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ผลกระทบ COVID-19 ต่อการใชจ้่ายของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืน 

   
  
 
        
 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ขยายเป็นวงกว้างทั่วโลก ท าให้
รัฐบาลหลายประเทศจ าเป็นต้องใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เพ่ือควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดฯ 
รวมทั้งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยจ านวนประชากรในภูมิภาคอาเซียน      
คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของประชากรโลก พบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประมาณร้อยละ 1.5 
ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในโลก และมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 0.8 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)  

จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทียบกับยอดรวมจ านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ดี ผลจากการใช้มาตรการปิดเมือง ได้ส่งผลให้เกิดต้นทุนความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สูง 
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดเกิดการหยุดชะงัก โดยในช่วงที่ผ่านมา ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่ง    
ในภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ก าลัง       
ท าให้ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเกิดภาวะถดถอยอย่างหนัก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF) คาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในอาเซียน (เฉพาะ 
5 ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) จะหดตัวร้อยละ 0.5 ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยืดเยื้อและขยายเป็นวงกว้าง ท าให้ล่าสุดหลายองค์กร/หน่วยงานระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ ระบุว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะหดตัวต่ ากว่าที่ IMF คาดการณไ์ว้ 
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ผลกระทบ COVID-19 กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอาเซียน 

 วิกฤติด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก าลังแปรเปลี่ยนเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ส่วนใหญ่มีทรัพยากรทางการเงินไม่แข็งแกร่ง

รวมทั้งขาดเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social 

Safety Net) ในรูปแบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับ

สู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยลด

ผลกระทบความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยปกติแล้วเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนใหญ่มีการพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทั่วโลกในขณะนี้ ท าให้       

อุปสงค์จากต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยองค์การการค้าโลกคาดการณ์ว่าในปีนี้การค้าทั่วโลกจะหดตัวถึง

ร้อยละ 32 ดังนั้น การฟ้ืนตัวของการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการส่งออกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและ

ยากล าบาก ด้วยปัจจัยดังกล่าวท าให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ าเป็นต้องหันมาพ่ึงพาการบริโภคภายในประเทศ

หรือการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเป็นแรงผลักดันหลักในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการกระตุ้นและส่งเสริมการ

ใช้จ่ายของครัวเรือนให้ไปสู่ระดับก่อนการเกิดการแพร่   ระบาดฯ จึงจะท าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นฟื้นตัวได้ ทั้งนี้ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสัดส่วนอัตราการบริโภคภายในประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) มากที่สุด คือประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างสูง

มากคิดเป็นร้อยละ 73.8 ของ GDP รองลงมาได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 67.6) มาเลเซีย (ร้อยละ 57.4) อินโดนีเซีย 

(ร้อยละ 57) ไทย (ร้อยละ 48.7) และสิงคโปร์        (ร้อยละ 35) ตามล าดับ  

สัดส่วนการบริโภคภายในประเทศต่อ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
  
 
 
 
 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะเริ่มยกเลิกมาตรการปิดเมือง    

และผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ แต่การใช้จ่ายและการบริโภคของประชาชนยังคงชะลอตัว   

โดยภาคธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหายอดขายที่ซบเซา เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากผลพวงการใช้

มาตรการปิดเมือง ท าให้สูญเสียงาน/ตกงานเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้รายได้ลดน้อยลงและขาดก าลังซื้อ รวมทั้ง

ประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ท าให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น  
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 IPSOS บริษัทวิจัยการตลาด ได้ท าการส ารวจประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 6 ประเทศ 

(ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และสิงคโปร์) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เพ่ือประเมินการใช้

จ่ายและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผลการส ารวจยืนยันว่า 

รายได้ของผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกประเทศ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม      

การใช้จ่ายและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนมีความวิตกกังวลในระดับสูงทั้งด้านปัญหา

สุขภาพและสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดฯ ซึ่งส่งผลกระทบที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะระงับ

การใช้จ่ายเพ่ือประหยัดเงินไว้ใช้ในยามล าบากในอนาคต ทั้งนี้ จากผลการส ารวจสามารถสรุปผลกระทบ     

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน 3 ประเด็นหลัก

ข้างต้น โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้  

(1) รายได้ครัวเรือนลดลงเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย 
ผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้ผลประกอบการของ     

ภาคธุรกิจต่างๆ ลดต่ าลง เนื่องจากต้องปิดกิจการในช่วงการใช้มาตรการปิดเมืองและการใช้จ่ายของผู้บริโภค     
ที่ลดน้อยลงโดยผู้คนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องกักตัวอยู่บ้านเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งนี้ ผลพวงส าคัญ      
ที่เกิดขึ้นตามมาคือ คนส่วนใหญ่มีรายได้ลดต่ าลงหรือยากจนมากขึ้น โดยคาดว่าหลายประเทศในอาเซียน        
จะมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้จากวิกฤติ COVID-19 เช่น ประเทศมาเลเซีย      
คาดว่าอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 5 ซึ่งสูงสุดในรอบ 30 ปี ประเทศสิงคโปร์ พบว่าอัตราการว่างงาน   
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 สูงสุดในรอบ 10 ปี ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์พบว่า ในเดือนเมษายน
ที่ผ่านมาอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 17.7 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี อัตราการ
ว่างงานดังกล่าวยังไม่ได้สะท้อนภาพรายได้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงทั้งหมด เนื่องจากยังมีในส่วนที่ยังไม่ได้รับ
การประเมินอีกหลายด้าน เช่น การลดค่าจ้าง เป็นต้น 

ทั้งนี้ วิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนในอาเซียน จากการ
ส ารวจพบว่า สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงโดยเฉลี่ยของอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ 48 โดยประเทศที่มีสัดส่วน
ครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงสูงสุดคือ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 57 รองลงมาได้แก่     
ไทย (ร้อยละ 54) เวียดนาม (ร้อยละ 41 ) มาเลเซียและสิงคโปร์ (ร้อยละ 40)  
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ด้วยรายได้ที่ลดลงดังกล่าว ท าให้รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะ            
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง และมีความระมัดระวังในการพิจารณาซื้อสินค้าในแต่ละครั้งอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้น      
การใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของที่จ าเป็นเป็นหลัก และลดค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยและกิจกรรมนอกบ้านให้น้อยลง       
ทั้งนี้ จากผลส ารวจพบว่า หากมีการตั้งสมมุติฐานว่ารายได้ของครัวเรือนลดลงร้อยละ 20 คาดว่าผู้บริโภค          
ในอาเซียนจะมีการลดค่าใช้จ่ายส าหรับการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน (Dining Out) มากที่สุด           
ที่ร้อยละ 55 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการพักผ่อนลดลงร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า    
ลดลงร้อยละ 35 และค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าแฟชั่นลดลงร้อยละ 33 ตามล าดับ นอกจากนี้ ผลส ารวจยังสะท้อน
ให้เห็นว่าการฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนอย่างรวดเร็วในปีนี้เป็นไปได้ยาก แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศ     
จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นและผู้บริโภคมุ่งเน้นที่จะออมเงินเพ่ือส ารอง        
ไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นจากสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนในอนาคต 

               
(2) ความวิตกกังวลในระดับสูงของประชาชน ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว 

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงในหลายประเทศ
อาเซียนและรัฐบาลยังไม่ทีท่าว่าจะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ได ้เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ท าให้
ประชาชนมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก รวมทั้งในบางประเทศอาเซียนที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ       
ได้เป็นอย่างดี เช่น เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ เป็นต้น แต่ความวิตกกังวลด้านสุขภาพของประชาชนก็ยังคงอยู่ใน
ระดับที่สูง โดยผลส ารวจ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์     
การแพร่ระบาดฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย (ร้อยละ 90) อินโดนีเชียและเวียดนาม 
(ร้อยละ 86) ไทย (ร้อยละ 76) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 71)  
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จากผลการส ารวจข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาชนในภูมิภาคอาเชียนมีความกังวล         
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ค่อนข้างสูงในทุกประเทศ โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงหลีกเลี่ยงที่จะออกไป
ตามสถานที่สาธารณะ แม้ว่ารฐับาลจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้วก็ตาม และประชาชาชนยังคงรักษา
มาตรการด้านสาธารณสุขขั้นต่ าอย่างเคร่งครัดทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distance Rules) ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่จะยังคงไม่กลับไปท ากิจวัตรประจ าวันหรือใช้ชีวิตตามปกติ
เหมือนช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการชะลอตัวต่อการใช้จ่ายของประชาชน 
โดยการส ารวจพบว่า กิจกรรมที่คาดว่าผู้บริโภคจะสามารถกลับมาท าได้ตามปกติเร็วที่สุดคือ การเยี่ยมเยียน
ครอบครัวและเพ่ือน รวมทั้งการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่
กิจกรรมที่คาดว่าใช้เวลามากท่ีสุดกว่าจะกลับมาท าตามปกติคือ การเดินทางไปท่องเทีย่วในต่างประเทศ  

(3) ความหวาดกลัวต่อการระบาดรอบท่ี 2 จะท าให้การใช้จ่ายหดตัวอย่างต่อเนื่อง 
 การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกครั้ง        

ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งฟิลิปปินส์ ท าให้แนวโน้มการกลับมาใช้จ่ายของผู้บริโภคมีมากขึ้น          
แม้จะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ        
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ย่ าแย่ลงและเกิดการแพร่ระบาดฯ รอบที่ 2 ที่อาจน าไปสู่การ
ปิดเมืองหรือปิดประเทศอีกครั้งจะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการกลับมาใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยจะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการใช้จ่ายอีกครั้ง โดยเฉพาะครัวเรือนจ านวนมากที่ได้รับผลกระทบรายได้ลดลง     
จากวิกฤติ COVID-19 มาแล้ว ทั้งนี้ การส ารวจได้มีการสอบถามประชาชนในอาเซียนเกี่ยวกับความกังวล        
ต่อรายได้ หากมีการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง พบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีความกังวลมากที่สุดคิดเป็น     
ร้อยละ 93 รองลงมาได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 92) มาเลเซีย (ร้อยละ 90) ไทย (ร้อยละ 86) อินโดนีเซีย       
(ร้อยละ 84) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 79)     
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บทสรุป  
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เริ่มผ่อนคลายมาตรการและข้อจ ากัดต่างๆ       
เพ่ือเปิดทางให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อน อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไป
ด้วยความท้าทายและยากล าบาก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่พ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศ
เป็นหลักโดยเฉพาะภาคการส่งออก แต่ด้วยข้อจ ากัดของอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศที่ชะลอตัวลง ท าให้การ     
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจ าเป็นต้องหันพ่ึงพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศ         
ที่มีโอกาสในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศมากกว่า
ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศมีสัดส่วนเกือบ         
ร้อยละ 74 ต่อ GDP และเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจส าคัญของประเทศในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี จากผลส ารวจฯ กลับแสดงให้เห็นว่าวิกฤติ 
COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนของชาวฟิลิปปินส์ลดลง
สูงสุดในอาเซียน รวมทั้งประชาชนมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มากที่สุด ท าให้ผู้บริโภค
เกิดความระมัดระวังและชะลอการใช้จ่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืน ท าให้แนวโน้มที่เศรษฐกิจ
ของฟิลิปปินส์จะฟ้ืนตัวจากการบริโภคภายในประเทศเต็มไปด้วยยากล าบาก นอกจากนี้ ล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์
ต้องกลับมาปิดเมืองอีกครั้งในพ้ืนที่เขตเมโทรมะนิลาและพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากพบจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น    
อย่างรวดเร็ว หลังจากท่ีได้มีการผ่อนคลายมาตรการฯ ท าให้แนวโน้มที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟ้ืนตัวต้องหยุดชะงัก
และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเกิดภาวะถดถอยเพ่ิมมากขึ้น   

นอกจากนี้ วิกฤติ COVID-19 ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์     
และประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนอย่างเห็นได้ชัด โดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก COVID-19 ได้ท าให้ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคและการใช้จ่ายโดยรวมภายในปีนี้ลดน้อยลง โดยผู้บริโภคจะมุ่งใช้จ่ายเฉพาะสินค้าจ าเป็นพ้ืนฐาน
เป็นหลัก และคาดว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายจะกลับมาเป็นปกติเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่การฟื้นตัว ส าหรับการใช้จ่าย

สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยหรือสินค้าไม่จ าเป็นอาจต้องประสบ
ปัญหากับการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ แม้จะเป็นช่วงหลังจากการ      
ฟ้ืนตัวจากสถานการณ์ COVID ก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

เศรษฐกิจของอาเซียนที่มีขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ท าให้หลายฝ่ายคาดว่า หลังวิกฤติ COVID-19 
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในอาเซียน รวมทั้งฟิลิปปินส์จะสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยจะได้รับการขับเคลื่อน
จากกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางของอาเซียน ทั้งนี้ ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการเร่งสร้างความมั่นใจ
ให้กับภาคธุรกิจและประชาชน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

………………………………………………………………………… 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
สิงหาคม 2563 
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อ้างอิง 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-07/rejuvenating-
southeast-asian-economies-through-consumer-spending-ipsos.pdf 




