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จับชีพจรเศรษฐกิจไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว
(Rapid Economic Indicators)
ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2
และกลุม่ งานพัฒนาสถิติเศรษฐกิจดิจิทลั
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธั น วาคม 2563
บทความนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคารแห่งประเทศไทย
การกล่าว ตัด หรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในบทความนี้
จะต้องกระทาโดยถูกต้อง และอ้างอิงถึงผู้เขียนและธนาคารแห่งประเทศไทย โดยชัดแจ้ง
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนีเ้ ป็นความเห็นของผู้วิจัย ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคไวรัส โคโรนา (COVID-19) มีผ ลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยการดาเนินนโยบายอย่างตรงจุดจะช่วยให้ภาคธุรกิจมีการ
ปรับตัวอย่างเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่มีความถี่สูงและล่าช้าเพียง 1 – 15 วัน
จึงสาคัญสาหรับการประเมินภาพและทิศทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ติดตามในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความถี่เป็น
รายเดือนและล่าช้า จึงไม่เพียงพอต่อการดาเนินนโยบาย ดังนั้น ในบทความนี้ จึงนาเสนอแนวคิดการประเมินภาวะ
เศรษฐกิจผ่านเครื่องชี้เร็ว (Rapid Economic Indicators) ซึง่ สามารถใช้วิเคราะห์ควบคู่กับเครื่องชี้เศรษฐกิจอื่น ๆ
ที่ใช้อยู่เป็นประจา เพื่อให้การติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และทันการณ์มากยิ่งขึ้น
ในระยะแรก เครื่องชี้เร็วถูกพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
การค้า การท่องเที่ยว และการจ้างงาน โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มีความถี่ระดับรายวันหรือ
รายสัปดาห์ และได้รับเร็วกว่าข้อมูลพื้นฐานเดิมที่ใช้ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยจากการศึกษาพบว่าเครื่องชี้เร็ว
สามารถสะท้อนภาพเศรษฐกิจในแต่ละด้านได้ดี และในระยะถัดไป จะมีการพัฒนาเครื่องชี้เร็วในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบายภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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จับชีพจรเศรษฐกิจไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว
การระบาดของโรค COVID-19 นับเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขและวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงต่อประชาคมโลก โดยหลายประเทศรวมถึงไทยได้มีมาตรการการปิดเมืองเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ชะงักงัน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ผู้ดาเนินนโยบายจาเป็นต้องอาศัยข้ อมูล
ที่ร วดเร็ว และทัน การณ์เพื่อ ประเมิน ภาพและทิศทางเศรษฐกิจ รวมถึง ตัดสินใจด าเนินนโยบายอย่างตรงจุด
(Targeted) ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ติดตามในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีความถี่รายเดือนและล่าช้า จึงทาให้การประเมินภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปได้อย่างจากัด บทความนี้
จึงขอนาเสนอแนวคิดการประเมินภาวะเศรษฐกิจผ่านเครื่องชี้เร็ว (Rapid Economic Indicators)
บทความนีป้ ระกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลและวิธีการจัดทาเครื่องชี้เร็ว 2) จับชีพจรเศรษฐกิจ
ไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว และ 3) ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการนาเครื่องชี้เร็วไปใช้ประโยชน์
1. ข้อมูลและวิธีการจัดทาเครื่องชี้เร็ว
เครื่องชี้เร็วเริ่มต้นพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การค้า
การท่องเที่ยว และการจ้างงาน โดยข้อมูลที่ใช้จัดทาเครื่องชี้เร็วมีดังนี้
อุตสาหกรรมการผลิต
ข้อมูลที่นามาจัดทาเครื่องชี้เร็ว คือ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมการผลิต ตามใบแจ้งหนี้
รายมิเตอร์ จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 1 เนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตส าคัญในกระบวนการผลิ ต
หลายประเทศจึงนามาใช้เป็นเครื่องชี้วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยหากสถานประกอบการหรือโรงงานใดมีการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แสดงว่าสถานประกอบการหรือโรงงานนั้นมีการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์กับดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ซึง่ เป็นเครื่องชี้หลักที่ใช้สาหรับติดตามภาวะการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม พบว่า ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ MPI
โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.8 (ภาพที่ 1) นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าสามารถสะท้อนการผลิตของ
บางหมวดอุตสาหกรรมได้ ดี โดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแปรผันตามปริมาณการผลิตค่อนข้างสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.9 (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
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การค้า
เครื่องชี้หลักที่ใช้สาหรับการติดตามภาวะการค้า คือ ข้อมูลรายได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และยอดขายจาก
ฐานข้อมูลการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม2 ขณะที่ข้อมูลที่นามาจัดทาเครื่องชี้เร็ว ได้แก่
1) มูลค่าการโอนเงินเฉลี่ยต่อบัญชีเพื่อ ชาระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ3 ที่เป็นบริการ
การโอนเงินจากบัญชีลูกค้าของธนาคาร (ส่วนใหญ่เป็นบริษัท/ห้างร้าน) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน (ผู้ผลิตหรือ
ผู้ จ าหน่ายสิน ค้า ) ซึ่ง ข้อมูล ดังกล่าวมี ร ายการวัตถุ ประสงค์ใ นการโอนเงิน และมีความถี่รายวัน ล่าช้าเพีย ง
1 วัน โดยข้อมูลการโอนเงิน สามารถสะท้อนภาวะและแนวโน้มของกิจการการค้าได้ ในกรณีที่มูลค่าการโอนเงิน
เฉลี่ยต่อบัญชีเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนว่าผู้ประกอบการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายสินค้า เพื่อเตรียม
รองรับอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2) Google Trends Index หรือ ดัชนีการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ Google Search Engine
ในต่างประเทศมีงานวิจัยหลายชิ้นที่นาข้อมูล Google Trends มาใช้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและพยากรณ์แนวโน้ม
ของเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น งานวิจัยของ Schmidt & Vosen (2009) ที่นาข้อมูล Google Trends ของคาค้นที่
เกี่ยวกับสินค้าและบริการมาใช้ท านายการบริโภคภาคเอกชนในประเทศเยอรมนี และงานวิจัยของ McLaren &
Shanbhogue (2011) ที่นาข้อมูล Google Insights มาใช้ในการวิเคราะห์อัตราการว่างงานในตลาดแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ ซึง่ จุดเด่นของข้อมูล Google Trends คือเป็น
ข้อมูลที่เร็ว ไม่ล่าช้า และมีความถี่เป็นรายสัปดาห์
ส าหรับเครื่องชี้เร็วจาก Google Trends Index ที่ใช้ประเมินภาวะการค้าในบทความนี้ ประกอบด้วย
2.1) Private Consumption Search Interest Index ทีจ่ ัดทาจากดัชนี 11 หมวดการค้นหา ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สุขภาพ ร้านอาหาร โรงแรม สินค้าตกแต่งบ้านและสวน พาหนะ การสื่อสาร สิ่งพิมพ์
สิ น ค้ า เพื ่ อ ความงาม และการเงิ น โดยถ่ ว งน ้ า หนั ก ตามโครงสร้ า งการอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน (Private
Consumption Expenditure: PCE) (ตารางที่ 1) เพื่อให้ได้ดัชนีรวม ซึ่งจากการศึกษา พบว่าเครื่องชี้เร็วที่จัดทาขึ้น
สามารถสะท้อนความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ (ภาพที่ 3) และ 2.2) e-Commerce
Search Interest Index (ภาพที ่ 4) ส าหรั บ สะท้ อ นภาวะและแนวโน้ ม การซื ้ อ ขายออนไลน์ ประกอบด้ ว ย
4 กลุ่มคาค้นหา ได้แก่ “เคอรี่” “Lalamove” “Lazada Seller” และหมวดการขนส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ (Mail
& Package Delivery) โดยเครื ่ อ งชี ้ เ ร็ ว นี้ ถ ู ก สร้ า งด้ ว ยวิ ธ ี Principle Component Analysis (PCA) (กชพรรณ
สัลเลขนันท์, 2562)
ตารางที่ 1 โครงสร้างน้าหนักของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCE)
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ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ข้อมูลรายได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ล่าช้า 1 เดือน และยอดขายจากฐานข้อมูลการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ล่าช้า 2 เดือน
จากชุดข้อมูลการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการระหว่างธนาคาร (Interbank Bulk Payment) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมการโอนเงินข้ามธนาคาร
โดย ธปท. ได้รับข้อมูลจาก บริษัท เนชั่ลแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด (National ITMX Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินการให้บริการด้าน
ระบบการชาระเงินและโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จับชีพจรเศรษฐกิจไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว

4

(Rapid Economic Indicators)

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบ Private Consumption Search Interest
Index และ Private Consumption Expenditure (PCE)
Index

Private Consumption Search Interest Index
PCE (non SA, RHS)

72
68

บาท

ภาพที่ 4 e-Commerce Search Interest Index
Index

2,500,000 120
25 มี.ค 63,
ประกาศ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน

2,300,000

80

2,100,000

40

1,900,000

0
5 ม.ค. 63

64
60
56
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3
61
61
62
62
63
63

5 มี.ค. 63

4 พ.ค. 63

3 ก.ค. 63

1 ก.ย. 63 31 ต.ค. 63

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และกาหนดให้สัปดาห์ที่มีการค้นหาคาที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดระหว่างปี 2558 – 2563 เท่ากับ 100
ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Google คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยว
นอกจากเครื่องชี้ ที่ใช้ส าหรับการติดตามในปัจจุบัน อาทิ จานวนและรายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อัตราการเข้าพักและอัตราการจองที่พัก จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลทีส่ ามารถนามาจัดทาเครื่องชี้เร็ว
เพื่อสะท้อนภาวะการท่องเที่ยว ได้แก่
1) จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายวัน เผยแพร่โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ครอบคลุม 5
สนามบินหลักในประเทศ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต (คิดเป็นร้อยละ 83 ของจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด) ซึ่งจุดเด่นของข้อมูลนี้คือล่าช้าเพียง 1 วัน
2) มูลค่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น
เงินบาท (วัตถุป ระสงค์เพื่อการท่องเที่ย ว) เป็นข้อมูล ที่
สถาบัน การเงิน รายงานให้ ธปท. มีความถี่ ร ายวัน และ
ล่าช้า 7 – 15 วัน จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลดังกล่ าวมี
ทิศทางสอดคล้องกับข้อมูลรายรับด้านท่องเที่ยว ในสถิติ
ดุลการชาระเงินของ ธปท. โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.8 4
(ภาพที่ 5)
3) Google Trends Index ประกอบด้ ว ย 5
กลุ ่ มค า ได้ แก่ โรงแรม ภั ตตาคาร การเดิ นทาง (จองตั๋ ว
เครื ่ องบิ น) จองที ่ พ ั ก และสถานที ่ ท ่ องเที ่ ยว ซึ ่ งสามารถ
นามาใช้สะท้อนความนิยมและแนวโน้มของการท่องเที่ยวได้

%YoY
40

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบมูลค่าการแลกเงินตรา
ต่างประเทศ และรายรับด้านท่องเที่ยว
มูลค่าการแลกเงินตราฯ

รายรับด้านท่องเที่ยว

0
-40
-80

ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.8

-120
ม.ค. 62 พ.ค. 62 ก.ย. 62 ม.ค. 63 พ.ค. 63
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก.ย. 63

4) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร หากโรงแรมหรือภัตตาคารมีปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามากขึ้น สะท้อนว่าธุรกิจมีอัตราการเข้าพักหรือมีการให้บริการมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของ
ภาคการท่องเที่ยว
4

ผลจากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน
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5

การจ้างงาน
ปัจจุบันเครื่องชี้ด้านการจ้างงานส่วนใหญ่มาจากการสารวจและการลงทะเบียนจึงค่อนข้างมีความล่าช้า ขณะที่
ข้อมูลที่นามาจัดทาเครื่องชี้เร็ว ได้แก่
1) การโอนเงินค่าจ้างของนายจ้าง5 เป็นข้อมูลที่สะท้อนการจ่ายเงินค่าจ้างหรือเงินเดือนของกลุ่มแรงงาน
ที่ทางานประจาในออฟฟิศและโรงงานของนายจ้างที่มีการใช้บริการการโอนเงินข้ามธนาคาร โดยข้อมูลมีความถี่
รายวันและล่าช้าเพียง 1 วัน
2) Google Trends Index การจ้างงาน โดยใช้กลุ่มคาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการว่างงาน ได้แก่
การรับเงินชดเชยจ้างงาน การหางานเสริม รายได้เสริม และการหางานใหม่ ซึง่ หากมีการค้นหากลุ่มคาเหล่านี้มากขึ้น
อาจสะท้อนว่าอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศอิตาลี ที่นา
ข้อมูลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานจาก Google Trends มาผนวกรวมกับข้อมูลของรัฐบาล เพื่อ ใช้ใน
การคาดการณ์ภาวะตลาดแรงงานในประเทศ (Naccarato et al., 2018)
กล่าวโดยสรุป เครื่องชี้เร็วที่นามาเสนอในบทความนี้ จัดทาขึ้นจากข้อมูลที่มีความถี่มากและล่าช้าน้อย
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ใช้อยู่เดิม และสามารถสะท้อนภาพและทิศทางเศรฐกิจได้ดี โดยรายละเอียดของข้อมูลที่
นามาจัดทาเครื่องชี้เร็วแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลที่ใช้จัดทาเครื่องชี้เร็ว
ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การผลิต
การค้า

การท่องเที่ยว

การจ้างงาน

รายละเอียดข้อมูล

ความถี่ของ
ข้อมูล

ความล่าช้า
ของข้อมูล
ที่มา
(วัน)
3
การไฟฟ้านครหลวง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมการผลิต

รายวัน*

มูลค่าการโอนเงินเฉลี่ยต่อบัญชี
เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ
Google Trends Index การค้า
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มูลค่าการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินบาท
Google Trends Index การท่องเที่ยว
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงแรมและภัตตาคาร
จานวนบัญชีผู้รับโอนและมูลค่าการโอนค่าจ้าง
ของนายจ้าง
Google Trends Index การจ้างงาน

รายวัน

1

รายสัปดาห์**
รายวัน
รายวัน

1
7-15

รายสัปดาห์**
รายวัน*
รายวัน

3
1

รายสัปดาห์**

-

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็ม
เอ๊กซ์ จากัด
www.trends.google.com
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.trends.google.com
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็ม
เอ๊กซ์ จากัด
www.trends.google.com

หมายเหตุ: * ได้รับข้อมูลรายวัน ตามใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่เรียกเก็บรายเดือน
** เนื่องจากข้อมูล Google Trends Index รายวัน มีความผันผวนค่อนข้างมาก บทความนี้จึงใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ในการติดตาม Sentiment
ของภาวะเศรษฐกิจ
5

จากชุดข้อมูล Interbank Bulk Payment โดยครอบคลุมการโอน ค่าตอบแทนแรงงาน โบนัสประจาปี และค่าตอบแทนการล่วงเวลาการทางาน
โดยมีการจากัดมูลค่าการโอนสูงสุดที่ 2 ล้านบาทต่อรายการ

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จับชีพจรเศรษฐกิจไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว

6

(Rapid Economic Indicators)

2. จับชีพจรเศรษฐกิจไทยผ่านเครื่องชี้เร็ว
ข้อมูลจากเครื่องชี้เร็วสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สาเหตุหลักมาจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป ซึ่งเป็นผลของมาตรการจากัดการเดินทางเข้าประเทศเพื่อควบคุมการระบาด อย่างไรก็ดี
หลังมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทาให้สถานประกอบการและภาคธุรกิจต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการได้ปกติ และ
ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ จึงเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขณะที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติยังไม่ฟื้นกลับมา
จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติหดตัวตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563
และหดตัวมำกทีส่ ุดในเดือนเมษำยน สอดคล้องกับรำยรับจำก
กำรท่องเที่ยวทีห่ ดตัวและยังคงอยูใ่ นระดับต่ำอย่ำงต่อเนื่อง

ในช่วงที่ประกำศ พ.ร.ก ฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวมีกำรค้นหำ
เกี่ยวกับกำรจองที่พัก กำรเดินทำง และสถำนที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทยลดลงมำกเช่นกัน
ภาพที่ 7 Google Trends Index การท่องเที่ยว

ภาพที่ 6 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
มูลค่าการแลกเงินตราต่างประเทศ
พันคน
140
120
100
80
60
40
20
2 ม.ค. 63

มูลค่าการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ (RHS)
จานวนนักท่องเที่ยว

Index
120

90

90

60

60

30

30

-

0
5 ม.ค. 63

24 ม.ค. 63
จีนห้าม นทท. เดินทาง
25 มี.ค 63
ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

2 เม.ย. 63

2 ก.ค. 63

จองที่พัก
การเดินทาง (จองตั๋วเครื่องบิน)
สถานที่ท่องเที่ยว

ล้านดอลลาร์
สรอ.
120

2 ต.ค. 63

20 มี.ค. 63

3 มิ.ย. 63

17 ส.ค. 63

31 ต.ค. 63

หมายเหตุ: ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว ณ วันที่ 4 กันยายน 2563
ข้อมูลมูลค่าการแลกเงินตราฯ เฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลัง 7 วัน
(7-Day Moving Average) ณ ตุลาคม 2563
ที่มา: สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และกาหนดให้สัปดาห์ที่มีการค้นหา
คาที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดระหว่างปี 2558 – 2563 เท่ากับ 100
ที่มา: Google คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ภำยหลังผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมือง พบว่ำปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำของธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำรหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบ
กับช่วงก่อนหน้ำ

สอดคล้องกับปริมำณกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและ
ภัตตำคำรทีเ่ พิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม 2563
สะท้อนให้เห็นสัญญำณกำรฟื้นตัวของกำรท่องเที่ยวในประเทศ

ภาพที่ 8 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ
ในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร

ภาพที่ 9 Google Trends Index การท่องเที่ยว
(ในประเทศ)

%YOY
40

Index

ภัตตาคาร

โรงแรม

120

20
80
0
40

-20
-40
ม.ค. 62

พ.ค. 62

ก.ย. 62

ม.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ย. 63

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563
ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง และสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คานวณโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

0
5 ม.ค. 63

20 มี.ค. 63

3 มิ.ย. 63

17 ส.ค. 63

31 ต.ค. 63

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และกาหนดให้สัปดาห์ที่มีการค้นหา
คาที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดระหว่างปี 2558 – 2563 เท่ากับ 100
ที่มา: Google คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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สาหรับภาคการผลิตและภาคการค้า นั้นได้รับผลกระทบจากการจ ากัดการขายสินค้าและความต้องการ
บริโภคของประชาชนที่ลดลงในช่วงล็อคดาวน์ ซึง่ การหดตัวของภาคต่าง ๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ความต้องการจ้างงาน
ลดลงตามไปด้วย โดยพบว่าจานวนบัญชีรับเงินค่าจ้างลดลงต่อเนื่องชัดเจน ทาให้แรงงานที่ว่างงานมีความสนใจ
เกี่ยวกับการรับเงินชดเชยจ้างงานเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตที่เริ่มกลับมา
หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทาให้การจ้างงานเริ่มทรงตัว และความต้องการค้นหางานใหม่บรรเทาลง
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้กำรผลิตของโรงงำน
ในกลุ่มอุตสำหกรรมรถยนต์และจักรยำนยนต์หดตัวมำกตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2563 และเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังคลำยล๊อคดำวน์

เช่นเดียวกับภำคกำรค้ำทีผ่ ู้ประกอบกำรมีกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำย
เพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรจำกผู้ผลิตหรือผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำลง
อย่ำงต่อเนี่องในช่วงปิดเมือง

ภาพที่ 10 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์

ภาพที่ 11 มูลค่าการโอนเงินเฉลี่ยต่อบัญชี
เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ

%YOY
30

มูลค่าการโอนเฉลี่ยต่อบัญชีผู้โอน (บาทต่อบัญชี)
%YoY (RHS)
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563
ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง และสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คานวณโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563
ที่มา:บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ม.ค. 63

พ.ค. 63

ก.ย. 63

ภาพที่ 13 Google Trends Index การจ้างงาน

พันบาท
30

ม.ค. 62

ก.ย. 62

ขณะที่ลูกจ้ำงมีควำมสนใจเกี่ยวกับกำรรับเงินชดเชยจ้ำงงำน
เพิ่มมำกขึ้นตั้งแต่กลำงเดือนมีนำคม 2563 สะท้อนให้เห็นถึง
แนวโน้มกำรว่ำงงำนที่สูงขึ้นในช่วงนั้น

ภาพที่ 12 มูลค่าการโอนค่าจ้างและจานวนบัญชี
ผู้รับโอนค่าจ้าง (หลังปรับฤดูกาล)
พันบัญชี
600

พ.ค. 62

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563
ที่มา: บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ำนกำรจ้ำงงำน นำยจ้ำงมีแนวโน้มลดกำรจ้ำงงำน
สะท้อนจำกจำนวนบัญชีรับเงินค่ำจ้ำงที่ ลดลงต่อเนื่อง
และเริ่มทรงตัวหลังตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2563

มัธยฐานมูลค่าการโอน (บาท/เดือน/บัญชี) (RHS)
จานวนบัญชีผู้รับโอนเงินเดือน (บัญชี)

%YOY
75

รับเงินชดเชยจ้างงาน
หางานเสริม รายได้เสริม
หางานใหม่

100
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31 ต.ค. 63

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และกาหนดให้สัปดาห์ที่มีการค้นหา
คาที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดระหว่างปี 2558 – 2563 เท่ากับ 100
ที่มา: Google คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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นอกจากนี้ ในภาคการค้า แม้ภาพรวมการค้าจะลดลงในช่วงปิดเมือง แต่ กลับเป็นการเปิดโอกาสให้การค้า
ออนไลน์เติบโต โดยการค้นหาสินค้ากลุ่มออนไลน์ปรับตัวสูงขึ้นชัดเจน และยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนการระบาด
ของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้ามากขึ้น
และหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคแล้ว ภาคการค้าก็เป็นภาคที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน โดยพบว่า
ปริมาณการค้นหาข้อมูลสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น
ปริมำณกำรค้นหำข้อมูล สินค้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
ลดลงเพียงชั่ว ครำว และโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตั้ งแต่
เดือนพฤษภำคม 2563

ขณะทีก่ ำรค้นหำเกี่ยวกับสินค้ำออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นมำกในช่วง
ล็อคดำวน์ และยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ำช่วงก่อนมีกำรระบำด
ของ COVID-19 อย่ำงต่อเนื่อง

ภาพที่ 14 Google Trends Index การค้า
(Private Consumption Search Interest Index)
Index
100 ไทยประกาศ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
80

ภาพที่ 15 Google Trends Index การค้าออนไลน์
(e-Commerce Search Interest Index)
Index
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ผ่อนคลายมาตรการ
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ผ่อนคลายมาตรการ
ระยะที่ 1
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 และกาหนดให้สัปดาห์ที่มีการค้นหาคาที่เกี่ยวข้องสูงที่สุดระหว่างปี 2558 – 2563 เท่ากับ 100
ที่มา: Google คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

3. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการนาเครื่องชี้เร็วไปใช้ประโยชน์
การศึกษาครั้งนี้ ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเครื่องชี้เร็วเพื่อใช้จับชีพจรเศรษฐกิจไทย
โดยได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องชี้เร็ว เพื่อติดตามเศรษฐกิจ 4 ด้าน คือ อุตสาหกรรมการผลิต การค้า การท่องเที ่ ยว
และการจ้างงาน ซึ่งพบว่าเครื่องชี้เร็วสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในแต่ละด้านได้ ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม
เครื่องชี้เร็วอาจไม่ได้เป็นตัวแทนภาพรวม และไม่ได้สะท้อนขนาดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนได้เหมือนกับข้อมูลของ
ทางการ แต่เครื่องชี้เร็วสามารถบอกได้ถึงทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จุดเด่นสาคัญของเครื่องชี้เร็ว
คือเป็นเครื่องชี้ ที่มีความถี่สูงและเป็นปัจจุบัน กว่าข้อมูล ทางการ จึงเหมาะส าหรับใช้เป็นข้อมูลเสริมหรือข้อมูล
ทางเลือกให้แก่ผู้ดาเนินนโยบายที่อาศัยข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ซึง่ การนาเครื่องชี้เร็วมาใช้วิเคราะห์ควบคู่กับ
เครื่องชี้เศรษฐกิจอื่น ๆ จะช่วยให้การติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และทันการณ์
มากขึ้น และในระยะถัดไป จะมีการพัฒนาเครื่องชี้เร็วในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบาย
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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