
 

รายงานวิเคราะหคาดการณทิศทางเศรษฐกิจของไทย 
ประจําเดือนสิงหาคม 2553 

 
 

เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีภาคการสงออกเปนตัวกระตุนการขยายตัว ทั้งนี้ผูประกอบ
ธุรกิจ ยังมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แมจะมีความวิตกกังวลตอการแข็งคาของเงินบาท ขณะที่
ผูบริโภคยังไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจและชะลอการใชจาย โดยพิจารณาจากเครื่องชี้ทิศทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

1. ดัชนีวฏัจักรธุรกิจ  : เคร่ืองชี้ทางเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
ผลการจัดทําดัชนีวัฏจักรธุรกิจ จนถึงเดือนสิงหาคม 2553  พบวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวงขยายตัว   

โดยพิจาณาจาก                    
 ดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.3 เนื่องจากการลดลงของตัวแปร 

ช้ีนํา ไดแก พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตกรุงเทพฯ ดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจของสหรัฐอเมริกา และอัตราการ
ขยายตัวของดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก   

ทั้งนี้อัตราการขยายตัวของดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง ในเดือนสิงหาคม 2553 ลดลงรอยละ  2.1  
แสดงใหเห็นวา ทิศทางเศรษฐกิจไทยในชวง 9 – 11 เดือนขางหนาจะชะลอตัวลง 

 ดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.2 จากการเพิ่มขึ้นของตัวแปรชี้นํา  
ไดแก มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม ดัชนีราคาหุน และมูลคาสงออกที่แทจริง (ในรูปเงินบาท)  

ทั้งนี้  อัตราการขยายตัวของดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น  เพิ่มขึ้นรอยละ  3.9  แสดงใหเห็นวา ทิศทาง
เศรษฐกิจไทยในชวง    3 – 5  เดือนขางหนา ยังอยูในชวงขยายตัว

 ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจ  ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 1.2 เนื่องจากการลดลงของตัวแปรพอง ไดแก  
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต มูลคานําเขาที่แทจริง (ในรูปเงินบาท) ปริมาณการผลติ
เบียร ยอดจําหนายรถยนตในประเทศ ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย และภาษีศุลกากร   

 อยางไรก็ตาม  อัตราการขยายตัวของดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5  แสดงถึงเศรษฐกิจไทย
จนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ยังคงขยายตัว

 สําหรับดัชนีช้ีนําวัฏจักรเงินเฟอ ซ่ึงชี้ทิศทางภาวะเงินเฟอ ลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 0.7 
เนื่องจากการลดลงของตัวแปรชี้นํา ไดแก อัตราการขยายตัวของอัตราการใชกําลังการผลิต  อัตราการขยายตัวของ
ดัชนีราคาน้ํามันโลก อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินคานําเขา อัตราการขยายตัวของสิทธิเรียกรองในประเทศ 
และอัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก  

ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของดัชนีฯลดลงรอยละ 6.0 แสดงใหเห็นวา อัตราเงินเฟอในชวง 7-9 เดือนขางหนา
มีแนวโนมลดลง 
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2. ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ : เคร่ืองชี้ความเชื่อม่ันของผูประกอบธุรกิจในประเทศ  
จากการสํารวจความคิดเห็นผูประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ 

2/2553   เพื่อการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจและพยากรณเศรษฐกิจระยะสั้นใน 3 เดือนขางหนา ปรากฏวา 
ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ ในไตรมาสที่ 3/2553 (สิงหาคม – 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 ในเดือนสิงหาคม 2553   ปรากฏวา 
ดัชนีมูลคาสงออก และ ดัชนีการจางงาน มีคา  51.1 และ 54.3 แสดงวา มูลคาสงออก และการจางงาน มี

แนวโนมสูงขึน้ ดัชนีคาํสั่งซื้อใหม ดัชนีสินคาคงคลัง มคีา 48.9 และ 45.6 แสดงวาคําสั่งซื้อใหม และสินคาคงคลัง มี
แนวโนมลดลง 

สําหรับปญหาของผูประกอบการ คือ คาเงินบาทแข็งคามากเกินไป ตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ทั้ง
วัตถุดิบ  น้ํามันเชื้อเพลิง คาไฟฟา และคาแรง ขาดแคลนแรงงาน  ขาราชการบางหนวยงานยังใหบริการ
ลาชา และมีเงื่อนไข    

สวนขอเสนอแนะของผูประกอบการ คือ ตองการใหรัฐบาลดูแลคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพ  ควรจัดใหมี
การอบรมแรงงานฝมือ  และเพิ่มคาแรงขั้นต่ํา  สรางตลาดใหมๆ ในตางประเทศใหมากขึ้น  ควบคุมราคาวัตถุดิบใน
การผลิต และคืนภาษีใหเร็วกวานี้ 
 
4. ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค : เคร่ืองชี้ภาวะการใชจายของประชาชน 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค ในเดือนสิงหาคม 2553  ปรากฏวา 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือนสิงหาคม 2553  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 21.2 เปน 22.1 ซ่ึงคาดัชนีต่ํากวาระดับ 

50 แสดงวา ผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค มีคาต่ํา
กวา 50 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2547  
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เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคตางๆ   ประชาชนในทุกภาคยังขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตาม มี
ภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ ภาคเหนือ จาก 20.0 เปน 23.8 ภาคตะวันออก จาก 23.7 เปน 35.8 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจาก 18.4 เปน 23.7  เปนผลมาจากราคาสินคาเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น ความตองการ
ยังคงขยายตัวแตผลกระทบจากภัยแลงที่ผานมาทําใหผลผลิตลดลงอยางมาก สําหรับภูมิภาคที่ปรับตัวลง คือ
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล จาก 19.9 เปน 13.1 ภาคกลาง จาก 19.0 เปน 18.3 และภาคใต จาก 27.6 เปน 25.5 เนื่องจาก
สถานการณความไมแนนอนจากปจจัยตางๆ เชน สถานการณทางการเมืองภายในประเทศและการฟนตัวของ
เศรษฐกิจตางประเทศ           

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน  คือ ตองการใหรัฐบาลดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภค ปรับ
คาจางคาแรงขั้นต่ําใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน เรงฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และสรางความเทา
เทียมกันเพื่อลดความเลื่อมลํ้าในสังคม ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมปญหาหนี้นอก
ระบบ/ผูมีอิทธิพลเถ่ือนและปญหาการคอรัปชั่น  สงเสริมการเกษตร ดูแลราคาสินคา พัฒนาระบบชลประทาน
อยางเปนรูปธรรม ใหความรูและกระตุนใหเกษตรกรเขาใจถึงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง แกไขปญหาระดับชุมชน
และรากหญาเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

 

        กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 

 

รายงานเมื่อวันที่    04/10/53 
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