
 

รายงานวิเคราะหคาดการณทิศทางเศรษฐกิจของไทย 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 

 
 

เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีภาคการสงออกเปนตัวกระตุนการขยายตัว ทั้งนี้ผูประกอบ
ธุรกิจ ยังมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แมจะมีความวิตกกังวลตอการแข็งคาของเงินบาท ขณะที่
ผูบริโภคยังไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจและชะลอการใชจาย โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

1. ดัชนีวฏัจักรธุรกิจ  : เคร่ืองชี้ทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
ผลการจัดทําดัชนีวัฏจักรธุรกิจ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2553  พบวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงขยายตัว   

โดยพิจาณาจาก                    
 ดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง ลดลงจากเดือนกอน รอยละ 2.5 เนื่องจาก การลดลงของ 

ตัวแปรชี้นํา ไดแก มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม และอัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมโลก   

อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะกลางในเดือนกรกฎาคม 2553เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.3 แสดงใหเห็นวา  ทิศทางเศรษฐกิจไทยในชวง 9 – 11 เดือนขางหนาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 ดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ลดลงจากเดือนกอน รอยละ 0.3  เนื่องจาก  การลดลงของ 
ตัวแปรชี้นํา คือ มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม และมูลคาสงออกที่แทจริง (ในรูปเงินบาท)  

อยางไรก็ตาม  อัตราการขยายตัวของดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 แสดงใหเห็นวา 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในชวง  3 – 5 เดือนขางหนา ยังอยูในชวงขยายตัว

 ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจ  เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตัวแปรพอง ไดแก  
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย มูลคานําเขาที่แทจริง (ในรูปเงินบาท) และ
ยอดจําหนายรถยนตในประเทศ   

 ทั้งนี้  อัตราการขยายตัวของดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 แสดงถึงเศรษฐกิจไทยจนถึงเดือน
กรกฎาคม 2553 ยังคงขยายตัว

 สําหรับดัชนีช้ีนําวัฏจักรเงินเฟอ ซ่ึงชี้ทิศทางภาวะเงินเฟอ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.5 เนื่องจาก
การลดลงของตัวแปรชี้นํา ไดแก อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใชกําลังการผลิต อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาน้ํามันโลก และอัตราการขยายตัวของดัชนีราคา
สินคานําเขา  

ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของดัชนีฯลดลงรอยละ 4.5 แสดงใหเห็นวา อัตราเงินเฟอในชวง 7-9 เดือนขางหนา
มีแนวโนมลดลง 



 2

2. ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ : เคร่ืองชี้ความเชื่อม่ันของผูประกอบธุรกิจในประเทศ  
จากการสํารวจความคิดเห็นผูประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ 

2/2553   เพื่อการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจและพยากรณเศรษฐกิจระยะสั้นใน 3 เดือนขางหนา ปรากฏวา 
ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3/2553 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2553) มีคา 58.1   ดัชนีสูงกวา 50 แสดงถึง
ความเชื่อมั่นของผูประกอบการที่ยังมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจในภาพรวม  โดยคาดวาจะดีขึ้นรอยละ 36.9 ไม
เปลี่ยนแปลงรอยละ 42.4  และแยลงรอยละ 20.7  ทั้งนี้ ผูประกอบการมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ    

1. คาเงินบาทที่ไมมีเสถียรภาพและมีคาแข็งตัวเกินไป 
2. ปจจัยทางดานการเมืองที่ยังมีความขัดแยง และความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใตที่ยังคงทวีความ

รุนแรงอยางตอเนื่อง 
3. สินคาที่จําเปนแกการครองชีพปรับตัวสูงขึ้นมาก 
4. การขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการและแรงงานฝมือ 
5. ตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ พลังงาน และคาจาง 
6. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไมชัดเจน ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

 
3. ดัชนีภาวะธุรกิจสงออก : สะทอนสภาวะการสงออกของไทย 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจสงออก ในเดือนกรกฎาคม 2553   ปรากฏวา 
ดัชนีคําสั่งซื้อใหม และ ดชันกีารจางงาน มคีา  53.0 และ 55.5 แสดงวา คําสั่งซื้อใหม และการจางงาน มี

แนวโนมสูงขึ้น ดัชนีมูลคาสงออก ดัชนีสินคาคงคลัง มีคา 49.1 และ 47.9 แสดงวา มูลคาสงออก และสินคาคงคลัง มี
แนวโนมลดลง 

สําหรับปญหาของผูประกอบการ คือ คาเงินบาทไมมีเสถียรภาพ ราคาวัตถุดิบ และน้าํมัน สูงขึ้น  
ขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานไรฝมือและมีฝมือ การคืนภาษีลาชา  พมาปดชายแดน ทําใหสงออกไมได    

สวนขอเสนอแนะของผูประกอบการ คือ ตองการใหรัฐบาลดูแลคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพ กระตุน
เศรษฐกิจใหมีการลงทุนมากกวานี้  สงเสริมการใชแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมาย  สนับสนุนธุรกิจการ
ทองเที่ยวใหมากขึ้น 
 
4. ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค : เคร่ืองชี้ภาวะการใชจายของประชาชน 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค ในเดือนกรกฎาคม 2553  ปรากฏวา 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนกรกฎาคม 2553  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 19.9 เปน 20.0  ซ่ึงคาดัชนีต่ํากวา

ระดับ 50 แสดงวา ผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค  
มีคาต่ํากวา 50  ตั้งแตเดือนมีนาคม 2547  

เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคตางๆ   ประชาชนในทุกภาคยังขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตาม มี
ภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล จาก 13.2 เปน 19.0 ภาคเหนือ จาก 19.7 เปน 21.1 และภาค
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 จาก 16.8 เปน 22.1 เปนผลมาจากราคาและผลผลิตทางการเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้นตามความตองการ
ของตลาดโลก สําหรับภูมิภาคที่ปรับตัวลง คือ ภาคกลาง จาก 21.2 เปน 17.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 21.6 
เปน 19.8 และภาคใต จาก 24.6 เปน 22.6 เนื่องจากวิกฤติภัยแลงในพื้นที่การเกษตรหลายแหง ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ ฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําฝนที่ตกสวนใหญจะอยูบริเวณพื้นที่ใตเขื่อนสงผลใหปริมาณน้ําในเขื่อนอยู
ในขั้นวิกฤติ ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอภาคการเกษตรประชาชนไดรับความเดือดรอน ผลผลิตทางการเกษตรลด
ต่ําลง            

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน  คือ ตองการใหรัฐบาลดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคไมใหสูง
เกินไป เรงฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และสรางความเทาเทียมกันเพื่อลดความเลื่อมลํ้าในสังคม ปราบปราม
และแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมปญหาหนี้นอกระบบ/ผูมีอิทธิพลเถ่ือนและปญหาการคอรัปชั่น  
ดูแลโยบายประกันรายไดของเกษตรกร ปรับคาแรงขั้นต่ําเพื่อใหแรงงานมีรายไดที่เพียงพอกับคาครองชีพที่สูงขึ้น
มาก แกไขปญหาความไมเปนธรรมและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมที่กอใหเกิดความแตกแยก สรางความปลอดภัย
และความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและนักลงทุนฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศและภาคการทองเที่ยว 

 

 

        กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
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