
 
รายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทย 

(จากขอมูลดัชนีเศรษฐกจิการคา สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา กระทรวงพาณิชย เดือนเมษายน 2553) 
 

ภาวะราคาสินคาและการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตางๆ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยยังอยูในแนวโนมท่ีดี 

 ผลการจัดทําดชันีราคาตาง ๆ ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา 

 ดัชนีราคาผูบริโภค  เดือนเมษายน 2553 เทียบกับเดือนเมษายน 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0  
เปนบวกตอเนื่องเปนเดือนที่ 7 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 0.49 

 ดัชนีราคาผูผลิต เดือนเมษายน 2553 เทียบกับเดือนเมษายน 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 และเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเพียงรอยละ 0.7 

 ดัชนีราคาวัสดุกอสราง  เดือนเมษายน 2553 เทียบกับเดือนเมษายน 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 
ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาดัชนีราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้นรอยละ 2.7 

การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีราคาผูผลิตในอัตราที่ลดลงในเดือนเมษายนนี้  แสดงให
เห็นทิศทางการฟนตัวทางเศรษฐกิจไทยอยางมีเสถียรภาพ และเขาสูแนวโนมท่ีดี ซ่ึงมีปจจัยหลักมาจากราคา
อาหารสด สินคาเกษตร ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แสดงใหเห็นถึงการ
บริโภคของประชาชนปรับตัวดีขึ้น การจางงานเพิ่มขึ้น และกําลังการผลิตท่ียังคงปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางไดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบในการผลิตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความตองการที่เพิ่มขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และตามภาวะราคาตลาดโลก 

ท้ังนี้  กระทรวงพาณิชยไดคาดการณการเติบโตของดัชนีราคาผูบริโภค ป 2553 วาจะอยูระหวางรอยละ 
3.0 – 3.5 ภายใตสมมติฐานวาราคาน้ํามันอยูระหวาง 70 – 80 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล และ อัตราแลกเปลี่ยนอยู
ระหวาง 31 – 33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ และรัฐบาลขยายระยะเวลาของมาตรการชวยเหลือคาครองชีพออกไป
จนถึงสิ้นป และคาดการณวาดัชนีราคาผูผลิต จะสูงขึ้นรอยละ 12.20 – 12.74  

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจของไทยมีสัญญาณการฟนตัวอยางมีเสถียรภาพและมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงสามารถสะทอนไดจากปจจัยดานตางๆ ดังนี้ 

 การบริโภค ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง จากรายไดภาคครัวเรือน การจับจายใชสอยท่ัวไป และการซื้อสินคา
คงทนมีการขยายตัวในระดับสูง ซ่ึงจะเห็นวาการบริโภคยังไมไดรับผลกระทบจากปญหาการเมืองในระยะสั้นนี้
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 ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในชวงไตรมาสแรกของป 2553 ขยายตัวรอยละ 70.2 ขณะที่ใน
เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวรอยละ 22.5 และเดือนกุมภาพันธขยายตัวรอยละ 21.9 ซ่ึงสอดคลองกับรายได
เกษตรกรที่แทจริง ที่ยังคงขยายตัวเปนบวกอยางตอเนื่อง โดยในเดือนมีนาคม 2553 มีคารอยละ 14.9 และเดือน
กุมภาพันธ 2553 อยูที่รอยละ 9.9  

 ภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวขึ้นสูระดับสูงสุดในประวัติศาสตร ทั้งดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
อัตราการใชกําลังการผลิต  สะทอนวาภาคอุตสาหกรรมฟนตัวไดอยางแข็งแกรง โดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวรอยละ 32.6 ในขณะที่อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับ 67.9 
ซ่ึงอยูระดับที่สูงสุดในรอบ 24 เดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต และเครื่องอิเล็กทรอนิกส ที่มี
อัตราการใชกําลังการผลิตสูงถึงรอยละ 91.2 และ 90.6 ตามลําดับ 

 ภาคเกษตรกรรม ผลผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัว ตามปญหาภัยธรรมชาติ และผลของฤดูกาลทํา
ใหมีผลผลิตออกสูตลาดนอย  แตราคาสินคาเกษตรยังคงขยายตัวในระดับสูง ซ่ึงราคาสินคาเกษตรดังกลาว
เปนปจจัยหลักที่ทําใหดัชนีราคาผูบริโภคยังคงปรับตัวเปนบวกอยางตอเนื่องในเดือนนี้ดวย 
 อัตราการวางงาน และยอดการจางงาน  อัตราการวางงานเดือนมีนาคม 2553 ลดลงเหลือรอยละ 1.0 
ของกําลังแรงงาน หรือคิดเปน 380,000 คน ซ่ึงถือวาเปนอัตราการวางงานที่ยังอยูในภาวะปกติ ในขณะที่ยอด
การจางงานเพิ่มขึ้นถึง 930,000 คน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะการจางงานในสาขาคาปลีก
และคาสง 

จากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจขางตน เมื่อพิจารณาควบคูกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ซ่ึงจัดทําโดย
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ในเดือนเมษายน 2553  มีคา 15.64  ลดลงจากเดือนท่ีผานมาซึง่
มีคา 19.32  ช้ีใหเห็นวาผูบริโภคบางสวนยังคงขาดความเชื่อมั่นกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลกระทบของการชุมนุมที่ยืดเยื้อมาตั้งแตตนเดือนมีนาคม 2553  

นอกจากนี้ ดัชนีคําสั่งซื้อใหมในเดือนเมษายน 2553 ซ่ึงมีคา 56.3 (เดือนมีนาคม 2553 มีคา 55.3) และ
ดัชนีมูลคาสินคาสงออกมีคา 50.0 (เดือนมีนาคม 2553 มีคา 69.8) โดยดัชนีคําสั่งซื้อใหมมีคาเกิน 50 เปนเดือน
ท่ี 8 ติดตอกัน แสดงใหเห็นถึงทิศทางการสงออกของประเทศที่ยังคงมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจน
ศักยภาพในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก ที่สามารถแขงขันกับประเทศคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาวะการสงออก 

 กระทรวงพาณิชย ไดประกาศตัวเลขมูลคาการสงออกลาสุดเดือนมีนาคม 2553 อยู ท่ี 16,253  
ลานเหรียญสหรัฐฯ  หรือขยายตัวรอยละ 40.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวในอัตรา
เรงของทั้งปริมาณการสงออก และราคาสินคา (เดือนกุมภาพันธ 2553 สูงขึ้นรอยละ 23.1 ซ่ึงเปนการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเปนบวกติดตอกันเปนตัวเลขสองหลักเปนเดือนที่ 5 และปรับตัวสูงสุดในรอบ 18 เดือน  

สําหรับดัชนีราคาสงออกเดือนกุมภาพันธ  2553 เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สูงขึ้นรอยละ 13.1 
(เดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นรอยละ 12.0) สาเหตุสําคัญมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
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ประเทศคูคาที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับทิศทางราคาน้ํามันดิบและราคาสินคาโภคภัณฑ ตลอดจนราคา
พืชผลทางการเกษตรยังคงมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการของตลาดโลก สําหรับดัชนีราคาสงออก
ไตรมาสที่ 1 ป 2553 สูงขึ้นรอยละ 12.1 ซ่ึงเปนการสูงขึ้นของทุกหมวดสินคา 

การขยายตัวของการสงออกอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การลดภาษี
ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียนและประเทศคูคาตางๆ สงผลใหมีการเติบโตของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการปรับเพิ่มระดับสินคาคงคลังของธุรกิจตางๆ   เพื่อรองรับภาวะตลาดที่มี
แนวโนมฟนตัว  อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออก ไดแก แนวโนมการแข็งคา
ของเงินบาท ทิศทางราคาน้ํามันดิบที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปญหาการเมืองภายในประเทศเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย และอาจสงผลกดดันความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยและ
ผูนําเขาในตางประเทศ 

ภวะเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2553 สามารถปรับตัวเขาสูเสถียรภาพไดอยางมั่นคง และมี
แนวโนมที่ดี  ซ่ึงปจจัยดานการสงออกยังคงเปนเครื่องยนตหลักในการขับเคลื่อนการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน และจีน อยางไรก็ตามปญหาการเผชิญหนาทางการเมือง ที่คาดวาจะเปนปญหา
ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ยังไมสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้น แตอาจสงผลตอความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนทั้งในประเทศ และตางประเทศในระยะยาว สังเกตไดจากจํานวนนักทองเที่ยวในเดือนมีนาคม 
2553 ไดลดลง ทั้งนี้เปนชวงของ Low Season และลดลงตอเนื่องในเดือนเมษายน 2553 เนื่องจากปญหาการ
ชุมนุมประทวง และการปดนานฟาของประเทศยุโรป แสดงใหเห็นวาหากรัฐบาลยังไมสามารถแกไขปญหา
ความยืดเยื้อทางการเมืองได ปญหาดังกลาวก็จะสงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจทันที โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะแผขยายเปนผลกระทบระดับประเทศในที่สุด 

ปจจัยท่ีนาจับตามองที่จะกระทบตอเศรษฐกิจและภาคการสงออกของไทย สรุปไดดังนี้ 

1) ปจจัยทางการเมืองในประเทศ ที่กระทบภาคการคา และภาคการทองเที่ยว 

2) ปจจัยดานการลงทุน ทั้งจากผลของการเมือง และปญหาโครงการลงทุนขนาดใหญที่มาบตาพุด 

3) ปจจัยจากตางประเทศ ทั้งจากการปรับตัวของจีนตอการแกปญหาฟองสบู ญี่ปุนจากการเกิดภาวะ
เงินฝด ยุโรปจากปญหาของกรีซ สเปน โปรตุเกส และปญหาดานการเงินที่ดูไบ 
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