
 

 

 

 

 

สัญญาณการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยหลังเศรษฐกิจโลกฟนตัว 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ปจจุบันหลายประเทศในโลกมีแนวโนมท่ีชัดเจนวาเศรษฐกิจกําลังฟนตัว ขณะท่ีหลายประเทศก็มี
ระดับเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตอเนื่องไปจากป 2552 โดยรายงานตัวเลขดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจผสม 
(Composite Leading Indicator : CLI) ของ OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) หรือองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซ่ึงวัดจากประเทศกลุม OECD 29 
ประเทศ (สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลว) และประเทศสําคัญๆนอกกลุมอีก 6 ประเทศ ไดแก บราซิล จีน 
อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย และแอฟริกาใต คาดัชนีลาสุดของหลายประเทศเศรษฐกิจสงสัญญาณดีในการ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยประเทศสวนใหญตางก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาบางประเทศการ
ขยายตัวอาจจะมีการชะลอตัวบาง ไมวาจะเปน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุน รวมถึงประเทศจีน ยกเวน
บราซิลกับอินเดียท่ียังคงอยูในภาวะฟนตัวทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ OECD Area Composite Leading Indicator  
ซ่ึงวัดกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุม OECD 29 ประเทศ เดือนมีนาคม 2553 มีทิศทางการ
ขยายตัวมาอยูท่ี 103.9 เพิ่มขึ้น 0.6 จุด จากเดือนกอนหนา และยังเพิ่มข้ึน 11.8 จุด จากเดือนเดียวกันของป 
2552 รวมถึงดัชนีเพิ่มข้ึนและมีคาเกิน 100 ซ่ึงเปนระดับอางอิงเปนเดือนท่ี 6 ติดตอกัน จากสัญญาณของดัชนี
ช้ีนําดังกลาว ทําใหเช่ือม่ันไดวาเศรษฐกิจโลกไดผานพนจุดตํ่าสุดมาแลว 

ท่ีมา : OECD และ JPMorgan   



 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ทิศทางของภาคการผลิตโลก ก็ขยายตัวเชนเดียวกับทิศทางของเศรษฐกิจ โดยดัชนี JP 
Morgan Global Manufacturing PMI ซ่ึงวัดคําส่ังซ้ือสินคาของภาคการผลิตท่ัวโลกกวา 7,500 โรงงาน ใน
ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ 26 ประเทศ ก็พบสัญญาณการฟนตัว และการฟนตัวนี้มาจากจุดตํ่าสุดต้ังแตชวง
ปลายป 2551(2008)  มีคามากกวา 50 เปนเดือนท่ี 8 ติดตอกัน (ดัชนีมีคามากกวา 50 หมายถึง สถานการณ
ดานการผลิตดีข้ึน)โดยในเดือนมีนาคม 2553 อยูท่ี 56.7  เพิ่มข้ึนจากเดือนกุมภาพันธ 2553 ซ่ึงอยูท่ี 55.4 ใน
ภาพรวมพบวาหลังเดือนกุมภาพันธมีอัตราการขยายตัวท่ีรวดเร็วท้ังการผลิต คําส่ังซ้ือ  ราคาวัตถุดิบและการ
จางงาน 

จากเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจโลกดังกลาวขางตนแสดงการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกคอนขางชัดเจน 
แมการฟนตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนอาจจะเกิดข้ึนอยางชาๆ ตามหลังการฟนตัวของภูมิภาคอ่ืนๆ บางจาก
ปญหาหนี้สาธารณะท่ีเกิดข้ึนในประเทศกรีซรวมถึงบางประเทศในสหภาพยุโรป ในสวนของภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเองก็มีสัญญาณการฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยจากเคร่ืองช้ีภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมตางๆที่ไดมีการติดตามอยางใกลชิด เคร่ืองช้ีฯ สวนใหญซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษสง
สัญญาณถึงการฟนตัวอยางชัดเจน 

โดย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม หรือ GDP ภาคอุตสาหกรรม ใน       
ไตรมาสท่ี 1/2553 ขยายตัวถึงรอยละ 22.8 สูงท่ีสุดในรอบ 16 ป และเปนการขยายตัวมากกวารอยละ 20  เปน
คร้ังแรก โดยขยายตัวเปนบวกตอเนื่องเปนไตรมาสท่ีสอง จากไตรมาสท่ี 4/2552 ท่ีขยายตัวรอยละ 9.9 ใน
สวนของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมในไตรมาสที่ 1/2553 ขยายตัวรอยละ 31.0 เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยในเดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวถึงรอยละ 32.6 ซ่ึงเปนการขยายตัวเปนบวก 5 เดือน
ติดตอกัน นอกจากนี้ยังเปนการขยายตัวสูงท่ีสุดนับต้ังแตสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ. เร่ิม
จัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในป 2543 หรือในรอบ 10 ป และทําใหภาคอุตสาหกรรมมีการใชกําลังผลิต
เกินรอยละ 60 เปนเดือนท่ี 7 ติดตอกัน (กันยายน 2552 – มีนาคม 2553) ซ่ึงอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับชวง
กอนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 ท่ีอัตราการใชกําลังการผลิตเฉล่ียท้ังปอยูท่ีรอยละ 62.6 ท้ังนี้
จากการขยายตัวท่ีดีของการผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงปลายป 2552 ทําใหดัชนีอุตสาหกรรมในป 2552 
หดตัวหรือติดลบเพียงรอยละ 7.2 ตํ่ากวาท่ี สศอ.คาดไววาจะติดลบท่ีรอยละ 8-9 อัตราการใชกําลังการผลิต
และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวในระดับสูงดังกลาว เปนเคร่ืองช้ีวาเศรษฐกิจกําลังฟนตัวอยาง
ชัดเจน 

 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : สศอ. 

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีสําคัญอีกหนึ่งตัวซ่ึงเปนเคร่ืองช้ีฯ ทางดานแรงงาน ไดแก 
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยในไตรมาสท่ี 1/2553 ดัชนีแรงงานฯ ขยายตัวรอยละ 10.7 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอน และในเดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวถึงรอยละ 14.8 ซ่ึงเปนการขยายตัวเปนบวก
เปนเดือนท่ี 4 ติดตอกัน (ธันวาคม 2552- มีนาคม 2553) จากท่ีติดลบมา 15 เดือนติดตอกันต้ังแตชวงปลายป 
2551 และยังเปนการขยายตัวสูงท่ีสุดนับต้ังแต สศอ. เร่ิมจัดทําดัชนีแรงงานฯ ในป 2543 หรือในรอบ 10 ป
เชนเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ท้ังนี้อาจจะกลาวไดวาดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเปนเคร่ืองช้ีฯ
ท่ีสามารถบอกถึงสัญญาณการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีแทจริง ซ่ึงอาจจะอธิบายเหตุผลอยางงายๆ
ไดวา เม่ือมีการผลิตสินคาเกิดข้ึนก็เทากับวาตองมีการจางงาน หรือมีการใชปจจัยการผลิต ทําใหเจาของ
ปจจัยการผลิตหรือแรงงานมีรายได  เม่ือมีรายได ก็เทากับวาไดรับส่ิงท่ีเปนส่ือกลางหรือเงินมาไวใชจายเพื่อ
ซ้ือสินคา หรือท่ีเรียกวาเกิดการบริโภคข้ึน  เม่ือสินคาถูกบริโภคจนหมด ผูผลิตก็จะผลิตสินคาข้ึนมาใหมใน
รอบถัดไป  จากนั้นก็เกิดเปนวงจรหมุนเวียนระหวางการผลิตกับการบริโภคไปเร่ือยๆ  ซ่ึงนักเศรษฐศาสตร
เรียกมันวาเกิด “กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ” แตอยางไรก็ตามไมวาการตีความ "การฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ" จะแตกตางกันไปอยางไรสําหรับผูกําหนดนโยบาย นักการเมืองหรือนักวิชาการ แตในสายตาของ
ประชาชนท่ัวไปแลว ดัชนีช้ีวัดหรือเคร่ืองช้ีการฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ีแมนยําท่ีสุด นั่นคือ การมีงานท่ีม่ันคง
ทํา  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย   

ในดานของเครื่องช้ีในภาคตางประเทศท่ีสามารถแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแตละ
ชวงเวลาไดดีเชนกัน คือ มูลคาการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบ และมูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมท้ังนี้ในการวิเคราะหจะใชมูลคาท่ีไมรวมทองคําท่ียังไมข้ึนรูป (ทองคําแทง) เนื่องจากสวนใหญ
การนําเขาและสงออกทองคําแทงในระยะหลังจะเปนการซ้ือขายทองคําเพื่อการลงทุนหรือการเก็งกําไร
มากกวาใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ ในสวนของมูลคาการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบ(ไมรวม
ทองคํา) ท่ีเปนเคร่ืองช้ีหรือดัชนีช้ีนํา (Leading Indicator) ของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขในไตร
มาสท่ี 1/2553 มูลคาการนําเขาในรูปเงินเหรียญสหรัฐของสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบ(ไมรวมทองคํา)
กลับมาขยายตัวเปนบวกในอัตราสูงท่ีรอยละ 27.9 และ 67.0 ตามลําดับ หลังจากท่ีท้ัง 2 รายการเร่ิมติดลบมา
ต้ังแตชวงปลายป 2551 เม่ือพิจารณาเปนรายเดือน มูลคาการนําเขาสินคาทุนในเดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวท่ี
รอยละ 54.2 เปนการขยายตัวเปนบวกเปนเดือนท่ี 4 ติดตอกัน คิดเปนมูลคา 4,114.8 ลานเหรียญสหรัฐซ่ึง
นับเปนเดือนท่ี 9 ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2552 ท่ีมูลคาการนําเขาสินคาทุนมีมูลคาเกิน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ซ่ึงเปนระดับท่ีมีการนําเขาในชวงกอนท่ีจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 ในดานของ
มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ(ไมรวมทองคํา) ในเดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวท่ีรอยละ 65.8 เปนการขยายตัว
เปนบวกเปนเดือนท่ี 5 ติดตอกัน คิดเปนมูลคา 5,732.74 ลานเหรียญสหรัฐซ่ึงนับเปนเดือนท่ี 4 ต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2552 ท่ีมูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบ(ไมรวมทองคํา) มีมูลคาเกิน 5,000 ลานเหรียญสหรัฐซ่ึงเปน
ระดับท่ีมีการนําเขาในชวงกอนท่ีจะไดรับผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551  



 

 

 

 

 

จากตัวเลขในสวนของการนําเขาดังกลาวขางตนก็เปนเคร่ืองยืนยันการฟนตัวภาคอุตสาหกรรม
ไทยอีกหนึ่งแรง ท้ังนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักของไทยเรา ในการผลิตสวนใหญมีการนําเขาช้ินสวนและ
วัตถุดิบตางๆ มาจากตางประเทศ นํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศไทยและสงออก เม่ือมูลคา
การนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบมีการขยายตัวอยางตอเนื่องก็ยอมสงผลตอระดับการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ียอมจะตองมีการขยายตัวตามกันไปดวย 

จากทางดานของการนําเขาซ่ึงเกี่ยวกับผูผลิตหันมาพิจารณาในสวนของการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมซ่ึงเกี่ยวของกับผูบริโภคกันบาง ท้ังนี้มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมจะเปนเคร่ืองสะทอน
ความตองการหรืออุปสงคในสินคาอุตสาหกรรมจากภายนอกประเทศ (External or Foreign Demand) โดย
ในไตรมาสท่ี 1 มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมท่ีไมรวมทองคํามีการขยายตัวรอยละ 42.67 เปนการ
ขยายตัวเปนบวกติดตอกัน 2 ไตรมาส เม่ือพิจารณาขอมูลเปนรายเดือน เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวรอยละ 
40.89 เปนการขยายตัวเปนบวกเปนเดือนท่ี 5 ติดตอกัน จากท่ีติดลบมาต้ังแตตนป 2552 มีมูลคาการสงออก  
12,263.92 ลานเหรียญสหรัฐซ่ึงนับเปนเดือนท่ี 7 ต้ังแตเดือนกันยายน 2552 ท่ีมูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมท่ีไมรวมทองคํามีมูลคาเกิน 10,000 ลานเหรียญสหรัฐซ่ึงเปนระดับท่ีมีการสงออกในชวงกอนท่ี
จะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 ท้ังนี้การขยายตัวดังกลาวขางตนกระจายไปในทุกกลุม
สินคาตลอดจนทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซ่ึงสวนหนึ่งนาจะเปนผลจากขอตกลงเอฟทีเอ และ
เศรษฐกิจประเทศในกลุมอาเซียนท่ีขยายตัวคอนขางแข็งแกรง 

กลาวโดยสรุป เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตางๆที่ไดกลาวในขางตนซ่ึงเปนขอมูลเชิง
ประจักษสงสัญญาณถึงการฟนตัวอยางคอนขางแข็งแกรงและมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ดีในสวนของ
สถานการณการชุมนุมทางการเมืองท่ีเร่ิมมาต้ังแตตนเดือนมีนาคม และเกิดเหตุการณความไมสงบเกิดข้ึนเม่ือ
วันท่ี 19 พฤษภาคม สงผลกระทบตอการใชจายและบรรยากาศของการบริโภค และภาคการทองเท่ียวของ
ไทย ซ่ึงอาจทําใหเสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีการชะงักและสะดุดลงในชวงไตรมาสท่ี 2/2553 
แมวาแรงขับเคล่ือนจากภาคการสงออกจะยังคงทําหนาท่ีไดดีก็ตาม ท้ังนี้ สศอ.ไดทําการประเมินผลกระทบ
ตอภาคเศรษฐกิจรวมของประเทศและโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม โดยส่ิงท่ีจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ไทยคอนขางชัดเจนมีอยู 3 ดาน ไดแก 1.การทองเท่ียว  2.การเบิกจายงบของภาครัฐตามโครงการตางๆ ท่ี
อาจจะมีความลาชาเกิดข้ึน และ 3.ความเช่ือม่ัน  

 



 

 

 

 

 

สําหรับผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมนั้น ท้ังนี้เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนกรณีรุนแรงมาก และคาด
วาสงผลตอการบริโภคภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ โดย สศอ.ประเมินวา การ
บริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 0.9 และการลงทุนภายในประเทศลดลงรอยละ 2.8 (ประมาณการจากการ
ลดลงของดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคลดลงรอยละ 1 จะสงผลใหการบริโภคภายในประเทศลดลงรอยละ 0.9 
และสงผลตอไปยังการลงทุนภายในประเทศลดลงรอยละ 2.8 ) จะทําให GDP ภาคอุตสาหกรรมท้ังป 2553 
ลดลงจากกรณีฐานรอยละ 0.9 คิดเปนมูลคา 33,076 ลานบาท อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากไดแก 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปูนซีเมนต เปนตน นอกจากนี้ผลกระทบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของ
ความไมม่ันใจตอผูประกอบการไทยท่ีจะสงมอบสินคาไดทันตามกําหนดเวลาหากเกิดเหตุการณความไม
สงบข้ึนอีก ซ่ึงในกรณีนี้อาจจะสงผลตอคําส่ังซ้ือหรือออรเดอรในชวงคร่ึงหลังของป หากยังไมสามารถสราง
ความเช่ือม่ันใหกับผูนําเขาตางประเทศใหกลับคืนมาได ท้ังนี้ในระยะส้ันในไตรมาสที่ 2-3 ผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบอาจจะยังไมมากนัก เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมมีคําส่ังซ้ือจากตางประเทศลวงหนา 
3-6 เดือนแลว ซ่ึงสวนหนึ่งไดรับอานิสงคจากเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมดีข้ึน ซ่ึงก็มีความเปนไปไดสูงท่ีทิศทางการ
สงออกตลอดท้ังป 2553 ของไทยจะมีอัตราการขยายตัวโดยเฉล่ียสูงเปนตัวเลข 2 หลัก เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกยังคงมีสัญญาณฟนตัวอยางตอเนื่อง รวมท้ังอานิสงสจากการเปดตลาดการคาเสรีท่ีครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึง
แรงขับเคล่ือนจากการสงออกนี้ นาจะยังชวยประคับประคองการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในปนี้ไว
ได 


