว่า
รัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ จะสามารถเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในเวลาอันใกล้นี้
ท�ำให้นกั ลงทุนมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์ ซึง่ เป็นสินทรัพย์ทปี่ ลอดภัย
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในเดือนนี้
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การท่องเทีย
่ วเสมือนจริง (Virtual Tourism) : โอกาสใหม่ในยุคโควิด-19
การท่องเทีย่ วทัว่ โลกได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากภัยโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเทีย่ วเสมือนจริง
ถูกน�ำมาใช้กนั มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงทีย่ งั ต้องระวังเรือ่ งสุขภาพเป็นพิเศษในเวลานี้
จากผลกระทบด้านลบทีม่ กี ารจ�ำกัดการเดินทางและการติดต่อของผูค้ นภายใต้วกิ ฤติโควิด-19
ยังคงมีอยู่ กลุม่ ผูบ้ ริโภคต่างหันเข้าการท่องเทีย่ วเสมือนจริง (Virtual Tourism) มากขึน้ เห็นได้จาก
พิพธิ ภัณฑ์ แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นไปให้บริการ
ท่องเทีย่ วถึงทีบ่ า้ นมากขึน้ ดีกว่าจับเจ่าอยูใ่ นบ้าน ซึง่ แม้วา่ หลังผ่านช่วงวิกฤตินี้
ไปแล้ว ก็น่าจะยังคงเป็นที่นิยมต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่ชอบหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือแม้แต่ผู้ชอบท่องเที่ยวออนไลน์แบบมีสาระ
ก็อยูใ่ นข่ายทีใ่ ช้ประโยชน์จากการท่องเทีย่ วเสมือนจริงได้
ตัวอย่างของสถานทีท่ นี่ า่ สนใจส�ำหรับทัวร์เสมือนจริง (Cr : Fitch Solution)
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การท่องเที่ยวเสมือนจริง (Virtual Tourism) เปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาส
ปัจจุบนั สนามบินระหว่างประเทศ/ด่านเข้าเมืองทัว่ โลกกว่า 96%
ปิดตัวหรือมีการจ�ำกัดการเข้าเมืองเพือ่ ลดการแพร่กระจายของโควิด-19
คาดว่าการท่องเทีย่ วต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี จึงจะฟืน้ ตัว นักท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนมากหันไปใช้การท่องเทีย่ วเสมือนจริง เพือ่ แสวงหาประสบการณ์
ด้านสันทนาการ สุขภาพ และวัฒนธรรมทีแ่ ปลกใหม่ออนไลน์

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. สร้าง Brand Royalty ประเทศไทย แม้วา่ การท่องเทีย่ ว
เสมือ นจริงจะไม่สามารถสร้างรายได้สูงเช่นการท่องเที่ยวที่แท้จริง
แต่ก็ สามารถสร้างความภักดีในแบรนด์ได้ โดยการสร้างความคุน้ เคยกับ
แหล่งท่องเทีย่ วและอัธยาศัยของคนไทย และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ในระบบสาธารณสุขของไทยได้ดว้ ย ซึง่ หลังจากผ่านช่วงวิกฤตินไี้ ปแล้ว
การท่ องเที่ยวเสมือนจริงจะเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจของ
นักท่องเทีย่ วมาเยือนไทยมากขึน้ ทัง้ นี้ มีแนวโน้มว่าสายการบิน โรงแรม
ทัว่ โลก รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนมต่างแข่งกันตัดราคากันเป็นว่าเล่น อีกทัง้
ราคาน�้ำมันก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ตลาดท่องเที่ยวจะกลายเป็น
ตลาดของผูบ้ ริโภคหลังยุคโควิด
2. ชีเ้ ป้านักเทีย่ วสูงวัย นักเทีย่ วสูงวัยควรเป็นลูกค้าเป้าหมาย
ส�ำหรับการท่องเที่ยวเสมือนจริง เนื่องจาก 1) ประชากรโลกเข้าสู่
สังคมสูงวัยมากยิง่ ขึน้ โดยจะเพิม่ เท่าตัวจากปัจจุบนั (728 ล้านคน
หรือ 9.4% ของประชากรโลก) ประมาณ 1.5 พันล้านคน (15.8%
ของประชากรโลก) ภายใน 3 ทศวรรษข้างหน้า 2) เป็นกลุม่ ทีอ่ อ่ นไหว
ต่อการติดเชื้อโควิด-19 หากสนใจไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ การเที่ยว
แบบเสมือนจริงจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า สิ่งที่ควรเน้นย�้ำ คือ
การเขียนโปรแกรมใหม่เสมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เช่น
กระทรวงพาณิชย์อาจร่วมมือกับกระทรวงการท่องเทีย่ วจัดมหกรรม
แข่งจักรยานนานาชาติเสมือนจริงในไทย ก่อนและหลังการแข่งก็
สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูแ้ ข่งขันรายอืน่ ได้ดว้ ย โดยอาจมีการออกร้าน
สินค้าเด่นดังประจ�ำท้องถิน่ ด้วย หรือจะพ่วง Top Thai Brand Online
ก็นา่ จะได้ ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ช่องทางส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปในตัว
3. เทีย่ วปลอดภัยใกล้หมอ การท่องเทีย่ วยุคหลังโควิค-19 จะต้อง
สร้างความมัน่ ใจให้นกั ท่องเทีย่ วให้ได้วา่ ระบบสาธารณสุขในประเทศนัน้
มีความน่าเชือ่ ถือสูง จึงควรประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ท่องเทีย่ วเสมือนจริง
ให้ได้ทราบถึง Telemedicine และความส�ำเร็จของสาธารณสุขไทย
ในการควบคุมโควิด-19 โดยนักท่องเทีย่ วสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ดว้ ย Telemedicine อย่างใกล้ชดิ ตลอดการเดินทางในไทย
สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการมาเยือนไทย ส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วจีนน่าจะกลับมาก่อนนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ เนือ่ งจากไทยและ
จีนเป็นประเทศแรกๆ ทีส่ ามารถควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้
4. เปิดตัวมหาวิทยาลัยออนไลน์ มีองค์ความรู้หลายอย่างที่
ทัว่ โลกจับตามอง เช่น สาธารณสุขไทยบริหารจัดการอย่างไรจึงสามารถ
ควบคุมโควิด-19 งานวิจัยสมุนไพรบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19
การบริหาร Kitchen of the World อย่างไรในช่วงวิกฤติจงึ ไม่เกิด
การขาดแคลน ฯลฯ เวลานี้จึงเหมาะจะท�ำมหาวิทยาลัยออนไลน์
เต็มรูปแบบ
5. สร้างความมัน่ ใจนักลงทุน ปัจจัยเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านสาธารณสุขจะเป็น New Normal ทีส่ ำ� คัญอันใหม่อกี ตัวหนึง่ ใน
การตัดสินใจเข้ามาลงทุน ซึ่งการท่องเที่ยวเสมือนจริงจะช่วยสร้าง
ความมัน่ ใจดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
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