
 
รายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทย 

(จากขอมูลดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา กระทรวงพาณิชย เดือนกุมภาพนัธ 2553) 
 

ภาวะราคาสินคาและการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตางๆ 

 เศรษฐกิจของไทยฟนตัวอยางตอเนื่องทําใหดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกุมภาพันธ 2553  
เริ่มเขาสูภาวะปกติ คือ เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 3.7 เพิ่มขึน้ติดตอกันเปนเดือนที่ 5 

 ผลการจัดทําดชันีราคาตาง ๆ ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา 

 ดัชนีราคาผูบริโภค  เดือนกุมภาพันธ 2553 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 
เปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 0.56 

 ดัชนีราคาผูผลิต เดือนกุมภาพันธ 2553 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 และ
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเพียงรอยละ 1.1 

 ดัชนีราคาวัสดุกอสราง  เดือนกุมภาพันธ 2553 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2552 ลดลงรอยละ 0.1 
สาเหตุมาจากการลดลงของดัชนีหมวดซีเมนต ผลิตภัณฑคอนกรีต และสุขภัณฑ ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนที่
ผานมาดัชนีราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้นรอยละ 0.1  

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีราคาผูผลิต แสดงใหเห็นทิศทางการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
อยางชัดเจน ซ่ึงมาจากทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวของดัชนีราคา
ผูบริโภค มาจากการที่ราคาสินคาเกษตรและอาหารยังมีทิศทางการปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
มากกวาชวงเดียวกันของปท่ีผานมาถึงรอยละ 35.8 อยางไรก็ตามกระทรวงพาณิชยไดจับตาราคาสินคาอยาง
ใกลชิด โดยไดขอความรวมมือใหผูประกอบการตรึงราคาสินคาไวจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และหากจนถึงสิ้น
เดือนมีนาคม ตนทุนการผลิตไมเปล่ียนแปลง จะพิจารณาใหมีการตรึงราคาออกไปอีก 1 ไตรมาส กอนที่จะมี
การพิจารณาทบทวนตนทุนในทุกไตรมาส เพื่อใหเปนไปตามนโยบายลดคาครองชีพของรัฐบาล และเปนการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไมใหเกิดภาวะเงินเฟอตามที่หลายฝายไดคาดการณไว 

กระทรวงพาณิชยไดคาดการณการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภควาจะอยูระหวางรอยละ 3.0 – 3.5 
ภายใตสมมติฐานวาราคาน้ํามันอยูระหวาง 70 – 80 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล และ อัตราแลกเปลี่ยนอยู
ระหวาง 31 – 33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ 
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ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของไทยในเดือนกุมภาพันธ 2553 แสดงการฟนตัวอยางตอเนื่อง ตัวเลขการบริโภคใน
ประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของราคาสินคา และปริมาณสินคา สะทอนความตองการและกําลังซื้อของ
ผูบริโภคที่มากขึ้น โดยพิจารณาจาก 

1) ภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดีขึ้น โดยผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวเปนบวกตอเนื่อง 2 เดือน
ติดตอกันในเดือนธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 ซ่ึงสงผลตอราคาผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตาม
ราคาในตลาดโลก สินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นโดดเดน คือ ยางพารา และมันสําปะหลัง 

 รายไดเกษตรกรที่แทจริง ขยายตัวอยางตอเนื่อง จากรอยละ 13.6 ในเดือนธันวาคม 2552 เปนรอยละ 
14.7 ในเดือนมกราคม 2553 สงผลใหการบริโภคสินคาคงทน เชน รถยนต และรถจักรยานยนต ปรับตัวดีขึ้น 

2) ภาคอุตสาหกรรม อยูในชวงของการฟนตัว โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่องเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่โดดเดน คือ เครื่องใชไฟฟา และอโลหะ นอกจากนี้อัตราการ
ใชกําลังการผลิต ยังคงอยูในระดับสูงตอเนื่องจากเดือนกอนที่ 60.4 

3) ภาคบริการ ดานการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง มีสวนชวยสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทย โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดือนมกราคม 2553 ขยายตัวรอยละ 30.2 ซ่ึงเปนการขยายตัว
ในอัตราสูงอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเปนการขยายตัวในทุกกลุมประเทศ 
โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ไดแก จีนและกลุมอาเซียน สะทอนถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่น
ที่มีตอประเทศ 

4) การบริโภคภาคเอกชน อยูในชวงฟนตัว โดยดูจากการบริโภคสินคาคงทน ไดแก ปริมาณ
จําหนายรถยนตนั่งขยายตัวรอยละ 53.2 ขณะที่ปริมาณจําหนายรถจักรยานยนตขยายตัวรอยละ 37.2 ซ่ึงเปน
การขยายตัวในระดับสูงมากอยางตอเนื่อง สอดคลองกับรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นมาก 

สถานการณท่ีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ    
สถานการณความวุนวายทางการเมืองและสังคมภายในประเทศยังคงมีความเปราะบางและไม

แนนอน รวมทั้งสถานการณภายหลังการพิจารณาคดียึดทรัพยฯ ทําใหประชาชนและนักลงทุนมีความกังวล
ในความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนปญหาภัยแลงที่จะสงผลกระทบตอภาค
การเกษตร ซ่ึงมีผลใหดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค ซ่ึงจัดทําโดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ยังอยูในระดับต่ํา โดยมีคา 24.4 อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของไทยยังคงมี
แนวโนมฟนตัวอยางตอเนื่อง จากผลของราคาสินคาเกษตรหลายชนิดที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงรายไดของ
เกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาวขางตน นอกจากนี้อัตราการวางงานยังคงลดลงอยูในระดับต่ําโดยเดือนธันวาคม 
2552 จํานวนคนวางงานเหลือเพียง 350,000 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ของกําลังแรงงาน 

สถานการณท่ีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจจากตางประเทศ  
การสงออกยังคงเปนปจจัยหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรและสินคาที่ใชเทคโนโลยีสูงที่ขยายตวัไดด ีสะทอนไดจากดชันคีาํสัง่ซือ้ใหม
ในเดือนกุมภาพันธ 2553 มีคา 63.6 (เดือนมกราคม 2553  มีคา 51.0)  และดัชนีมูลคาสินคาสงออกมีคา 61.4 
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(เดือนมกราคม 2553 มีคา 49.2)  ซ่ึงคาดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา  แสดงใหเห็นถึง
แนวโนมของภาคการสงออกของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและประเทศคูคาที่สําคัญ  อยางไรก็ตามปญหาการระงับโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังคง
สงผลตอความไมมั่นใจในการลงทุนในอนาคตของนักลงทุนตางชาติ  และอาจสงผลใหเกิดการยายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศคูแขง เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม เปนตน 

ภาวะการสงออก 

 กระทรวงพาณิชย ไดประกาศตัวเลขมูลคาการสงออกลาสุดเดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นรอยละ 30.83 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา (เดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 26.1) ซ่ึงเปนการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเปนบวกติดตอกันเปนตัวเลขสองหลักเปนเดือนที่ 3 โดยสินคาสงออกที่สําคัญเพิ่มขึ้นในทุกหมวด
ติดตอกันอยางตอเนื่อง ไดแก สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรพวกขาว ยางพารา มันสําปะหลัง 
และน้ําตาล เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 46.2  
 ทั้งนี้ มาจากปจจัยเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะมีทิศทางการฟนตัวที่ดีกวาที่หลายฝายคาดการณไว 
สถาบันตางๆ จึงปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของประเทศตางๆ อาทิกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
ปรับการคาดการณอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกป 2553 เปน 3.9% จากคาดการณเมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่เดิม
อยูที่ 3.1% ขณะที่ธนาคารโลกก็ปรับการคาดการณเพิ่มขึ้นเปน 2.7% จากเดิมที่คาดวาจะขยายตัว 2% 
 กระทรวงพาณิชยคาดการณมูลคาการสงออกในป 2553 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 14 หรือคิด
เปนมูลคากวา 1.73 แสนลานดอลลารสหรัฐ 
 สําหรับดัชนีราคาสงออกเดือนมกราคม  2553  เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 11.2 
(เดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 26.1) ซ่ึงเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการลดภาษี
ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน  ทําใหความตองการสินคาปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร และสินคาอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจัยเส่ียงที่คาดวาจะสงผล
กระทบตอการสงออก ไดแก แนวโนมการแข็งคาของเงินบาท การลดคาเงินดองของเวียดนามที่อาจกระทบ
ตอการแขงขันดานราคาของสินคา ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว 
รวมทั้งปญหาการเมืองภายในประเทศของไทยที่สงผลตอความเชื่อมั่นของผูนําเขาในตางประเทศ 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2553 มีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุน
หลายดานทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แตยังคงมีปญหาภายในประเทศที่อาจสงผลตอเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจใหเกิดความผันผวนไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางการเมืองที่ยังไมมีขอสรุป ซ่ึงใน
ระยะกลางและระยะยาวอาจสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ รัฐบาลจึง
ควรแกปญหาโดยเรงดวน ลดปญหาความขัดแยงทางการเมือง เพื่อดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง 
รวมทั้งการเรงแกไขปญหาโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหคล่ีคลายโดยเร็ว เพื่อใหการลงทุนเปน
อีกแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางตอเนื่อง และจะสงผลตอการบริโภคและการจางงาน
ภายในประเทศใหมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 


