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ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี 

 
เนื้อหาสาระข่าว: ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ (Import Price Index หรือ MPI) ในเดือนมีนาคมที่ผ่าน

มาปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี โดยมีปัจจัยสำคัญจากต้นทุนราคาสินค้าปิโตรเลียมและสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับ
พลังงานซึ่งปรับตัวลดลง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบทำให้
การนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลดลง 

จากข้อมูลรายงานโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (U.S. Labor Department) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา 
(วันที่ 14 เมษายน 2563) แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (Consumer Price Index หรือ CPI) ปรับตัวลดลง
ต่ำที่สุดในระยะเวลากว่า 5 ปีเนื่องจากการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แรงงานในอุตสาหกรรมหลายล้านตำแหน่งจำเป็นต้อง
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หยุดงานอย่างไม่มีกำหนด อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบทำดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (Producer Prices Index หรือ PPI) ใน
เดือนมีนาคมปรับตัวลดลงอีกด้วย  

Mr. James Watson ตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส Oxford Economics ประจำรัฐนิวยอร์ก 
กล่าวว่า ดัชนีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีแนวโน้มหดตัวลง โดยได้รับผลกระทบทางตรงจากปัจจัยด้านการแข็งค่า
ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยด้านอัตราราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมถึงแนวโน้มการถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีมี่อิทธิพลสำคัญผลักดันให้ดัชนีการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องในอนาคต 

โดยดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ (ยกเว้นอัตราภาษีนำเข้า) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากลดลงร้อยละ 0.7 
ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นลดลงร้อยละ 2.3 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี
นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2558   

ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์สำนักข่าว Reuters 
ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่า ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ จะหดตัวลดลงร้อยละ 3.2 ในเดือนมีนาคมและจะลดลงร้อยละ 4.1 
ภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการปรับตัวลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใน
เดือนกุมภาพันธ์ไดป้รับตัวลดลงแล้วร้อยละ 1.3  

ตามปกติการเก็บข้อมูลสถิติสำหรับรายงานดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ จะเก็บข้อมูลในวันแรกของแต่
ละเดือน โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้แสดงความเห็นว่า ดัชนีที่รายงานในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่น่าจะมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ เนื่องจากในช่วงที่มีการเก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
สหรัฐฯ ยังไม่รุนแรงมากนัก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ดัชนีในเดือนมีนาคมปีนี้ลดลงถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับ
ดัชนีในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว  

มาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทางตรงต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภค โดยพบว่า ผู้บริโภคชาวอเมริกันมี
แนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายสำหรับค่าการเดินทาง ค่าโรงแรมที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม   

นอกจากนี้ยังพบว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงใน
กลุ่มผู้บริโภคและทำให้ราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวลดลงต่ำมากเป็นประวัติการณ์ นอกเหนือจากปัจจัยด้านภาวะความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก (Global Recession) รวมถึงสงครามราคาน้ำมันระหว่างรัสเซียและซาอุดิอาระเบียที่ยัง
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เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก แม้ว่าขณะนี้ทั้งสองประเทศจะได้บรรลุข้อตกลง
การผลิตน้ำมันร่วมกันแล้วก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 7.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่ค้ารายสำคัญยังมีส่วนสำคัญช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภาวะการ
ปรับเพิ่มของราคาสินค้าและวัตถุดับอันเนื่องมาจากความขาดแคลนสินค้า  ซึ่งเป็นผลจากปัญหาของระบบห่วงโซ่
อุปทานในตลาดด้วย 

Mr. Ryan Sweet ตำแหน่งน ักเศรษฐศาสตร ์อาว ุโส บร ิษ ัท Moody’s Analytics ประจำรัฐ
เพนซิลวาเนีย คาดว่า โดยรวมในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ จะยังคงปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วและจะยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังไปจนถึงสิ้นปีนี้  

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เริ่มมีแรงซื้อขายกลับเข้ามาในตลาด โดยส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็น
ช่วงของการรายงานผลประกอบการบริษัทไตรมาสแรก ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นในตะกร้า (Basket of Currencies) ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
ในตลาดปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

ทั้งนี้ หากแยกพิจารณาเป็นกลุ่มสินค้าจะพบว่า ดัชนีราคานำเข้าสินค้าน้ำมันและสารหล่อลื่นสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 26.8 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2551 และทำให้ราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากลดลงร้อยละ 8.8 ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นลดลงร้อยละ 
27.4 ในเดือนมีนาคม ในขณะที่ดัชนีราคานำเข้าสินค้าอาหารสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 1 ในเดือน
มีนาคม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมโดยไม่รวมสินค้าน้ำมันและอาหารจะพบว่า 
ยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 0.1 ในเดือนมีนาคม  

ในส่วนของดัชนีต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากจีน (The Cost of Goods Imported from China) ใน
เดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 หลังจากที่ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคานำเข้าสินค้าทุนสหรัฐฯ (Imported Capital Goods) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในเดือน
มีนาคมเช่นเดียวกัน รวมถึงดัชนีราคานำเข้ายานพาหนะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคโดยไม่รวมสินค้ายานพาหนะพบว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เนื่องจาก
ผู้บริโภคในตลาดลดกำลังการซื้อลง 
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นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังได้แสดงดัชนีราคาส่งออกสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 ในเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาด้วย ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 โดยมีปัจจัยกระทบจากการปรับตัว
ลดลงของราคาสินค้าทั้งกลุ่มสินค้าเกษตรและกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร 

บทวิเคราะห์: แม้ว่าช่วงที่ทางการสหรัฐฯ ได้เก็บข้อมูลดัชนีราคานำเข้าสินค้าประจำเดือนมีนาคม
จะยังเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ในสหรัฐฯ จะไม่รุนแรงมากนักการปรับตัว
ลดลงของดัชนีราคานำเข้าสหรัฐฯ เป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงเป็นหลักก็ตาม 
หากพิจารณาจากตัวเลขการนำเข้าสินค้ารายประเทศของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ในช่วงต้นที่ผ่านมามีมูลค่าการนำเข้า
สินค้าลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็น
ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงในจีน และเป็นช่วงที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายปิดประเทศเพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานและการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากผู้ประกอบการ
จีน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีศูนย์กลางการผลิตในเมืองที่มีการแพร่ระบาด
รุนแรงทำให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยเป็นมูลค่ากว่า 
300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีนเฉลี่ยต่อเดือนของสหรัฐฯ  

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ลุกลามขยายตัวไปในหลายประเทศรวมถึง
สหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะการประกาศปิดประเทศ  (Lock 
Down) รวมถึงมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การปิดร้านค้าและสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซ่ึงส่งผลทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีลักษณะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป อีกท้ัง ยังส่งผลทำให้เกิด
ภาวะอุปทานเปลี ่ยนแปลงฉับพลัน (Demand Shifted) โดยผู ้บริโภคมีความต้องการสินค้าที ่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตมากขึ้น เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอาหาร สินค้าเพื่อสุขอนามัย และสินค้าเพื่อการป้องกันและฆ่า
เชื้อ เป็นต้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในตลาดกลับมีความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตลดลง เช่น สินค้าเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น สินค้าเครื่องประดับ และสินค้าที่เก่ียวข้องกับรถยนต์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายเพื่อลดการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ  
ทำให้ผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องหยุดกิจการอย่างไม่มีกำหนด และจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานหรือเลิก
จ้าง โดยล่าสุดคาดว่ามีจำนวนแรงงานชาวอเมริกันที่ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านคนนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็น
ต้นมา ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบทาง
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จิตวิทยาต่อผู้บริโภคในตลาด ทำให้ลดการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าลง ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณการนำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศและเข้าสู่ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจในที่สุด ทั้งนีค้าดว่า จะเริ่มเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
ชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมากหรือ
น้อยนันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทางการสหรัฐฯ ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ หากทางการสหรัฐฯ 
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้พยากรณ์ได้คาดว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างเร็วที่สุดหลังการเลือกตั้งปลายปีนี้และจะเห็นผลชัดเจนได้ภายใน
ต้นปี 2564  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวแทบจะ
เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างแน่นอน และน่าจะส่งผลกระทบ
ลามไปสู่ภาวะการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสินค้า
หลักของไทย ทั้งนี้คาดว่า กลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบมีมูลค่าส่งออกลดลงน่าจะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเป็น
หลัก ในขณะที่กลุ่มสินค้าในกลุ ่มการดำรงชีวิตและสินค้าปัจจัย 4 โดยเฉพาะสินค้าอาหารยังน่าจะสามารถ
ประคับประคองการส่งออกต่อไปได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรง 
เช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าเครื่องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ จึงควรที่จะวางแผนเพ่ือ
รับมือกับแนวโน้มการส่งออกที่น่าจะหดตัวในอนาคตอันใกล้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความคล่องตัวในการปรับตัว
อาจจะพิจารณาปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยนำเอาเทคโนโลยีและการค้าแบบออนไลน์มาใช้ควบคู ่กัน 
โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มสินค้าออกแบบและสินค้าแฟชั่น เช่น การให้บริการผลิตสินค้าแบบเฉพาะตามความต้องการ
ของลูกค้า (Customization) หรือทำตามคำสั่ง (Made to Order) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่ม
เฉพาะ (Niche Market) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังเช่นที่บริษัท New Balance ผู้ผลิตรองเท้ากีฬารายใหญ่ 
ได้เปิดตัวรองเท้ากีฬาที่ผลิตตามแบบและสีที่ผู้บริโภคต้องการโดยจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ในราคาที่ค่อนข้างสูง 
เป็นต้น 
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“ตัวอย่างเว็บไซต์ New Balance ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกออกแบบรองเท้าตามที่ต้องการ” 

สำหรับกลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตสินค้าได้ทันที เช่น 
กลุ่มการรับจ้างผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ควรที่จะ
พิจารณาวางแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขันในตลาด อีกท้ัง ยังควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเพ่ือขยายสายการผลิตไปสู่กลุ่ม
สินค้าทดแทนอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ การแสวงหาตลาดส่งออกทดแทนใหม่ ๆ โดยอาศัยช่องทางการค้าออนไลน์
เข้ามาช่วย โดยเฉพาะตลาดส่งออกในภูมิภาคอาเซียนที่ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างมีความได้เปรียบทั้งในด้านของ
การคมนาคมขนส่งรวมถึงมาตรการที่เอ้ืออำนวยต่อการค้าระหว่างกัน รวมถึงมาตรการด้านภาษีนำเข้าซึ่งน่าจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประคับประคองกิจการในช่วงดังกล่าวได้   

ในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรที่จะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลื อ
เยียวยาผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ
รวมถึงมาตรการการชะลอหรือผ่อนผันภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังควรที่จะ
พิจารณามาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคในตลาดในประเทศเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมต่อไปในอนาคตด้วย 

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เข้าตลาดสหรัฐฯ สามารถนำเสนอ
ผ่านเวปไซด์ของกรม คือ thaitrade.com หรือกลุ่มผู้ให้บริการช่องทาง Online Market Platforms ในตลาด
หลายรายที่เป็นที ่นิยมในกลุ ่มผู ้นำเข้าซึ ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการน้อยหรือบางรายไม่มีค่าใช่จ่าย เช่น  
www.4wholesalesusa.com www.alibaba.com www.amazon.com และwww.wholesalecentral.com 
เป็นต้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของกิจการ 
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ที่มา: สำนักข่าว Reuters 
เรื่อง: “U.S. Import Prices Post Biggest Decline in Over Five Years; More to Come” 

โดย: Lucia Mutikani 
สคต. ไมอามี /วันที่ 15 เมษายน 2563 
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