
 
รายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทย 

(จากขอมูลดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา กระทรวงพาณิชย เดือนมกราคม 2553) 
 

ภาวะราคาสินคาและการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาฯ 

ดัชนีราคาผูบริโภคเริ่มรายงานโดยใชทศนิยม 2 ตาํแหนงเปนครั้งแรกของประเทศไทย  
โดยในเดือนมกราคม 2553 เทากับ 106.29 

 ผลการจัดทําดชันีราคาตาง ๆ ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา 

 ดัชนีราคาผูบริโภค  เดือนมกราคม 2553 เทียบกับเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1  
เปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 0.6 

 ดัชนีราคาผูผลิต เดือนมกราคม 2553 เทียบกับเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 และเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเพียงรอยละ 2.0  

 ดัชนีราคาวัสดุกอสราง  เดือนมกราคม 2553 เทียบกับเดือนมกราคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4   
ซ่ึงเปนการปรับตัวสูงขึ้นเปนเดือนแรก หลังจากที่ติดลบตอเนื่องติดตอกันนานถึง 13 เดือน สาเหตุมาจากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาวัสดุกอสราง
ลดลงรอยละ 0.4  

จากขอมูลดัชนีราคาผูผลิตและดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2553 ชี้ใหเห็นวาภาวะราคา
สินคาของไทยในป 2553 นาจับตามองเปนอยางยิ่งวาจะมีแนวโนมสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น
หรือไม อยางไรก็ดี กระทรวงพาณิชยไดคาดการณการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภควาจะอยูระหวางรอยละ 
3.0 – 3.5 ภายใตสมมุติฐานวาราคาน้ํามันอยูระหวาง 70 – 80 เหรียญตอบารเรล และ อัตราแลกเปลี่ยนอยู
ระหวาง 30 – 33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเพิ่มสูงขึน้ของดัชนีราคาผูบรโิภค และเริ่มปรับตัวเขาสูภาวะปกติ ไดแก  

1. ราคาน้ํามัน 

เนื่องจากผลของราคาน้ํามันที่ต่ําในชวงเดียวกันของปกอน เปรียบเทียบกับราคาน้ํามันใน
ปจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทยปรับตัวเปนบวก
อยางตอเนื่อง และคาดวาจะเปนบวกตลอดทั้งป แตอาจจะปรับตัวลดลงเล็กนอยในไตรมาสที่ 3  

2. ราคาสินคาเกษตร 

ราคาสินคาเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตามราคาในตลาดโลก และการดําเนินมาตรการของภาครัฐ
ในเรื่องการประกันรายไดเกษตรกร ทําใหรายไดเกษตรกรขยายตัวเปนอยางมาก การบริโภคของครัวเรือน
ปรับตัวดีขึ้น จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัวเปนบวกมากขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจของไทยในเดือนมกราคม 2553 แสดงการฟนตัวอยางชัดเจน ตัวเลขการบริโภคในประเทศ
ปรับเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของราคาสินคา และปริมาณสินคา สะทอนความตองการและกําลังซื้อของผูบริโภค
ที่มากขึ้น โดยพิจารณาจาก 

1) การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวในอัตราเรง จาก 39.49 พันลานบาท ในเดือน
พฤศจิกายน 2552 เปน 40.37 พันลานบาท ในเดือนธันวาคม 2552 สงผลใหในไตรมาส 4/2552 ยอดจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มกลับมาขยายตัวเปนบวก สะทอนวาเศรษฐกิจกลับมามีการจับจายใชสอยมากขึ้น  

2) รายไดเกษตรกรที่แทจริง ขยายตัวในอัตราเรง จากรอยละ 2.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนรอยละ 
13.6 ในเดือนธันวาคม 2552 ซ่ึงสะทอนกําลังซื้อของคนในภูมิภาคที่ปรับตัวสูงขึ้น 

3) ปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง รถจักรยานยนต และสินคาอุปโภคบริโภคนําเขา ขยายตัวในอัตรา
เรงอยางมาก ในเดือนธันวาคม 2552 จําหนายรถยนตนั่งไดสูงถึง 30,431 คัน สวนรถจักรยานยนตจําหนายได 
154,000 คัน ซ่ึงสอดคลองกับรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นมาก 

4) ความเชื่อมั่นผูบริโภค ปรับตัวสูงขึ้นในรอบป จากดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่จัดทําโดย
กระทรวงพาณิชย สูงถึงระดับ  20.7 เปนระดับที่สูงที่สุดในป 2552 และในเดือนมกราคม 2553 มีคาเพิ่มขึ้นที่
ระดับ 25.1 สะทอนวาผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจดีขึ้นเปนลําดับ 

ปจจัยดานบวกที่ชวยผลักดันเศรษฐกิจไทยใหฟนตัว ไดแก 

1) เศรษฐกิจของประเทศคูคาฟนตัวอยางตอเนื่อง ทําใหการสงออกซึ่งเปนตัวหลักสามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดมากขึ้น เห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลุม 3G (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป 
และญี่ปุน) ที่มีสัญญาณการฟนตัวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุนที่แมจะมีปญหาเรื่องเงินฝดและการจางงาน ก็ได
ประกาศแผนกระตุนเศรษฐกิจรอบใหมที่มีมูลคาสูงถึง 2.74 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหคาดวาในป 2553 
เศรษฐกิจจะขยายตัวเปนบวก เมื่อเศรษฐกิจของคูคาหลักเริ่มขยายตัว จึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการฟนตัวดาน
การสงออกของไทย ซ่ึงจะทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการจางงานดีขึ้นตามลําดับ 

2) นโยบายภาครัฐสามารถชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการไทยเขมแข็งที่
มีมูลคาสูงถึง 3.5 แสนลานบาท หากสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายของวงเงินอนุมัติ ก็นาจะชวยใหเกิด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีนโยบายชวยเหลือดานอื่นๆ เชน โครงการแกปญหาหนี้นอก
ระบบ ที่อาจชวยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชน ทําใหการบริโภคและการลงทุนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น 

ปจจัยดานลบที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ไดแก 

1) ปญหาโครงการมาบตาพุด แมวาศาลปกครองจะอนุญาตให 11 โครงการ จาก 76 โครงการที่เคย
ถูกระงับไวสามารถดําเนินการได แตปญหายังคงมีตามมาอยางตอเนื่อง เชน ปญหากาซรั่วที่เกิดขึ้นเมือ่ไมนานนี ้
เปนตน ซ่ึงเรื่องนี้จะกระทบตอการลงทุนในปจจุบัน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอนาคต 

2) สถานการณทางการเมืองยังไรเสถียรภาพ ทําใหรัฐบาลไมสามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ไดเต็มที่ นอกจากนี้ยังอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค นักลงทุน และนักทองเที่ยวในระยะยาว 
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ภาวะการสงออก 
   
 กระทรวงพาณิชย ไดประกาศตัวเลขมูลคาการสงออกลาสุดเดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้น  รอยละ 26.1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา (เดือนพฤศจิกายน 2552 สูงขึ้นรอยละ 17.2) ซ่ึงเปนการขยายตัว
เปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ซ่ึงปจจัยที่สงผลทําใหการสงออกปรับตัวดีขึ้นในชวงไตรมาสสุดทายของป 
ไดแก ความตองการในตลาดโลกที่ฟนตัวมากขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและการคาของตลาดสงออก
สําคัญ ประกอบกับความสําเร็จจากการดําเนินมาตรการเรงรัดผลักดันการสงออกรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชนที่ดําเนินการมาโดยตลอด และตอเนื่องมาตั้งแตตนป  

สําหรับดัชนีราคาสงออกเดือนธันวาคม  2552  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ  11.0 
เปนการปรับตัวสูงขึ้นเปนเดือนที่ 3 ในรอบป สาเหตุสําคัญมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหมีคําสั่ง
ซ้ือจากตลาดตางประเทศเขามาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะสูงขึ้นในป 2553 สอดคลอง
กับทิศทางราคาน้ํามันดิบและราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการของ
ตลาดโลก จึงสงผลใหสินคาสงออกสําคัญที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดสินคาแรและเชื้อเพลิง รอยละ 60.4 
(น้ํามันสําเร็จรูป  น้ํามันดิบ กาซปโตรเลียมเหลว แรสังกะสี) และหมวดสินคาเกษตรกรรม รอยละ 42.3 (ขาว 
ยางพารา)  
  จากภาวะเศรษฐกิจ และดัชนีราคาเศรษฐกิจดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไทยอยูในชวง
ของการฟนตัวที่เร่ิมจะชัดเจนและมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากปจจัยดานการสงออกที่เปนปจจัย
สําคัญของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และสัญญาณดานการบริโภคของประชาชนที่เร่ิมจะขยายตัวไดดีขึ้น สะทอน
ไดจากดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคในเดือนมกราคม 2553  มีคา 25.1  เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาซึ่งมีคา 20.7 
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมีความตองการ และกําลังซื้อมากขึ้น 
อยางไรก็ตามในดานของการลงทุนยังไมฟนตัวเต็มที่ แตก็สามารถปรับตัวไดดีขึ้นตามลําดับ สวนดานการใช
จายของภาครัฐที่ เปนอีกแรงสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ก็สามารถใชจายไดเกินเปาเล็กนอย  
แตยังตองเรงเบิกจายใหมากขึ้นทั้งรายจายในงบประมาณ และรายจายตามโครงการไทยเขมแข็ง ที่พบวา
ขณะนี้เบิกจายไดเพียง 37 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 10.7 ของวงเงินอนุมัติ ซ่ึงถือวายังเบิกจายไดนอย 

 ถึงแมวาเศรษฐกิจไทยจะเริ่มปรับตัวไดดี แตยังคงตองอาศัยปจจัยผลักดัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมหรือสนับสนุนผูประกอบการทั้งจากในและตางประเทศ ในการลด
ตนทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อสรางแรงจูงใจในการลงทุน 
ประกอบกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญและจําเปน เชน ระบบขนสงมวลชน ระบบน้ํา ระบบโลจิสติกส 
เปนตน เนื่องจากการกอสรางโครงการเหลานี้จะกระตุนใหเกิดการบริโภคและการจางงานอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และการพัฒนาฝมือแรงงาน ก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่จะทําให
เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขัน และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงในภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนเชนทุกวันนี้ 

 


