
 
รายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทย 

(จากขอมูลดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา กระทรวงพาณิชย เดือนมีนาคม 2553) 
 

ภาวะราคาสินคาและการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตางๆ 

 เศรษฐกิจของไทยฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ 

 ผลการจัดทําดชันีราคาตาง ๆ ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา 

 ดัชนีราคาผูบริโภค  เดือนมีนาคม 2553 เทียบกับเดือนมีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4  
เปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 0.23 

 ดัชนีราคาผูผลิต เดือนมีนาคม 2553 เทียบกับเดือนมีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.6 และเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเพียงรอยละ 1.6 

 ดัชนีราคาวัสดุกอสราง  เดือนมีนาคม 2553 เทียบกับเดือนมีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 
สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก เนื่องจากตนทุนการกอสรางมีแนวโนม
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้นรอยละ 0.4 

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีราคาผูผลิตในไตรมาสที่ 1 ของปนี้ แสดงใหเห็น            
ทิศทางการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทยอยางมีเสถียรภาพ ซ่ึงมีปจจัยหลักมาจากราคาอาหารสดและสินคาเกษตร
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น แสดงใหเห็นถึงการบริโภคของประชาชนปรับตัวดีขึ้น การจางงานเพิ่มขึ้น และกําลังการผลิต
ปรับตัวสูงขึ้น 

ท้ังนี้  กระทรวงพาณิชยไดคาดการณการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภควาจะอยูระหวางรอยละ3.0 – 3.5 
ภายใตสมมติฐานวาราคาน้ํามันอยูระหวาง 70 – 80 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล อัตราแลกเปลี่ยนอยูระหวาง 
31 – 33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ  และรัฐบาลตอมาตรการความชวยเหลือคาครองชีพออกไปจนถึง   สิ้นป 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของไทยในเดือนมีนาคม 2553 แสดงการฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ ตัวเลขการบริโภคใน
ประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของราคาสินคา และปริมาณสินคา สะทอนความตองการและกําลังซื้อของ
ผูบริโภคที่มากขึ้น โดยพิจารณาจาก 

1) ภาคเกษตรกรรม หดตัวเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว แตขยายตัวเปนบวกเมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา อยางไรก็ตามราคาผลผลิตยังขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะราคาเนื้อสุกรและไกเนื้อ 
ตามอุปสงคในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น  
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 รายไดเกษตรกรที่แทจริง ขยายตัวเปนบวกอยางตอเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2553 มีคารอยละ 
14.7 และเดือนกุมภาพันธ 2553 อยูที่รอยละ 12.0  

2) ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตอเนื่องและอยูในชวงของการฟนตัว อุตสาหกรรมที่โดดเดน คือ 
ยานยนต เครื่องใชไฟฟาและปโตรเลียม นอกจากนี้อัตราการใชกําลังการผลิต ยังคงอยูในระดับสูงตอเนื่องจาก
เดือนกอนที่ 60.6 

3) ภาคบริการ ดานการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง มีสวนชวยสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทย โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดือนกุมภาพันธ 2553 ขยายตัวรอยละ 44.3 โดยเฉพาะภูมิภาค
เอเชีย ไดแก จีนและกลุมอาเซียน สะทอนถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค 

4) การบริโภคภาคเอกชน อยูในชวงฟนตัว โดยดูจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 
ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง สะทอนการจับจายใชสอยที่มากขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งขยายตัวรอย
ละ 57.3 ขณะที่ปริมาณจําหนายรถจักรยานยนตขยายตัวรอยละ 26.0 ซ่ึงเปนการขยายตัวในระดับสูงมาก 
สอดคลองกับรายไดเกษตรกรที่เริ่มขยายตัวในอัตราเรงเชนกัน 

สถานการณท่ีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ    
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองและการชุมนุมที่ยืดเยื้อสงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยว

ภายในประเทศ  สวนภาคการสงออกยังไมมีสัญญาณชัดเจนจากผลกระทบดังกลาว หากแตเหตุการณความ
ขัดแยงทางการเมืองยังคงเปนปญหาเรื้อรังตอไป จะสงผลกระทบตอการใชจายในภาคประชาชน และภาค
การลงทุนอาจจะไดรับผลกระทบในระยะยาวจากปญหาคาเงินบาทแข็งคา สวนปญหาโรคระบาดและภัยแลง
ที่มีความรุนแรงมากกวาทุกปที่ผานมาทําใหภาคการเกษตรไดรับผลกระทบอยางหนัก  มีผลใหดัชนีความ
เชื่อม่ันผูบริโภค ซ่ึงจัดทําโดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในเดือนมีนาคม 2553  มีคา 18.6  
ลดลงจากเดือนท่ีผานมาซึ่งมีคา 24.9  อยางไรก็ตาม  ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้นซึ่งสะทอน
ไดจากเงินทุนจากตางชาติที่ไหลเขามาลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย  เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุม
ภูมิภาคเอเชียมีการปรับตัวดีขึ้นกวาประเทศกลุมยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา 

สถานการณท่ีสงผลตอภาวะเศรษฐกิจจากตางประเทศ  
การสงออกมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมูลคาการสงออกในเดือนกุมภาพันธ 2552 อยูที่ 14,404 

ลานเหรียญสหรัฐฯ  หรือขยายตัวรอยละ 23.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวในอัตรา
เรงของปริมาณการสงออกเปนสําคัญ โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรที่ขยายตัวไดดีตามราคายางพาราที่
เพิ่มสูงขึ้น และสินคาที่ใชเทคโนโลยีสูงที่ขยายตัวตามการสงออกยานยนต  เครื่องใชไฟฟา  และคอมพิวเตอร  
โดยสะทอนไดจากดัชนีคําสั่งซื้อใหมในเดือนมีนาคม 2553 มีคา 55.3 (เดือนกุมภาพันธ  2553  มีคา 60.7)  
และดัชนีมูลคาสินคาสงออกมีคา 63.2 (เดือนกุมภาพันธ  2553  มีคา 55.0)  โดยดัชนีคําสั่งซ้ือใหมมีคาเกิน 50 
เปนเดือนท่ี 7 ติดตอกัน  แสดงใหเห็นถึงทิศทางการสงออกของประเทศที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง   
เปนผลมาจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคูคาที่สําคัญ   

นอกจากนี้  ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก  และดัชนีคาดการณความสามารถในการแขงขันใน    
3 เดือนขางหนา (เม.ย. – มิ.ย.53) มีคาอยูท่ี 63.0 และ 52.0 ตามลําดับ ซ่ึงดัชนีคาดการณฯ ทั้งสองมีคาสูงเกิน 
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50 เปนไตรมาสที่ 4 ติดตอกัน เปนการแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการสงออกที่จะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนศักยภาพในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลกที่จะสามารถแขงขันไดกับประเทศคูคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ภาวะการสงออก 

 กระทรวงพาณิชย ไดประกาศตัวเลขมูลคาการสงออกลาสุดเดือนกุมภาพันธ 2552 อยูท่ี 14,404 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  หรือขยายตัวรอยละ 23.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวในอัตราเรง
ของปริมาณการสงออกเปนสําคัญ (เดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นรอยละ 30.83 ซ่ึงเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน
บวกติดตอกันเปนตัวเลขสองหลักเปนเดือนที่ 4  

การขยายตัวของการสงออกอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
สินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ขณะที่ราคาสินคาเกษตรกรรมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาสินคาในตลาดโลก 
ประกอบกับขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางอาเซียน กับประเทศคูคาตางๆ ทําใหความตองการสินคา
ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะสินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร และสินคาอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม 
ปจจัยเสี่ยงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออกไดแก แนวโนมการแข็งคาของเงินบาท ซ่ึงอาจกระทบตอ
ศักยภาพการแขงขันทางการคา ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว 
ภาวะภัยแลงที่อาจสงผลกระทบใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้งปญหาการเมือง
ภายในประเทศที่อาจสงผลกระทบภาคการลงทุนในประเทศ  
 สําหรับดัชนีราคาสงออกเดือนกุมภาพันธ  2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 12.0 
(เดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นรอยละ 11.2) สาเหตุสําคัญมาจากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เนนการสงออกเปนหลัก ประกอบกับทิศทางราคาสินคาเกษตรกรรม และสินคาอุตสาหกรรม
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก สงผลใหสินคาสงออกสําคัญท่ีมีราคา
สูงขึ้น ไดแก สินคาเกษตรกรรม สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาแรและเชื้อเพลิง และสินคา
อุตสาหกรรม  

ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2553 มีทิศทางการปรับตัวอยางแข็งแกรงและเริ่มมีเสถียรภาพ
เร็วกวาที่คาด ซ่ึงปจจัยดานการสงออกยังคงเปนเครื่องยนตหลักในการขับเคลื่อนการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ตามปญหาการเผชิญหนาทางการเมือง อาจจะสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในระยะยาว รัฐบาลจึงควรแกปญหาโดยเรงดวน เนื่องจากปญหาทางการเมืองอาจบั่นทอนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจได โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการทองเที่ยวที่มีสวนชวยสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทย อาจจะประสบปญหาเนื่องจากหากสถานการณทางการเมืองยืดเยื้อหรือบานปลาย  จะมี
ผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจทองเที่ยวในชวงสงกรานต แตหากสามารถยุติโดยเร็ว และรัฐบาลกลับมาใช
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานโครงการไทยเขมแข็งและการลงทุน  การฟนตัวทางเศรษฐกิจก็สามารถ
กลับมาไดตามที่ประมาณการไว  แตถาสถานการณยืดเยื้อหรือรุนแรงมาก ก็จะสงผลกระทบในเชิงลบตอการ
ฟนตัวเศรษฐกิจมากขึ้น 

 


