
 

รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทย 
     (จากข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2554) 
 
 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2554 ขยายตัวในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย  
และไม่สูงขึ้นมากตามทีส่ านักเศรษฐกิจต่างๆคาดการณ ์

 ผลการจัดท าดัชนีราคาต่างๆ ของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์พบว่า 

 ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2554 เทียบกับเดือนมีนาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 3.14  และเมื่อ
เทียบกับเดื อนกุมภาพันธ์  2554 สูงขึ้นร้อยละ  0.49 โดยเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค.54 สูงขึ้นร้อยละ 3.01 จากการสูงขึ้น
ของผักสด ไข่และผลิตภัณฑ์นม และเนื้อสุกร ทั้งนี้ อัตราเฉลี่ย ในไตรมาสแรกต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.09 
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  

 ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2554 เทียบกับเดือนมีนาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 5.7 และเมื่อเทียบ
กับเดือนกุมภาพันธ์  2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค.54 สูงขึ้นร้อยละ 6.4  ซึ่งยังคงขยายตัวใน
ระดับสูง โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคา น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าชธรรมชาติ และแร่สังกะสี ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก  
รวมทั้งสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล เป็นต้น 

 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง   เดือนมีนาคม 2554 เทียบกับเดือนมีนาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 6.6 และ
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.9  โดยเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค.54 สูงขึ้นร้อยละ 6.2 เป็นผลมาจาก
การปรับตวัสูงขึ้นของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามการ
ปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ ามันและราคาวัตถุดิบในปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี  2554 จะอยู่ระหว่าง        
ร้อยละ 3.2 – 3.7 ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้ 

1) ราคาน้ ามันดิบอยู่ระหว่าง 78-88 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (ราคาน้ ามันดิบเฉลี่ยเดือนม.ีค. 54 เท่ากบั 
108.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)  

2) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่าง 28-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนม.ีค. 54 เท่ากับ 
30.37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)  

3) รัฐบาล ยังคงมาตรการลดค่าครองชีพบาง มาตรการต่อไป 

ปัจจัยที่มีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในปี 2554 ได้แก ่ 
1) ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ความวุ่นวายในตะวันออกกลาง  
2) ราคาสินค้าเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้น  เช่น ยางพารา ข้าว ตามความต้องการในตลาดโลกที่สูงขึ้นและปริมาณ

ผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลงจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ                
3) สภาพคล่องที่มีมากในระบบการเงินโลก  จากนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ าในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม               

ท าให้นักลงทุนเข้ามาซื้อสินค้าโภคภัณฑม์ากขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑม์ีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ภาวะเศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกิจของไทย พบว่ายังคงมีการขยายตัว โดยพิจารณาไดจ้ากเครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ ดังนี้  

ดัชนีวัฏจักรธุรกิจที่จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่
ในช่วงขยายตัว โดยจะเห็นได้จาก อัตราการขยายตัวของดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ ในเดือนกุมภาพันธ ์2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 
(มกราคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 2.5) และดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ขยายตัวร้อยละ 8.4 (มกราคม 2554 ขยายตัว
ร้อยละ 7.2) แสดงให้เห็นว่าทศิทางเศรษฐกิจภายในประเทศระยะ 3-5 เดือนข้างหน้า ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

การบริโภค  ยังคงขยายตัวได้ดี พิจารณาได้จากยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในเดือนกุมภาพันธ ์2554 
ขยายตัวร้อยละ 10.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 สอดคล้องกบัการบริโภคสินค้าคงทนทีย่ังคง
ขยายตัวในระดับสูง สะท้อนได้จากปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่งในเดือนกุมภาพันธ ์2554 ขยายตัวร้อยละ 49.6 (มกราคม 
2553 ขยายตัวร้อยละ 47.6) และปริมาณการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ ์2554 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.9 
(มกราคม 2554 ขยายตัวรอ้ยละ 5.8) 

นอกจากนี ้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านการบริโภคสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพซึ่งจัดท าโดย
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเดือนมีนาคม 2554 มีค่า 53.9 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเช่ือมั่นใน
การใช้จ่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพ 

การลงทุน ขยายตัวได้ดีเช่นกัน สะท้อนจากปริมาณการน าเข้าสินค้าทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 
26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (มกราคม 2553 ขยายตัวร้อยละ 31.2) เช่นเดียวกับปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ที่ขยายตัวได้ดทีี่ร้อยละ 37.6 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 29.7  

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ลดลงร้อยละ 3.4 
(มกราคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 4.1) ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 17 เดือน โดยมีปัจจัยหลักมาจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟมีการผลิตลดลง แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงมีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยู่ในระดับดี  
โดยจะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ ์2554 มีค่าเกินกว่าระดับ 100 โดยอยู่ที่ระดับ 
108.2  

การผลิตภาคเกษตรกรรม พบว่า ดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ที่จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (มกราคม 2554 
ขยายตัวร้อยละ 9.9) จากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าว มันส าปะหลัง ผลปาล์มสด และยางพารา เนื่องจากอุปทานในตลาด
ลดลง 

อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แตย่ังอยู่ในระดับต่ า โดยอัตราการว่างงานในเดือนมกราคม 2554 อยู่ที่ร้อยละ 
1.0 ของก าลังแรงงาน (ธันวาคม 2553 อยู่ที่ร้อยละ 0.9) หรือคิดเป็นคนว่างงานประมาณ 3.7 แสนคน เนื่องจากเป็นช่วง
ปลายฤดูเก็บเก่ียวพืชผลส าคัญที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาต ิขยายตัวดีขึ้นโดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า (มกราคม 2554 ขยายตัวร้อยละ 11.6) หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.8 ล้านคน สะท้อนถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของภาคบริการจากการท่องเที่ยว 

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน เดือนกุมภาพันธ ์2554  ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริโภค การลงทุนและ
การผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาสินค้า และราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากนีก้ารขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน อย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ลดลงด้วย 

 
 
 
 

 



 3 
ภาวะการส่งออก 

กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศ มูลค่าการส่งออก เดือนกุมภาพันธ์  2554 ขยายตัวสูงสุด เป็นประวัติการณ์  
อยู่ที่ 18,867.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (573,012.1 ล้านบาท) โดยขยายตัวร้อยละ 31.0 เมื่อเทียบเดือนเดียวกันปี
ก่อน เนื่องมาจากการสูงขึ้นของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ขณะที่มูลค่าการน าเข้า  อยู่ที่ 17,100.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (525,657.9 ล้านบาท ) หรือขยายตัว ร้อยละ 22.5 ส่งผลให้ดุลการค้าของไทยในเดือนกุมภาพันธ์  2554 
เกินดุล 1,767.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (47,354.2 ล้านบาท) 

 

ส าหรับดัชนีราคาส่งออก  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สูงขึ้นร้อยละ 
6.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ส่งออกในหมวดสินค้า
เกษตรกรรม ขณะที่ดัชนีราคาน าเข้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงขึ้นร้อยละ 8.8 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
น าเข้าในหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เป็นส าคัญ  นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเป้าหมายการส่งออกในปี 2554 
ใหม่จาก  10% เป็น 12% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยบวกจากการขยายตัวของตลาดที่มีศักยภาพ  ได้แก่ อาเซียน
เพิ่มขึ้น 23% จีน 20% อินเดีย 18% รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพเดิม  ทั้ง สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ซึ่งมีการระดม
ทุนหมุนเวียนจากภาครัฐเข้าไปในระบบสูงมากขึ้น  จึงท าให้มีการขยายตัวด้า นการค้าการลงทุนสูงกว่าที่คาดการณ์  
ขณะที่ตลาดใหม่ขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดรัสเซีย CIS แอฟริกา และละตินอเมริกา 

 ปัจจัยที่น่าจับตามองที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการส่งออกของไทย 

1) การฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า โดยการฟื้นตัวของประเทศญี่ปุ่นยังมีความเปราะบาง และได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก
เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็ยังคงมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยทีอ่าจจะ
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย 

2) การปรับขึ้นของราคาสินค้า โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาเพ่ิมสูงขึ้นจากเหตุอุทกภัย และราคา
น้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง สง่ผลให้ต้นทุนราคาเพิ่มสูงขึ้น 

3) การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็น
บวก ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ รวมถึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องเงินทุนไหลเข้า  
อันจะน าไปสู่การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท 

                    

กลุ่มดัชนีเศรษฐกิจ  
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ 
 


