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ไตรมาส 1/2561 (ม.ค.–มี.ค.61) ดั ชนีมีค่า 64.2 ซึ่งมีค่ าสูง กว่ า
ระดั บ 50 สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการคาดว่ า เศรษฐกิ จ ในไตรมาส
1/2561 มีทิศทางที่ดี จากการขยายตัวของภาคการส่งออก การท่องเที่ย ว
และมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ ทั้ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
เศรษฐกิ จฐานราก การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ
มาตรการภาษี เพื่ อ สนั บสนุ น การใช้ จ่ ายในประเทศ การลงทุ น โครงสร้ า ง
พื้นฐาน และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านต่างๆ
ไตรมาส 2/2561 (เม.ย.–มิ . ย.61) ดั ช นี ค าดการณ์ ภ าวะธุ ร กิ จ
ส่งออกมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยดัชนีมีค่า 69.8 ผู้ส่งออกคาดว่าการส่งออกจะ
ดีขึ้น ร้อยละ 50.3 ไม่เปลี่ย นแปลงร้อยละ 38.8 และลดลงร้อยละ 10.8
แสดงว่า การส่งออกมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามแนวโน้มการเติบโตของภาคการ
ผลิตโลก และจากอานิสงส์ของเศรษฐกิจ คู่ค้า หลัก คือ สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปที่ฟื้นตัว
เดือนเมษายน 2561 ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก เท่ากับ 42.6 ปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อนที่อยู่ในระดับ 55.5 และมีค่าต่่ากว่าระดับ 50 แสดงว่า ผู้ส่งออกมี
มุมมองว่าภาวะการส่งออกมีแนวโน้มลดลง
ดัชนีมูลค่าส่งออก มีค่าเท่ากับ 33.2 แสดงว่า มูลค่าการส่งออกมีทิศทางที่
ลดลง สาเหตุหลักมาจากวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ยอดส่งออก
ของไทยปรับตัวลดลง
ดัชนีค่าสั่งซื้อใหม่ มีค่าเท่ากับ 41.3 แสดงว่า ค่าสั่งซื้อใหม่มีแนวโน้มลดลง
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันทาง
การค้าที่มากขึ้น ท่าให้ลูกค้าบางส่วนหันไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าแทน โดยเฉพาะ
สินค้าจากประเทศจีน
เดือนมีนาคม 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศ อยู่ที่ระดับ
40.0 ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 40.3 ดัชนีฯ ลดลงติดต่อกัน
เป็นเดือนที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5
เดือน รวมทั้ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวลดลง อยู่ที่ระดับ 43.8
จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 44.5 จากความคาดหวัง ในอีก 3 เดือนข้างหน้าต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ และการหางานท่าปรับตัวลดลง ขณะที่ ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 34.0 มาอยู่ที่ 34.3
จากภาวะเศรษฐกิจ และการหางานท่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 41.6 และ 26.3 เป็น
41.9 และ 26.7 ตามล่า ดับ ทั้งนี้ ดั ชนีฯ ยัง มี ค่า ต่่า กว่า ระดั บ 50สะท้อ นว่ า
ประชาชนยังไม่มีความเชื่อมั่นโดยรวม ปัจจุบัน และอนาคต

ผลจากการส่ารวจการใช้จ่ายของประชาชนในการบริโ ภคสินค้า
อุปโภค-บริโภค ที่จ่าเป็นต่อการครองชีพ ในเดือนมีนาคม 2561 มีค่า 51.2
ค่าดัชนีสูงกว่าเส้น 50 สะท้อน ให้เห็นว่า ประชาชนยังคงมีความมั่นใจใน
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสินค้าอุปโภค-บริโภค
ขณะที่ผลการส่ารวจข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายของผู้บริโภค ในช่วง
6 เดือนข้างหน้า เพื่อซื้อสินค้าคงทนต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น
โทรทัศน์ รถยนต์ประจ่าเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีอยู่ที่ 18.3 ซึ่งค่าดัชนียัง
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่่า แสดงให้เห็นว่า ระดับความต้องการที่จะซื้อสินค้า
เหล่านี้ยังไม่กระเตื้องขึ้น

