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ภภาาพพรรววมมแแนนววโโนนมมเเศศรรษษฐฐกิกิจจไไททยยปป  22554466  ––  22554477

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในสามไตรมาสของป 2546 แสดงใหเห็นถึงเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง ตามแรง
สนับสนุนจากอุปสงคภายในประเทศ โดยมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่เรงตัวเร็วขึ้น ถึงแมวาการใชจาย
เพื่ออุปโภคบริโภคจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม แตมีการปรับตัวที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องของดัชนีความเชื่อม่ันของทั้งผูบริโภคและนักธุรกิจ
ภาคการเงินมีสภาพคลองสูงขึ้น ปริมาณเงินสูงขึ้นตามเงินฝากธนาคารพาณิชย สินเชื่อในระบบเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
ปญหาใหญขณะนี้ คือ ภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก อันสงผลตอตนทุนและคาครองชีพของประชาชน ซึ่งสงผล
กระทบตอเนื่องไปยังไปยังกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ฐานะทางการคลังก็ยังนาเปนหวง  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะของประเทศ

อยางไรก็ตาม แนวโนมเศรษฐกิจตลอดป 2546 จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยทําใหทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจประมาณการ
วาภายใตเงื่อนไขขางตนในป 2546 เศรษฐกิจไทยนาที่จะขยายตัวไดประมาณ 5.9% แมวาเศรษฐกิจไทยในป 2546 อาจขยายตัว
มากกวาที่หลายฝายคาดการณ อันเปนผลจากการขยายตัวในหมวดการใชจายเพื่อการลงทุนและการบริโภคในประเทศ เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยต่ํา และผลมาจากการสงออกที่สูงขึ้นเปนอยางมาก รวมทั้งจากมาตรการกระตุนการใชจายของรัฐบาล  สําหรับในป 
2547 นั้น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้นั้น คาดวาจะมีแนวโนมที่ขยายตัวสูงขึ้น อันเปนผลมาจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่นาจะมีความชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหการสงออกของไทยขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
อาทิ การแปลงสินทรัพยเปนทุน กองทุนหมูบาน ตลอดจนการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐที่
ขยายตัวอยางตอเนื่อง จะสงผลใหการบริโภคภายในประเทศและการสงออกจะเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวได
อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชนจะเริ่มฟนตัวอยางเห็นไดชัดเจนมากขึ้น   รวมทั้ง ความเชื่อม่ันของประชาชน
และนักลงทุน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเงื่อนไขการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุนที่มีแนวโนมชัดเจนขึ้น ซึ่งเปนปจจัยบวกตอการสงออกของประเทศ

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 
ฟนตัว ดวยแรงขับเคล่ือนของอุป
สงคในประเทศเปนสําคัญ

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 ประเทศมีอัตราการขยายตัว 6.5% จากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2545 และขยายตัวรอยละ 7.1 ตอปจากไตรมาสที่สอง ซึ่งเปนการขยายตัวสูงขึ้น 
แสดงวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ตามแรงขับเคลื่อนของอุปสงค
ในประเทศเปนสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่เรงตัวเร็วขึ้น โดยจะเห็นไดวา
สาขาการเงินและสาขากอสราง และสาขาเกษตรที่ขยายตัวไดดีขึ้น ขณะที่สาขาอุตสาห
กรรมขยายตัวลดลง
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ตารางอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจําแนกตามสาขาการผลิต

% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน
25452543 2544 2545

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

เกษตร 7.17 3.49 3.01 9.96 4.20 5.82
นอกภาคเกษตร
   อุตสาหกรรม
   กอสราง
   การคา
   ขนสง
   โรงแรมและภัตตาคาร
   การเงิน
   อื่นๆ

4.49
6.05
-9.47
3.65
7.70
6.44
-7.88
4.48

1.98
1.38
0.28
1.30
6.53
4.60
1.92
3.28

5.69
6.84
5.65
1.72
6.54
4.65
9.00
5.96

6.30
10.29
-5.20
3.61
6.80
-1.80
9.25
3.29

5.99
11.05
0.67
3.68
1.27

-13.01
10.08
4.42

6.52
8.99
6.08
3.56
4.79
-1.31
10.16
5.89

GDP 4.76 2.14 5.41 6.68 5.82 6.46
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

4.7
6.55.86.78.4

-13.9
-20

-10

0

10

Q1:
253
9

Q3:
253
9

Q1:
254
0

Q3:
254
0

Q1:
254
1

Q3:
254
1

Q1:
254
2

Q3:
254
2

Q1:
254
3

Q3:
254
3

Q1:
254
4

Q3:
254
4

Q1:
254
5

Q3:
254
5

Q1:
254
6

Q3:
254
6



ฝายพยากรณเศรษฐกิจ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (The Certer for Econimic and Business Forecasting)

4
ตารางอัตราการขยายตัวของ GDP ดานการใชจาย

% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปกอน
25452543 2544 2545

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

การบริโภคภาคเอกชน 5.00 3.93 4.94 6.78 5.66 5.03
การบริโภคภาครัฐบาล 2.16 2.75 2.53 -10.00 2.82 2.34
การลงทุน
   สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ

5.36
483.14

1.17
35.37

6.55
8.91

7.52
32.61

9.13
-144.97

10.80
-38.30

การสงออกสินคาและบริการ 17.49 -4.06 12.07 12.12 4.25 3.59
การนําเขาสินคาและบริการ 27.31 -5.51 13.60 12.43 1.96 3.43
GDP 4.76 2.16 5.41 6.68 5.82 6.46
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จจาากกกกาารรติติดดตตาามมกกาารรเเคคล่ืล่ืออนนไไหหววขขอองงตัตัววแแปปรรที่ที่เเปปนนดัดัชชนีนีช้ีช้ีภภาาววะะเเศศรรษษฐฐกิกิจจที่ที่สําสําคัคัญญใในนไไตตรรมมาาสสที่ที่  33  ขขอองงปป  22554466  พพออ
จจะะสสรุรุปปเเปปนนภภาาพพรรววมมททาางงเเศศรรษษฐฐกิกิจจรราายยสสาาขขาาไไดดดัดังงนี้นี้
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ภาคเกษตรกรรม

ภาคเกษตรกรรมเปนภาคที่มีความสําคัญกับประเทศไทยนับตั้งแตอดีตที่ผานมา  ดังจะเห็นไดจากในรอบ 10 ปที่ผานมา  
ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนถึงรอยละ 9 - 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ    สําหรับป 2546 ดัชนีผลผลิตพืชผล อยูใน
ระดับคอนขางคงที่นับตั้งแตป 2544 เปนตนมา   ขณะเดียวกันดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
5.71 เมื่อเทียบกับป 2545  ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาในหมวดวัถตุดิบและเสนใย และหมวดพืชน้ํามันเปน
หลัก

ดัชนีผลผลิตพืชผล ณ ส้ินเดือนตุลาคมที่ผานมา อยูที่ระดับรอยละ 167.3 ลดลง
รอยละ 0.74 ทั้งนี้เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของพืชในหมวดพืชน้ํามัน และหมวด
เครื่องดื่ม ขณะเดียวกันหมวดธัญพืชและอาหาร ซึ่งเปนสินคาหลักของเกษตร
กรรมกลับลดลง   ทําใหดัชนีผลผลิตพืชผลโดยรวมในป 2546 นี้จึงอยูในระดับ
ใกลเคียงกับป 2545

ภาคเกษตรกรรมยังคงขยายตัว

ดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ สินคาในหมวดวัตถุดิบและเสนใย 
และหมวดพืชน้ํามัน ประกอบกับในชวงไตรมาสที่ 2 รัฐบาลยังคงพยุงราคาสินคา
สําคัญๆ ไดแก ยางพารา  ขาวเปลือก ขาวโพด และออย  ทําใหดัชนีราคาสินคา
เกษตรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม สินคาเกษตรกรรมในหมวด
ปลาและสัตวน้ํายังคงมีทิศทางที่ลดลง  จากการเขมงวดในเรื่องของสารตกคาง  
และผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเขมงวดในเรื่องสุขอนามัยของผลผลิตหมวด
ปลาและสัตวน้ําเพิ่มขึ้น

แนวโนมภาคเกษตรกรรมป 2547
 จากการที่ผลผลิตภาคเกษตรกรรมเปนสินคาหลักของภาคการสงออก  ปญหาการกีดกันทางการคา  โดยเฉพาะในเรื่องของ
คุณภาพสินคาที่เขมงวดในเรื่องของสารตกคาง  ดังนั้น  แนวโนมผลผลิตภาคเกษตรกรรมป 2547  คาดวาจะยังคงอยูใน
ระดับใกลเคียงกับปนี้  ทั้งนี้ผูผลิตจะตองควบคุมคุณภาพสินคาใหมากขึ้น  ขณะเดียวกันดานผูบริโภค  ที่ปจจุบันหันมาเนน
บริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีมากขึ้นดวย   สวนดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได   คาดวาจะมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้น
จากป 2546 เนื่องจากคุณภาพของสินคาที่เพิ่มขึ้น
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ภาคอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา  ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  แมวาในชวง
ครึ่งปแรกจะประสบปญหาในเรื่องของสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก และโรค SARS แตก็มีผลกระทบคอนขางนอย
ตอภาคอุตสาหกรรมไทย ดังจะเห็นไดจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึงรอยละ 12.54  เมื่อเทียบกับชวงเดียว
กันของปกอน   ทั้งนี้เปนผลมาจากการเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อง
ดื่ม  และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเปนหลัก  สําหรับดานกําลังการผลิตเฉล่ียอยูที่ระดับรอยละ  65.62  
อุตสาหกรรมที่ใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับสูงสุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑปโตรเลียม   และอุตสาหกรรมยานยนต

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสูงสุดใน
รอบ 8 ป

นับแตแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 เปนตนมา ดัขนีผลผลิต 9 เดือนแรกของปนี้
อยูที่ระดับรอยละ 136.87 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.54 สูงสุดนับตั้งแตการใชดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมป 2538 เปนปฐานทั้งนี้ เปนผลมาจากการขยายตัวอยางสูง
ของอุตสาหกรรมยานยนตในชวงครึ่งแรกของป ซึ่งเปนชวงที่มีการบริโภคภายใน
ประเทศคอนขางสูง  รถยนตสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 49.59 และรถยนตเพื่อการ
พาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 29.23 แตในชวงครึ่งปหลังนี้ การบริโภคชะลอตัวลง  ใน
ทางกลับกันภาคการสงออกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง    โดยเฉพาะ
ประเทศออสเตรเลีย ที่เปนตลาดสงออกอันดับหนึ่งของไทย
นอกจากนี้เปนผลมาจากอุตสาหกรรมอาหาร     อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
น้ําตาลเปนหลัก โดยในปนี้มีผลผลิตออยออกสูตลาดมาก โดยเฉพาะในชวง 4 
เดือนแรกของป ผลผลิตออยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 16.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน   สวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟายังคงขยายตัวอยู
ในเกณฑดี     ซึ่งเปนผลจากการสงออกไปยังประเทศเนเธอรแลนดและไตหวัน
เปนหลัก

อัตราการใชกําลังการผลิตเทากับ
รอยละ 65.23 ใกลเคียงกับป 2540

เปนไปในทิศทางเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมที่มีอัตราการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสูงสุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม และอุตสาหกรรมยานยนต  มีการใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับ 67.89 
ซึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแตตนปเปนตนมา  แตในชวงไตรมาสที่ 3 ผูผลิตหัน
มาเนนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีขนาดต่ํากวา 1500 CC เพิ่มขึ้นมากกวารถขนาด  
1501-1800 CC  สวนอุตสาหกรรมที่มีการใชกําลังการผลิตประมาณครึ่งหนึ่งของ
กําลังการผลิต มีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  
และอิเล็คทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
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แนวโนมภาคอุตสาหกรรมป 2547

จากการเติบโตอยางตอเนื่องและเดนชัดของอุตสาหกรรมไทยในป 2546 คาดวาในป 2547 อุตสาหกรรมไทยก็ยังคงขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากกําลังการผลิตที่เหลืออยูของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  ยังสามารถขยายกําลังการผลิตไดอีกมาก  แตอยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พบวา ในป 2546 มีการขยายตัวในอัตราที่ถดถอยจากเกือบ
ทุกอุตสาหกรรม  ยกเวน อุตสาหกรรมอาหารเทานั้นที่ยังคงมีการขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นสูง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา   แมวา
ภาพรวมอุตสาหกรรมจะมีทิศทางที่ดีขึ้น  กําลังการผลิตก็ยังเหลืออยู  แตผูผลิตยังคงชะลอการผลิตไมใหมีมากเกินไป  ทั้งนี้
ยังคงรอเศรษฐกิจใหมีการขยายตัวอยางมั่นคงกวานี้เสียกอน  ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากยอดการนําเขาเครื่องจักรในปนี้  
พบวามีการขยายตัวถึงกวารอยละ  7.38  แสดงใหเห็นวาขณะนี้ผูประกอบการกําลังอยูในชวงของการปรับตัวเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพกําลังการผลิต  ซึ่งคาดวาจะเห็นผลในไตรมาสที่ 2 ของป 2547 ทั้งนี้ตองพิจารณาจากปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
ประกอบดวย  แตอยางไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปนลักษณะ Seasonal  ชวงไตรมาส 3 และ 4 จะอยูในชวงของ
การขยายตัวที่ถดถอย    ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการถวงอัตราการเจริญเติบโตใหลดนอยลง
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ภาคบริการทองเที่ยว

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยการบริการทองเที่ยวสรางรายไดใหกับ
ประเทศไดกวา 339,658 ลานบาทตอป ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
นอกจากนี้ยังชวยกระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ตลอดจนกอใหเกิดการจางงานและ
กระจายรายได รวมทั้งสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเนื่องอีกหลายสาขา
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ลดลงมากเปนประวัติการณใน
เดือนพฤษภาคม

จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ลดลงรอย
ละ 11.38 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  ทั้งนี้เปนผลมาจากสงครามอิรัก
กับสหรัฐอเมริกาและโรคซารส แตมีแนวโนมของการฟนตัว

อัตราการเขาพักโรงแรมลดลงมาก
ในเดือนพฤษภาคมเหลือเพียงรอย
ละ 40.2

ดานอัตราการเขาพักในรอบ 10 เดือนแรกของปนี้ อัตราเขาพักลดลงรอยละ
10.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอัตราการเขาพักเฉลี่ยในรอบ 10
เดือนแรกของป 2546 คือ รอยละ 55.78

การทองเที่ยวเริ่มฟนตัว ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา ภาคบริการทองเที่ยวมีการขยายตัวลด
ลง ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศและอัตราการเขาพักโรงแรมที่ลดลง
โครงสรางของนักทองเที่ยวสวนใหญยังคงเปนกลุมประเทศในเอเชียดวยกัน เชน
มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลี จีน และไตหวัน รองลงมาเปนกลุมประเทศยุโรป เชน
อังกฤษ สวิสเซอรแลนด และฝรั่งเศส เปนตน แตอยางไรก็ตาม มีปจจัยที่ทําให
ภาวะการทองเที่ยวไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น

แนวโนมภาคบริการทองเที่ยวป 2547
ภาวะบริการทองเที่ยวนาที่จะมีแนวโนมของการฟนตัวอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งจากการจัดประชุม APEC เมื่อปลายปที่แลว
ทําใหทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณวาในป 2547 จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศและอัตราการเขาพัก
โรงแรมนาที่จะมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นมากกวาป 2546 อันเปนผลจากการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยในโครงการ unseen in Thailand และมีการเปดสายการบินตนทุนต่ําเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ
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ภาวะแรงงาน

ภาวะการมีงานทําและการวางงานในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 โดยเฉลี่ยมีการจางงานรวม 33.59 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 สําหรับจํานวนผูประกันตนในระบบประกันภัยสังคม ณ ส้ินเดือนกันยายน 2546 มีจํานวน 
7.35 ลานคน เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.89 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งสะทอนภาวะการจางงานภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น

ภาคเกษตรจางงานลดลง ในเดือนกันยายน 2546 มีกําลังแรงงาน 35.08 ลานคน แบงเปนผูมีงานทํา 34.33 ลาน
คน ผูวางงาน 0.62 ลานคน และผูรอฤดูกาล 0.13 ลานคน ซึ่งการจางงานในภาคเกษตร
ลดลงรอยละ 2.0 จากระยะเดียวกันของปกอน แตการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัว
รอยละ 4.9 สะทอนภาวะการจางงานนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สาขา
ที่ขยายตัวดี ไดแก โรงแรมและภัตตาคาร และคาสงและคาปลีก

แนวโนมภาวะแรงงานในป 2547

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา ภาวะแรงงานในป 2547 โดยเฉพาะการจางงานนาที่จะมีแนวโนมที่ดีขึ้น อันเนื่องจาก
ตําแหนงงานวางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะทอนผานเงื่อนไขของรายได และกําลังซื้อของประชาชนที่ดีขึ้น ที่เกิดจากการที่บริษัทเอกชน
ขยายกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

สถานการณการมีงานทําและการวางงาน
(หนวย : ลานคน)

2546 (%∆)% ของกําลังแรงงานทั้งหมด
(ก.ย. 2526)

2544
(%∆)

2545
(%∆) ส.ค. ก.ย.

กําลังแรงงาน 100.0 33.8 34.2 35.6 35.1
ผูมีงานทํา 97.9 2.8 2.6 1.6 1.9
   - ภาคเกษตร 41.2 -2.2 1.1 -1.1 -2.0
   - นอกภาคเกษตร 56.7 6.8 3.7 3.9 4.9
      * การผลิต 15.4 10.1 2.6 2.3 0.3
      * การคา 14.7 6.8 6.5 5.4 9.2
      * โรงแรมและภัตตาคาร 6.1 8.0 7.1 4.3 9.8
      * การกอสราง 5.1 5.2 7.6 -0.9 1.7
      * อื่นๆ 15.5 3.7 -0.2 5.5 4.9
ผูวางงาน 1.8 -8.2 -30.1 -10.7 -7.8



ฝายพยากรณเศรษฐกิจ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (The Certer for Econimic and Business Forecasting)

11
การบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังมีการขยายตัวอยูในระดับที่ดี สอดคลองกับการปรับตัวที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องของดัชนีความเชื่อม่ัน
ของผูบริโภค

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในเดือนตุลาคมขยายตัวรอยละ 5.1 จากระยะเดียว
กันของปกอนมาอยูที่ระดับ 115.0 อันแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรงตัวกวาเดือน
กอน สวนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มวันหยุดราชการในชวงการประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค 
ทําใหมีการจับจายใชสอยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปขยายตัวรอยละ 3.2  
จากระยะเดียวกันของปกอนมาอยูที่ระดับ 111.3

การอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง โดย
เฉพาะปริมาณการจําหนายรถจักร
ยานยนตหดตัวเปนครั้งแรกในรอบ 
4 ป

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเดือนตุลาคมไดปรับตัวลดลงจากระยะเดียวกันของป
กอนถึงรอยละ 11.1 ไดลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 5 และนับเปนครั้งแรกตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2542 ซึ่งแสดงถึงอุปสงคที่เริ่มอิ่มตัวและขาดสิ่งจูงใจ เชน สินคารุนใหมเพื่อ
กระตุนตลาด ในขณะที่ยอดจําหนายรถยนตนั่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของป
กอนรอยละ 37.8 แตไมไดเปนตัวเรงการบริโภคในเดือนนี้มากนัก และปริมาณนําเขาสิน
คาอุปโภคบริโภคชะลอตัวลงจากเดือนกอนแตยังคงอยูในระดับสูง

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชนป 2547

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา การบริโภคภาคเอกชนนาที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2547 เนื่องจากอัตราดอก
เบี้ยต่ํา และผลมาจากมาตรการกระตุนการใชจายของรัฐบาลอยางตอเนื่องในปหนา ผนวกกับความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอ
เศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับสูง จึงทําใหในปหนาการบริโภคภาคเอกชนยังคงเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง

เครื่องช้ีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
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การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการลงทุนดานกอสราง และการลงทุนในเครื่องจักรและ
อุปกรณ โดยเฉพาะการจําหนายรถยนตเพื่อการพาณิชยที่ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงตอเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุน
ภาคกอสรางและเครื่องมือเครื่อง
จักร ภายใตสภาพแวดลอมทางการ
เงินที่เอื้ออํานวย และมาตรการ
สนับสนุนการลงทุนดานกอสราง
ของภาครัฐ

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ในเดือนตุลาคมขยายตัวรอยละ 12.0 จากระยะเดียวกันของป
กอน มาอยูที่ระดับ 63.7 ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณเปน
หลัก โดยปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
กอนขยายตัวรอยละ 17.8 ซึ่งชะลอลงจากรอยละ 25.8 ในเดือนกอน อยางไรก็ตาม 
ปริมาณจําหนายเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและสูงสุดในปนี้ ขณะที่มูลคาการนําเขาสิน
คาทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเรงตัวของปริมาณนําเขาสินคาทุนเกือบทุกหมวด โดย
เฉพาะเครื่องจักรกล และสวนหนึ่งจากผลของราคาสินคานําเขาในรูปเงินบาทลดลงตาม
คาเงินบาทที่แข็งขึ้น ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศมีขยายตัวรอยละ 8.5
จากระยะเดียวกันของปกอน ชะลอลงจากรอยละ 10.7 ในเดือนกอน

แนวโนมการลงทุนภาคเอกชนป 2547

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา การลงทุนภาคเอกชนนาที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2547 เนื่องจากอัตราดอก
เบี้ยต่ํา และผลมาจากมาตรการกระตุนการใชจายของรัฐบาลอยางตอเนื่องในปหนา ผนวกกับความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอ
เศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับสูง จึงทําใหในปหนาการบริโภคภาคเอกชนยังคงเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง

เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชน
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ระดับราคา
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา  ระดับราคาหรือดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 1.8 ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.6 และใน
หมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.76 สวนดัชนีที่มีการเพิ่มขึ้นนอย
ที่สุดคือดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.14 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเปนสําคัญ
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานต่ําสุดตั้ง
แตเริ่มทําดัชนี

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนการปรับเพิ่มขึ้นที่ถือไดวาต่ําที่สุดตั้งแตมีการ
จัดทําดัชนีมา

ดัชนีราคาผูบริโภคมาจากหมวด
อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงสุดตั้ง
แตทําดัชนีมา

ดัชนีราคาผูบริโภคมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย โดยสินคาที่เปนตัวผลักดันให
เพิ่มสูงขึ้น คือ ราคาผักและผลไม รวมถึงเครื่องดื่มประเภทที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล เปนสําคัญ

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานปรับเพ่ิม
ในระดับต่ํา

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับต่ําปจจัยลบสําคัญที่ทําให
มีการปรับตัวนอย คือ การลดลงของคาเชาบาน

แนวโนมระดับราคาป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะทรงตัวอยูในระดับต่ําของชวงเปาหมาย แตในระยะ
ส้ันความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะลดลงต่ํากวา เปาหมายยังคงมีอยู แตไมไดแสดงถึงภาวะเงินฝด เนื่องจากอัตราเงิน
เฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวตอเนื่อง สะทอนถึงอุปทานสวนเกินที่ยังคงมีอยูในระบบเศรษฐกิจ
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เงินฝากและสินเชื่อ
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา  ปริมาณเงินในระบบมีการเพิ่มขึ้นเปนลําดับ และสินเชื่อยังคงมีแนว
โนมที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหสภาพคลองในตลาดเงินมีการปรับตัวลดลงมาเปนลําดับ
ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นับจากหลังเกิดวิกฤติการทางการ
เงินป 40

เปนผลมาจากเงินฝากเปนหลักแตเปนการขยายตัวในระดับที่ต่ํามาโดยตลอด

การปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นับจากป 44

เปนผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชยขนาดใหญมีการปลอยสินเชื่อใหภาคเอก
ชนมากขึ้น (รวมการถือหลักทรัพยของภาคเอกชน) ของธนาคารพาณิชย
ซึ่งขยายตัวรอยละ 3.3

แนวโนมเงินฝากและสินเชื่อป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจคาดวา  ปริมาณเงินฝากมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นแตเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลด
ลง เนื่องจากในอนาคตมีแหลงลงทุนอื่นที่ใหผลตอบแทนมากกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ยกเวน หาก
ธนาคารพาณิชยจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งอาจทําใหปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นได สวนการปลอยสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยใหแกภาคธุรกิจนั้นมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนกันหากภาวะเศรษฐกิจจะยังคงมีการขยายตัวอยางใน
ชวงแรกของป 2546 เพราะธนาคารพาณิชยจะมีความมั่นใจและจะปลอยสินเชื่อใหแกภาคธุรกิจมากขึ้น
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อัตราดอกเบ้ีย

ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา อัตราดอกเบ้ียมีการปรับลดลงเปนลําดับเนื่องจากสภาพคลองที่ยัง
คงมีอยูในระบบการเงินมากอยู รวมถึงเปนการปรับตามแนวโนมของอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกและตามภูมิภาค
ดวย ซึ่งในชวงตนปเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญยังอยูในชวงขาลง จึงทําใหมีการ
ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ใหมีขยายตัว
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากต่ําสุดเปน
ประวัติการณ

ธนาคารพาณิชยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 0.5 ในเดือนมิถุนายน 46
ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือเพียงรอยละ 1.25 และในเดือนตุลาคม 46 มีการ
ปรับลดอีกรอยละ 0.25 ซึ่งทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลงต่ําสุดเปนประวัติการณโดย
อยูที่ระดับรอยละ 1 ตอปเทานั้น

แนวโนมอัตราดอกเบ้ียป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  อัตราดอกเบี้ยจะยังคงในระดับนี้ไปอีกประมาณ 6 ถึง 12 เดือนขางหนา 
หากการปรับเปล่ียนแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยของประเทศ นาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก เชน การฟนตัว
ของประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศคูคากับไทยดวย หรือประเทศเหลานั้นมีการปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได
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อัตราแลกเปลี่ยน
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯมีการแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง
คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯแข็ง
คาขึ้นมากที่สุดในรอบ 5ป 10
เดือน (ตั้งแตธ.ค.40)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ปรับคาแข็งขึ้นอยูที่ระดับ 39.7 บาท
ตอดอลลารสหรัฐฯ เนื่องมาจากการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของเฟด เพื่อกระตุน
เศรษฐกิจในประเทศ และการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ไมดีเทา
ที่ควร ทําใหคาเงินดอลลารออนคาลง รวมถึงมีการเก็งกําไรคาเงินบาทในระยะนั้น

แนวโนมอัตราแลกเปลี่ยนป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ จะยังคงทรงๆ ตัวอยูที่ระดับ
ประมาณ 38 – 40 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ เนื่องมาจากความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยเอง รวมถึงการสง
ออกที่มีการขยายตัวเปนอยางมากนับตั้งแตตนป 2546 รวมถึงการกระตุนการทองเทียวใหชาวตางชาติเขามาในประเทศ
เปนจํานวนมาก ซึ่งจะใหเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน ซึ่งสงผลโดยตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐฯทําใหยังคงมีการแข็งคาตอไป

39

41

43

45

Jan Mar May Jul Sep

บาท/ดอลลารสหรัฐฯ

43.08

45.56
อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ
ษฐกิจและธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)
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ภาคการนําเขา
ในชวง 10 เดือนแรกของป 2546  การนําเขามีมูลคาทั้งหมด 2,580,557 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2545 รอย
ละ 12.3  และเมื่อคิดเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ นําเขามีมูลคา 61,085 ลานเหรียญฯสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 โดยสินคาที่มี
การนําเขาเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ สวนประกอบและอุปกรณ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง  เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32.0  รองลงมาคือ น้ํา
มันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ  27.9  เหล็กและเหล็กกลา เพิ่มขึ้นรอยละ  25.3  ซึ่งหนวยงานภาครัฐบาลไดพยายามควบคุมหรือ
ออกมาตรการเพื่อมิใหมีการนําเขาในอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงมากนัก  โดยเฉพาะสินคาประเภทสวนประกอบและอุปกรณ รวมทั้ง
โครงรถและตัวถังที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูง ขณะเดียวกันไทยก็เปนศูนยกลางการผลิตยานยนตดวย  ซึ่งเปนประเด็นที่ภาครัฐ
กําลังจับตามอง

แหลงนําเขาสินคาอันดับแรกคือ 
ประเทศญี่ปุน

 แหลงนําเขาสินคาที่สําคัญของไทยในปนี้คือ ประเทศญี่ปุน ซึ่งประเทศมีการนํา
เขาจากญี่ปุน  เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 รองลงมาคือ อาเซียน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9  
สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5   และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 ซึ่งสัด
สวนของแหลงนําเขายังคงมีสัดสวนเชนเดิมเมื่อเทียบกับป 2545

เครื่องจักรเปนสินคานําเขาหลัก ที่
มีสัดสวนถึงรอยละ 21 ของมูลคา
สินคานําเขาทั้งหมด

สินคานําเขา 10 อันดับแรกในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ ไดแก เครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟ
ฟา เครื่องคอมพิวเตอร เหล็กและเหล็กกลา สวนประกอบและอุปกรณประกอบ
รวมทั้งโครงรถและตัวถัง เครื่องเพชรพลอย อัญมณี  ผลิตภัณฑโลหะ   ที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเฉพาะสินคาประเภทสวนประกอบยานยนต และ
น้ํามันดิบ เปนหลัก

แนวโนมภาคการนําเขาป 2547
ผลจากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ฟนตัวขึ้น ทําใหประชาชนเริ่มมีความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมากขึ้น    ประชาชนเริ่มมีการจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น  ทําใหผูประกอบการเริ่มมีการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น คาดวาในป 2547 ผูประกอบการยังคงนําเขาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในชวงตนป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดี
ขึ้น  นอกจากนี้ผูประกอบการจะตองนําเขาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นดวย  ซึ่งโดยภาพรวมของการนําเขาในปหนา  จะมีทิศทาง
ที่เพิ่มขึ้น ในอัตราที่ใกลเคียงกับภาคการสงออก
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มูลคาสินคานําเขาหลัก 10 อันดับแรก ในป 2546

อันดับที่ สินคา มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวนมูลคาสินคานําเขาตอ
มูลคาสินคานําเขารวม (รอยละ)

1 เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 6,522 10.68
2 เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม 6,346 10.39
3 น้ํามันดิบ 5,881 9.63
4 เคมีภัณฑ 5,138 8.41
5 แผงวงจรไฟฟา 4,821 7.89
6 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 3,408 5.58
7 เหล็กและเหล็กกลา 3,061 5.01
8 สวนประกอบและอุปกรณประกอบ รวมทั้งโครงรถและ

ตัวถัง
1,937 3.17

9 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา 1,864 3.05
10 ผลิตภัณฑโลหะ 1,848 3.03
รวม 40,826 66.83

ที่มา          :   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมศุลกากร
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ภาคการสงออก
ภาคการสงออกในป 2546 ถือเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหมีการขยายตัว  ดังจะเห็นไดจากในชวง 10 
เดือนที่ผานมาของป 2546 ประเทศไทยไดสงออกเปนมูลคา 2,758,506 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2545 รอย
ละ 13.3 และเมื่อคิดเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ สงออกไดมูลคา 65,750 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.6  โดยมีการเพิ่ม
ขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา  โดยเฉพาะหมวดสินคาเกษตร  สินคาเหมืองแร  และสินคาที่ใชเทคโนโลยีสูง  เปนตน

ขอตกลงเขตการคาเสรีเปนปจจัย
บวกตอตลาดสินคาสงออกไทย

ตลาดสินคาสงออกที่สําคัญในปนี้  อันดับแรกคือ ประเทศในกลุมอาเซียน  เพิ่ม
ขึ้นรอยละ 20.2 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา ลดลง 0.03  สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น
รอยละ 14.3   และญี่ปุน  เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 ซึ่งในปนี้ภาคการสงออก  ประเทศ
ไทยไดหันมาเนนประเทศในกลุมอาเซียนและสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่ง
เปนผลจากการจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ อาทิ ประเทศจีน และอินเดีย 
เปนตน

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบเปนสินคาสงออกที่มี
มูลคาสงออกสูงสุด ขณะที่
ยางพาราเปนสินคาสงออกที่มีการ
ขยายตัวมากที่สุด

สินคาสงออก 10 อันดับแรกในชวง 10 เดือนแรกของปนี้ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร  
อุปกรณและสวนประกอบ  แผงวงจรไฟฟา รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ เส้ือ
ผาสําเร็จรูป  ยางพารา  เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ  อัญมณีและ
เครื่องประดับ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เม็ดพลาสติก  เหล็กเหล็กกลา 
และผลิตภัณฑ  ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะยางพารา ขยายตัวสูง
สุดที่รอยละ 61.7 และอุตสาหกรรมหนัก เชน เคมีภัณฑ เหล็ก รถยนต อุปกรณ
และสวนประกอบ  และเครื่องจักรกล  ที่มีการขยายตัวเฉลี่ยถึงรอยละ 37.65 เมื่อ
เทียบกับป 2545

แนวโนมภาคการสงออกป 2547
ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทําใหตางชาติเริ่มมีความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับผลจากทําขอตกลงเขตการคาเสรี หรือ FTA ทําใหภาคการสงออกของไทยเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก   และการสงเสริมการสง
ออกไปยังตลาดใหม  คาดวาในภาพรวมของภาคการสงออกในป 2547  จะยังคงขยายตัวในอัตราที่สูงอยางตอเนื่องเชน
เดียวกับป 2546

3,346,780

2,758,5062,215,178

1,806,6991,412,111

0.41 -1.44

13.3713.34

27.94

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 ม.ค.-ต.ค46 2546

-5
0
5
10
15
20
25
30

มูลคาการสงออก อัตราการเติบโต

มูลคาการสงออกลานบาท



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)

20

ดุลการคา
นับตั้งแตป 2541 ประเทศไทยมีดุลการคาเกินดุลมาตลอด  โดยขึ้นสูงสุดในป 2541  ดุลการคาของไทยเกินดุลถึง 473,378 
ลานบาท  และใน 10 เดือนแรกของป 2546 นี้  ไทยมีดุลการคาเกินดุลมูลคา 177,949 ลานบาท  และเมื่อคิดเปนเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ดุลการคาเกินดุลมูลคา 4,664.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เกินดุลเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2545 รอยละ 31.2 และ
31.6 ตามลําดับ

10 เดือนแรกของป 46  ดุลการคา
ขยายตัวถึงรอยละ 31.24

การขยายตัวของดุลการคาไทยที่เกินดุลถึง 177,951 ลานบาท  เกิดจากภาคการ
สงออกที่เพิ่มขึ้น 324,630 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.34 เมื่อเทียบกับ 10 
เดือนแรกของป 2545 ที่เปนผลมาจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้น  
ขณะเดียวกันภาคการนําเขาก็เพิ่มขึ้น 282,270 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.30   ที่มีการนําเขาสินคาประเภทเครื่องจักร ที่เปนอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้น
เชนเดียวกัน

ประเทศที่ไทยเกินดุลมากที่สุด คือ
สหรัฐอเมริกา  และประเทศที่ไทย
ขาดดุลมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน

ประเทศที่ไทยมีดุลการคาเกินดุลมากที่สุด คือ  สหรัฐอเมริกา  เกินดุลเทากับ  
242,230 ลานบาท รองลงมาคือ ฮองกง  เทากับ 109,712 ลานบาท และประเทศ
สิงคโปร  เนเธอรแลนด  เทากับ 90,997 และ 60,086  สวนประเทศที่ไทยขาดดุล
การคามากที่สุด  คือ  ญี่ปุน  ขาดดุลเทากับ 230,493 ลานบาท  รองลงมาคือ  
เกาหลีใต  เยอรมันนี  ไตหวัน    เทากับ 44,617  28,000 และ 23,661 ลานบาท

แนวโนมดุลการคาป 2547
ดุลการคาป 2547  คาดวาจะยังคงมีทิศทางเปนบวกเชนเดิม  แตอาจจะมีอัตราการขยายตัวไมมากนัก  ดังจะเห็นไดจาก
การพิจารณาในปจจัยหลักๆ ทั้งดานบวกและลบของดานภาคการสงออกและนําเขา  ซึ่งดานภาคการสงออกจะมีทั้งปจจัย
บวก ที่ไดจากภาครัฐบาลมีการรวมลงนามในเขตการคาเสรี  ปจจัยลบ  คือการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ  ขณะ
เดียวกัน ภาคการนําเขา ปจจัยหลักที่เห็นไดชัดเจนคือ ปจจัยบวก ที่จะผลักดันใหไทยมีมูลการนําเขามากขึ้น  จากการที่ไทย
เขาสูภาวะเศรษฐกิจฟนตัว  การจับจายใชสอยและการลงทุนก็จะมีมากขึ้นเชนเดียวกัน
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ดุลการชําระเงิน
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา  ดุลการชําระเงินมีการขาดดุลในชวงตนป และในชวงเดือนหลังมี
การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทําใหดุลการชําระเงินเกินดุล
ดุลการชําระเงินขาดดุลติดตอกัน 2
เดือนในชวงตนป 46

เนื่องจากมีการชําระคืนหนี้ตางประเทศใหแกกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ทั้งที่ครบกําหนดและกอนกําหนดการชําระคืน

ดุลการชําระเงินปรับตัวดีขึ้นในชวง
หลังของป 46

เนื่องจากมีการสงออกไดมากกวาการนําเขามากผนวกกับภาคบริการที่มี
การปรับตัวดีขึ้น หรืออาจเปนชวงทองเที่ยวตามฤดูกาล

แนวโนมดุลการชําระเงินป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจคาดวา  ดุลการชําระเงินของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
ไดปจจัยสนับสนุนหลายประการที่จะสงผลใหดุลการชําระเงินเกินดุล เชน การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งรวมถึง
การฟนตัวของประเทศนําเขาสินคาไทยที่สําคัญ คือ ญี่ปุน สหรัฐฯ และยุโรป สวนทางดานปจจัยภายในประเทศยังคงมีแนว
โนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเชนกัน
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ทุนสํารองระหวางประเทศ
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา การเคล่ือนไหวของทุนสํารองระหวางประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องมาจากการปรับเพิ่มของดุลการชําระเงินและ การชําระหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนหลัก
ทุนสํารองระหวางประเทศปรับเพ่ิม
ขึ้นสูงสุดหลังมีการกูเงินจาก IMF

เนื่องจากการประเทศไทยไดมีการกูยืมเงินกองทุนระหวางประเทศในชวงป 2540
ซึ่งกอนหนานั้นไทยมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศนอยมาก และในป 2546 ไทย
ไดมีการชําระเงินคืนกองทุนการเงินระหวางประเทศรวมถึงมีการไดดุลการชําระ
เงินซึ่งเปนผลทําใหทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน

แนวโนมทุนสํารองระหวางประเทศป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  ทุนสํารองระหวางประเทศของไทยจะมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้น
จากปจจัยหลักๆที่สําคัญคือ การเกินดุลการชําระเงิน ที่มีผลมาจากการเกินดุลการคาเปนหลักสําคัญ รวมถึงหนี้กองทุนการ
เงินระหวางประเทศของไทยก็ไดชําระคืนหมดแลวดังนั้นการที่จะทํานโยบายใดที่จะพัฒนาประเทศก็จะสามารถทําไดอยาง
คลองตัวมากขึ้น
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ทุนสํารองระหวางประเทศ
และธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)

p Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov

40,316.2 40,072.49

31,611.5



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)

23

ภาคการคลัง

ดานการใชจายของภาครัฐบาล ยังคงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่รัฐบาลใชเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจอยูตอไป อยางไรก็ตาม รัฐบาล
จะลดบทบาทลงโดยการลดการขาดดลุอยางเปนขัน้ตอน เพือ่เปนการรกัษาวนิยัทางการคลงัและเพือ่ใหเกดิความยัง่ยนืทางการคลงั
ขึน้ แตยงัคงใชงบประมาณขาดดลุอยางตอเนือ่ง ซึง่จากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในชวงทีผ่านมา ผนวกกบัมาตรการกระตุน
เศรษฐกจิทีรั่ฐบาลไดดาํเนนิการไปแลว และยงัสงผลอยางตอเนือ่ง ทาํใหการจดัเกบ็รายไดของรฐับาลยงัคงอยูในระดบัด ี และยงัคง
ขยายตวัอยางตอเนือ่ง โดยฐานะการคลงัของรฐับาลนั้น รายไดในชวง 4 ไตรมาสของปงบประมาณ 2546 รายไดรัฐบาลเทากับ 
248.3 พันลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 เมื่อเทียบกับชวงระยะเดียวกันของปกอน

รัฐบาลเกินดุลเงินสด 0.8 พันลาน
บาท

ในเดือนตุลาคม รัฐบาลยังคงเกินดุลเงินสด 0.8 พันลานบาท เนื่องจากมีการไถถอน
สุทธิในประเทศ 19.6 พันลานบาท และออกตั๋วเงินคลัง 22.0 พันลานบาท และไถ
ถอนตั๋วเงินคลัง 37.0 พันลานบาท นอกจากนี้มีการชําระคืนเงินกูตางประเทศ 0.3 
พันลานบาท เกินดุลในงบประมาณ 51.4 พันลานบาท ในขณะที่ขาดดุลเงินนอกงบ
ประมาณ 15.9 พันลานบาท ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 รัฐบาลเกินดุลเงินสดทั้งส้ิน 14.4 
พันลานบาท (รอยละ 0.3 ของ GDP)

รายไดของรัฐบาลเดือนตุลาคมเพิ่ม
ขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน
รอยละ 28.2 ขณะที่รายไดของรัฐ
บาลไตรมาสที่ 4 ป 2546 เพ่ิมขึ้น
จากระยะเดียวกันของปกอนรอย
ละ 14.8

รายไดของรัฐบาล ในเดือนตุลาคม 2547 เทากับ 81.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 28.2 ตามรายไดภาษีอากรเปนสําคัญ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 31.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกประเภทภาษี  โดยเฉพาะภาษีจากฐานรายได ไดแก ภาษี
เงินไดนิติบุคคล เพิ่มขึ้นรอยละ 64.2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 
และภาษีจากฐานการบริโภค ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นรอยละ 38.3 และภาษี
สรรพสามิต เพิ่มขึ้นรอยละ 14.0 โดยจะเห็นไดวารายไดภาษีที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญเปน
ผลมาจากการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค และฐานรายไดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ภาษีบนฐานรายไดการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
สําหรับผลการจัดเก็บรายไดในชวง 4 ไตรมาสของปงบประมาณ 2546 รายไดสุทธิ
ของรัฐบาลเทากับ 248.3 พันลานบาท  ทั้งนี้ปงบประมาณ 2546 รัฐบาลจัดเก็บราย
ไดไดทั้งส้ิน 1,007.4 พันลานบาท (รายไดสุทธิกอนจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)

รายจายเดือนตุลาคมลดลงรอยละ 
2.9 โดยมีอัตราการเบิกจายงบ
ประมาณปปจจุบันรอยละ 7.2 แต
รายจายไตรมาสส่ีป 2546 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.8

รายจาย ในเดือนตุลาคม รายจายรัฐบาลเทากับ 84.2 พันลานบาท ลดลงรอยละ 2.9 
จากระยะเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนรายจายงบประมาณปปจจุบัน 71.8 พันลาน
บาท และรายจายงบประมาณปกอน 12.4 พันลานบาทอัตราการเบิกจายงบ
ประมาณในเดือนนี้คิดเปนรอยละ 7.2 ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน เกิดจากการที่
ในปงบประมาณกอนมีการเบิกจายประกันสังคมในเดือนตุลาคม ในขณะที่ในปนี้ไม
มีการเบิกจาย และในเดือนนี้มีวันหยุดติดตอกันยาวหลายวัน และไตรมาส 4 มีอัตรา
การเบิกจายรอยละ 23.3 จากระยะเดียวกันของปกอน
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หนี้สาธารณะตอ GDP ลดลงเหลือ
รอยละ 49.4

แนวโนมภาคการคลังป 2547

จากผลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ผนวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสําหรับชวงในปงบ
ประมาณ 2548 นี้มีแนวโนมที่ยังอยูในระดับที่ดี จึงทําใหชวงของปงบประมาณ 2548 การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลยังคงมีแนว
โนมที่เกินเปาหมายที่ตั้งไว

ภาคการคลังของประเทศ
รายไดรัฐบาล (พันลานบาท)

ปงบประมาณ
2546 25472544 2545

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ก.ย. ต.ค.
รายไดทั้งหมด
  (อัตราเพิ่ม %)

765.4
(2.4)

845.4
(10.5)

226.6
(14.7)

280.9
(8.8)

248.3
(14.8)

101.0
(12.3)

81.9
(28.2)

ภาษี
  (อัตราเพิ่ม %)

684.5
(3.5)

758.0
(10.7)

226.6
(14.7)

252.9
(11.1)

231.9
(13.7)

97.0
(12.0)

77.8
(31.3)

- ฐานรายได
             (อัตราเพิ่ม %)

253.6
(7.7)

279.3
(10.2)

199.4
(18.5)

124.8
(19.6)

103.3
(24.4)

68.0
(31.1)

21.2
(43.8)

             บุคคลธรรมดา
             (อัตราเพิ่ม %)

97.0
(11.0)

103.2
(6.4)

57.0
(11.4)

29.9
(12.6)

24.7
(6.5)

8.4
(8.6)

10.0
(26.3)

             นิติบุคคล
             (อัตราเพิ่ม %)

139.6
(1.6)

157.2
(12.6)

32.8
(5.2)

78.2
(25.1)

75.8
(28.7)

56.7
(30.9)

11.2
(64.2)

- ฐานการบริโภค
            (อัตราเพิ่ม %)

319.1
(-0.5)

362.3
(13.5)

110.8
(22.6)

93.7
(1.1)

91.8
(3.6)

16.9
(-34.5)

43.8
(23.6)

            มูลคาเพิ่ม
            (อัตราเพิ่ม %)

127.5
(-7.4)

138.7
(8.8)

45.9
(28.5)

27.5
(-25.2)

24.2
(-18.6)

-4.1
(-156.7)

20.3
(38.3)

            สรรพสามิต
            (อัตราเพิ่ม %)

178.9
(7.5)

210.0
(17.4)

62.0
(20.7)

62.7
(19.0)

64.7
(16.3)

20.2
(14.6)

22.2
(14.0)

- ฐานการคาระหวาง
ประเทศ

             (อัตราเพิ่ม %)

90.4

(7.1)

95.1

(5.2)

26.6

(24.0)

27.3

(14.0)

28.1

(8.9)

9.6

(13.9)

8.9

(2.7)
รายไดอื่นๆ
  (อัตราเพิ่ม %)

80.9
(-6.2)

87.4
(8.1)

27.2
(-7.3)

28.0
(-8.2)

17.6
(30.6)

4.1
(18.7)

4.1
(-11.9)

ที่มา  :  กรมบัญชีกลาง และสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
ภาคการคลังของประเทศ (ตอ)
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ฐานะการคลังรัฐบาล (พันลานบาท)
ปงบประมาณ

2546 25472544 2545
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ก.ย. ต.ค.

รายได
  (อัตราเพิ่ม %)

765.4
(2.4)

845.4
(10.5)

226.6
(14.7)

280.9
(8.8)

248.3
(14.8)

101.0
(12.3)

81.9
(28.2)

รายจาย
  (อัตราเพิ่ม %)

876.0
(3.0)

972.2
(11.0)

207.4
(-20.2)

250.0
(13.2)

241.0
(2.8)

91.2
(-4.8)

84.2
(-2.9)

ดุลเงินในงบประมาณ -110.6 -126.8 19.2 30.9 7.3 9.9 -2.4
ดุลนอกงบประมาณ 2.7 8.1 -7.7 2.0 7.1 11.8 3.2
ดุลเงินสด
   : (% ตอ GDP)
   : อตัราการเบกิจายงปม.
(%)
     (ไมรวมชาํระคนืตนเงนิกู)

-107.9
(-2.1)
88.4

-118.7
(-2.2)
89.2

11.6
(0.2)
18.7

35.5
(0.6)
24.6

14.4
(0.3)
23.3

21.7

8.7

0.8

7.2

ที่มา  :  กรมบัญชีกลาง และสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
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สําสํารรววจจแแลละะวิวิเเคครราาะะหหเเศศรรษษฐฐกิกิจจ
ผผาานน

ตตลลาาดดหหลัลักกททรัรัพพยย
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ตลาดหลักทรัพย
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา การเคล่ือนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอด
คลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทย ผนวกกับเปนแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนมากกวาการนําเงินไปฝาก
กับธนาคารพาณิชย  ซึ่งยิ่งเปนการสนับสนุนใหตลาดหลักทรัพยไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
 มูลคาการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาก ดัชนี
ตลาดหลักทรัพยไทยปรับเพ่ิมขึ้น
กวา 700 จุด

เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทําใหประชาชนสวนหนึ่งนําเงินฝากมา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแทนการนําเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย รวมถึงมีการ
ทําธุรกรรมการซื้อขายกันภายในหนึ่งวัน (เน็ตเซ็ตเทิลเมนต) ซึงทําใหมูลคาการซื้อ
ขายเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก โดยการทําเชนนี้ยอมสงผลใหบรรยากาศในตลาดหลัก
ทรัพยไทยคึกคักกวาที่ควรจะเปน

แนวโนมดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  ในป 2546 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยมีแนวโนมที่จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
คาดวาในปหนาดัชนีจะไปอยูที่880 จุด อันเนื่องจากการขยายตัวและการฟนตัวของประเทศไทย ขณะนี้ยังไมมีส่ิงที่นาเปน
หวงจากปจจัยภายนอก ในชวงที่ผานมามีปจจัยภายนอกมากระทบบางแตก็ไมสามารถทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย
เปล่ียนแปลงไปอยางที่เคยเปน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นนี้เปนการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเอง
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325.2

275.09
ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย
ละธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)
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สําสํารรววจจแแลละะวิวิเเคครราาะะหหเเศศรรษษฐฐกิกิจจ
ผผาานน

ดัดัชชนีนีคคววาามมเเช่ืช่ืออมั่มั่นนตตาางงๆๆ
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ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค (CCI)
ดัชนีความเชื่อม่ันของผ็บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการและอยูในระดับใกลเคียงหรือเกินกวา 100 เกือบทุกรายการเนื่อง
จากปจจัยบวกตางๆ ไดสงสัญญานสะทอนถึงการที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง    ถึงแมวาความเปราะ
บางของความเชื่อม่ันของผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจไทยยังคงครอบคลุมอยู (เชน ตนทุนคาครองชีพและการประกอบการที่
อยูในระดับสูง หรือการแข็งขึ้นของคาเงินบาท)  แตผูบริโภคโดยทั่วไปเห็นวาภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ สงผล
ใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและคอนขางมั่นคงแข็งแกรง   โดยสะทอนผานการปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ
100 อีกครั้งของดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคโดยรวม
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคปรับตัวดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง

ดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภค (Consumer Confidence Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนตุลาคมที่อยูในระดับประมาณ 107.2 เปน 110.2 ในเดือนพฤศจิกายน
(ซึ่งสูงสุดเปนประวัติการณนับตั้งแตทําการสํารวจ และอยูในระดับเกิน 100 ตอ
เนื่องกันเปนเดือนที่สาม)
ดัชนีความเชื่อม่ันของผูบริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการและดัชนีความเชื่อม่ันของผู
บริโภคโดยรวมกลับมาสูระดับ 100 ตอเนื่องเปนเดือนที่สอง (หลังจากการปรับตัว
สูระดับ 100 เปนครั้งแรกนับตั้งแตทําการสํารวจในเดือนกรกฎาคม) จะสงผลใหผู
บริโภคยังขยายการบริโภคดวยความเชื่อม่ันมากขึ้น

แนวโนมดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคป 2547
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (CEBF) มีความเห็นวาในชวง 3 เดือนขางหนา ผูบริโภคจะเพิ่มระดับการ
บริโภคตามความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและการจางงานที่ปรับตัวดีขึ้น  ทั้งนี้ยังไมมีเหตุผลหรือสัญญานอันใดที่
จะทําใหผูบริโภคปรับลดการบริโภคในชวงนี้

ดัชนีความเช่ือมั่นของผูบริโภค (CCI)

110.2
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ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในปจจุบัน
ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในอนาคต
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ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI)
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา การเคล่ือนไหวของดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวในระดับ
ที่เกินรอยเปนสวนใหญ ซึ่งแสดงวาผูประกอบการมีความเชื่อม่ันในระดับที่ดี มีเพียงบางชวงที่ไดรับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก เชน การเกิดสงคราม การเกิดโรคทางเดินหายในเฉียบพลันรุนแรง เปนตน ที่ทําใหดัชนีมีการปรับตัวลดลงบางเล็ก
นอย
ดัชนีปรับตัวสูงสุดนับตั้งแตเริ่มจัด ผลจากการประกาศตัวเลขที่สําคัญทางเศรษฐกิจหลายตัว รวมถึงการคาดการการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่ 3 และ4 ที่สูงถึงประมาณ รอยละ
4- 6 รวมถึงการประกาศการเกินดุลการคาและบริการ

แนวโนมดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแตจะไมรวดเร็ว
มากนัก แตก็ยังจะคงอยูในระดับที่เกิน 100 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไมมีปจจัยภายนอกมากระทบอีกในอนาคต

50
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115.4
ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม
ฐกิจและธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)
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ดัชนีความเชื่อมั่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (TSSI)
ในรอบ 10 เดือนแรกของป 2546 ที่ผานมา  ดัชนีความเชื่อม่ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจภายในประเทศ รวมถึงจะมีการปรับตัวลดลงเมื่อมีปจจัยภายนอกเขามากระทบบางเล็กนอย
แตปจจัยหลักในขณะนี้คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นและมีรากฐานที่ดี จึงทําใหผูประกอบ
การมีความเชื่อมม่ันในการดําเนินกิจการเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด
ดัชนี TSSI ภาคการบริการไตรมาส
ที่ 3 ปรับตัวเพ่ิมสูงกวาดัชนีโดย
รวมและภาคการคา

ดัชนีความเชื่อม่ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคบริการมีการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นมาอยูที่ระดับรอยละ 52.6 ซึ่งสูงกวาดัชนีโดยรวมและภาคการคา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการฟนตัวของภาคบริการหลังจากประสบปญหาโรคซารสที่ทําใหภาค
บริการซบเซาลง ซึ่งในขณะนี้ถือไดวาภาคบริการกําลังจะเริ่มเขาสูภาวะปกติที่
ควรจะเปนแลว

การคาดการดัชนี TSSI ภาคการคา
สงคาปลีกมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก
กวาดัชนีรวม

ดัชนีความเชื่อม่ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาสงและคาปลีกมี
การปรับตัวเพิ่มมากกวาดัชนีโดยรวมและภาคบริการ โดยอยูที่ระดับรอยละ  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาผูประกอบการมีความเชื่อม่ันในกิจการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปนตัว
บงชี้วาประชาชนมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

แนวโนมดัชนีความเชื่อมั่นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2547

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ คาดวา  ดัชนีความเชื่อม่ันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม ภาคการคา 
และภาคบริการ จะมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แตจะเร็วหรือชานั้นขึ้นอยูกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และปจจัยภายนอกเปนสําคัญ
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TSSI
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ

2542 2543 2544 2545 2546
ทั้งป ทั้งป ทั้งป ทั้งป ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส

3
ภาคการผลิต (% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน นอกจากระบุเปนอยางอื่น)
อัตราการใชกําลังการผลิต 61.3 56.6 53.5 59.9 67.4 66.3 64.9
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาล
(ระดับ)
 เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอก
ชน

(% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน นอกจากระบุเปนอยางอื่น)

 - ปริมาณจําหนายรถยนตนั่ง 44.1 24.3 25.8 20.8 80.0 27.2 23.6
 - ปริมาณจําหนายรถจักรยานยนต 21.0 34.1 16.4 42.0 56.5 53.3 13.8
- สินคาอุปโภคบริโภคนําเขา (ณ ราคา
2538)

21.8 18.3 -6.5 10.7 20.7 8.4 5.6

  เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน (% การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน นอกจากระบุเปนอยางอื่น)
  - ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย 54.8 18.2 7.5 47.0 27.0 31.3 25.1
  - การนําเขาสินคาทุน ( ณ ราคา
2538)

3.7 21.3 -11.2 6.4 8.2 2.4 -0.6

  -ปริมาณจําหนายซีเมนตในประเทศ -9.4 -3.6 5.7 20.9 -6.0 10.5 4.1
ดุลเงินสดรัฐบาล (พันลานบาท) -266.3 -321.5 -123.0 -76.8 11.6 35.5 14.4
ดุลการคา (ลานดอลลารสรอ.) 9,271 5,519 2,525 3,436 1,096 1,442 838
  สินคาออก (ลานดอลลารสรอ.)
  (อัตราการขยายตัว%)

56,800
(7.4)

67,942
(19.6)

63,190
(-6.5)

66,799
(5.7)

18,165
(21.3)

18,869
(16.8)

19,739
(11.0)

  สินคาเขา (ลานดอลลารสรอ.)
  (อัตราการขยายตัว%)

47,529
(16.9)

62,423
(31.3)

60,665
(-2.8)

63,363
(4.4)

17,069
(19.2)

17,427
(12.1)

18,901
(11.8)

เงินฝากธนาคารพาณิชย (พันลานบาท)
(อัตราการขยายตัว%)

4,575.0
(-0.5)

4,816.0
(5.3)

5,009.1
(4.0)

5,132.0
(2.5)

5,204.7
(0.7)

5,262.9
(1.2)

5,303.3
(4.5)

สินเชื่อธนาคารพาณิชย (พันลานบาท)
(อัตราการขยายตัว%)

5,248.3
(-4.1)

4,723.7
(-10.0)

4,447.9
(-5.8)

4,779.9
(7.5)

4,841.0
(6.4)

4,792.6
(3.1)

4,834.2
(2.9)

อัตราเงินเฟอ (%) 0.3 1.6 1.6 0.7 1.9 1.7 1.9
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทตอ
ดอลลารสรอ.)

37.84 40.16 44.48 43.00 42.80 42.23 41.31

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ
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ประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2546 - 2547

แนวโนมเศรษฐกิจโลกในของป 2547 คาดวาเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวในอัตรารอยละ 4.1
เทียบกับรอยละ 3.2 ในป 2546 ปริมาณการคาโลกในป 2547 ขยายตัวรอยละ 5.5 เทียบกับรอยละ 2.9 ในป
2546 ซึ่งขึ้นอยูกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน รวมทั้งกลุมประเทศยุโรป
มีสัญญาณฟนตัวชัดเจนขึ้น แตอยางไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีความเปราะบางสูง เนื่องจาก
ปญหาการเสียเปรียบดุลการคาและดุลงบประมาณ ตลอดจนภาวะการวางงานยังคงมีสูง ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุน
ก็ยังคงเผชิญกับการฟนตัวอยางไมตอเนื่อง เพราะการแข็งคาของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลารและเงินสกุลอื่นๆ
อาจกระทบตอการฟนตัวของภาคการสงออก รวมถึงผลกําไรของภาคธุรกิจ และภาวะการจางงาน รวมทั้งภาวะ
การผลิตสวนเกินยังมีเหลืออยูในหลายประเทศทั่วโลก ราคาสินคาโดยทั่วไปในตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลง
จากการที่จีนขยายกําลังการผลิต ทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกเปนไปในลักษณะที่ยังคงเปราะบาง

สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทยของป 2547  นาที่จะมีแนวโนมของการขยายตัวจากป 2546 อันเนื่องมา
จากอุปสงคภายในประเทศเปนสําคัญ โดยมาตรการของรัฐบาล ความเชื่อม่ันของประชาชนและนักลงทุน อัตรา
ดอกเบี้ย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเงื่อนไขการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุนที่มีแนวโนมชัดเจนขึ้น ซึ่งเปนปจจัยบวกตอการสงออกของ
ประเทศ

ปจจัยที่เกื้อหนุนใหเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวตอเนื่องไปไดที่สําคัญคือ

1. การฟนตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจโลกจะสงผลดีตอการสงออก โดยการสงออกมีการขยายตัวใน
ระดับสูงในชวงป 2546 มากกวาที่คาดการณไว โดยในชวงเดือนตุลาคมของปนี้มูลคาการสงออก
ในรูปเงินดอลลารสหรัฐฯ มีการขยายตัวประมาณ 16.7%

2. อัตราดอกเบี้ยต่ําสนับสนุนการใชจายและการลงทุน อัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโนมทรงตัวอยูใน
ระดับต่ําตลอดชวงป 2547 ทั้งนี้เนื่องจากวาอัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูในระดับต่ํา ประกอบกับสภาพ
คลองในระบบธนาคารพาณิชยยังคงไมสามารถปรับตัวไดดีขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน แมวารัฐบาล
จะมีนโยบายและมาตรการตางๆ ออกมาเพื่อลดสภาพคลองในระบบก็ตาม สงผลใหอัตราดอก
เบี้ยยังคงอยูในอัตราที่ต่ําตอไป นอกจากนี้ ยังไมมีแรงกดดันใดๆ ที่มีตอการดําเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา

3. แนวนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนการสํารองการใชจายรัฐบาลภายใตงบกลาง จํานวน
130,000 ลานบาท จะชวยเพิ่มการลงทุนภาครัฐและกระตุนการใชจายภายในประเทศ การแปลง
สินทรัพยเปนทุน เปนตน คาดวาจะมีบทบาทและเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจภาย
ในประเทศในป 2547

4. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ทําใหเกิดความเชิ่อม่ันตอรายได
ของประชาชน อันกอใหเกิดการใชจายที่เพิ่มมากขึ้นตามมา
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5. เงินบาทที่แข็งคา ทําใหภาระหนี้ของทั้งภาครัฐและเอกชนผอนคลายลงซึ่งเปนปจจัยบวกตอสภาพ
คลองในระบบธุรกิจ

6. แรงกดดันตอภาระทางการคลังผอนคลายลงอยางมาก สืบเนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริโภคที่ขยายตัว ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพยที่คาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มมาก
ขึ้นจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย

7. ปญหาในภาคการเงินนาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนาจะบรรเทาลงเปน
อยางมาก อันเนื่องจากการที่รัฐบาลไดดําเนินมาตรการผาน TAMC ที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ความรวดเร็วในการดําเนินการของรัฐบาลในเร่ืองดังกลาว รวมทั้งมาตรการดานอื่นๆ มีผลอยาง
มากตอการไหลเขาสูระบบของเม็ดเงิน รวมทั้งมีผลตอความเชื่อม่ันของภาคเอกชนอีกดวย ซึ่งคาด
วาสถาบันการเงินนาที่จะสามารถปลอยสินเชื่อไดเพิ่มมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงปรากฏอยูโดยที่จะตองติดตามอยางใกล
ชิด คือ

1. ปจจัยภายนอกยังคงมีความไมแนนอนอยูบาง ในเรื่องความไมสมดุลทางการคาระหวางสหรัฐฯ
กับจีนอาจจะสงผลใหจีนปรับคาเงินใหสูงขึ้นตามแรงกดดันของสหรัฐฯ

2. ความผันผวนของราคาน้ํามัน ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอไป ถึงแมวาสถานการณราคาน้ํามันจะผอน
คลายลงได ณ ระดับหนึ่งก็ตาม  ซึ่งอันจะทําใหกระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2547 ได

3. ปญหาความเสี่ยงจากการกอการรายในภูมิภาค อันจะทําใหมีผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตอ
ประเทศได

สําหรับปจจัยที่เปนแรงกระตุนเศรษฐกิจไทยของป 2547 คือ รัฐบาลจะตองดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศตอไปทั้งการบริโภค และการลงทุน โดยการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดกับผูบริโภคและนักลงทุนโดย
การดําเนินนโยบายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เหมาะสมกับการฟนเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม
และชัดเจนตอไป อาทิเชน การคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํา การคงภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7  มาตรการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน การสํารองการใชจายรัฐบาลภายใตงบกลาง จํานวน 130,000 ลานบาท จะชวยเพิ่มการ
ลงทุนภาครัฐและการใชจายในประเทศ และมาตรการสงเสริมการบริโภคสินคาไทยเพื่อลดการนําเขาจากตาง
ประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม รัฐบาลจะดําเนินมาตรการใดๆ ก็ตามควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศที่ดีตอการ
ลงทุน การรักษาความเชื่อม่ันของนักลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งรัฐบาลควรพัฒนาตลาดทุนของไทยให
สามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเข็มแข็งตอไป เพื่อการเปนแหลงระดมเงินทุนของภาคเอกชนทั้งจาก
ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลควรมุงเนนการพึ่งพาอุปสงคในประเทศในการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อลดแรงกดดัน
จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีตอเศรษฐกิจไทย เชนเดียวกันกับการขยายตลาดการคาระหวางประเทศของ
ไทยใหมากยิ่งขึ้นและตอเนื่องก็เปนส่ิงสําคัญ อยางไรก็ตาม มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
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ใหมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาและรูปแบบการคา เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันโดยตรงกับประเทศ
จีน เพื่อใหอัตราการขยายตัวของการสงออกสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการลดการ
นําเขาสินคาฟุมเฟอยจากตางประเทศ ในภาวะการณที่เศรษฐกิจโลกยังไมมีความชัดเจนของการฟนตัว เพื่อ
รักษาสถานะของดุลการคามิใหเปนปญหาในอนาคต

ในสถานการณปจจุบันที่เปนอยู นโยบายของรัฐในการกระตุนเศรษฐกิจนั้นตองเรงใหมีดําเนินการให
เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางเขมแข็งและแทจริงโดยเร็ว และการใชจายควรดําเนินการให
มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งตองใชจายใหคุมคาเอื้อประโยชนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ

 จากปจจัยที่เกื้อหนุนและปจจัยเสี่ยงตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในชวงที่
ผานมา ประกอบกับการคาดการณภาวะเศรษฐกิจในตางประเทศที่ผานมา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สําหรับป 2546 - 2547  ดังตอ
ไปนี้

- การสงออก  คาดวา จะมีอัตราการขยายตัวตลอดทั้งป 2546 ประมาณ 14.9%  เมื่อเทียบกับในป
2545 นอกจากนี้ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ยังคาดวา การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ที่นาจะชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในป 2547 นั้น นาที่จะสงผลใหการสงออกของไทยสามารถขยายตัวไดเพิ่มขึ้นอยูในชวง 14.2% ในป 2547
สวนการนําเขานั้น คาดวา คงจะมีอัตราการขยายตัวประมาณ 13.5% ในป 2546 นี้  เมื่อเทียบกับ 4.4% ในป
2545  และขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 16.6% ในป 2547 ตามการฟนตัวของการใชจายในประเทศเปนหลัก

- ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด คาดวา ในป 2546 นี้ ประเทศไทยจะมีดุลการคาเกินดุล
ประมาณ 4,812 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากป 2545 ในขณะที่การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด คงจะอยูที่
ประมาณ 6,845 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2545 สําหรับในป 2547 การขยายตัวของการนําเขาและ
การใชจายของประชาชนในประเทศ  จะสงผลใหฐานะการเกินดุลทั้งสอง นาที่จะมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกจาก
ป 2547 โดยการเกินดุลการคาอยูที่ประมาณ 3,780 ลานดอลลารสหรัฐฯ  ในขณะที่การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
อาจจะอยูที่ประมาณ 5,638 ลานดอลลารสหรัฐฯ เทานั้น

- คาเงินบาท  คาดวา จะมีคาเฉลี่ยของทั้งป 2546 ที่ 42.00 บาท/ดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย
ที่ 43.00 บาท/ดอลลารฯในป  2545   ทั้งนี้ การแข็งคาของเงินบาท เปนผลมาจากการออนตัวของเงินดอลลาร
สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆ โดยเฉพาะเงินเยน และเงินยูโร   นอกจากนี้  เงินบาทยังไดรับแรงหนุนจาก
ฐานะทุนสํารองระหวางประเทศของไทย ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการเกินดุลการชําระเงินดังที่กลาวไปแลวในขางตน
สําหรับในป 2547 คาดวา คาเงินบาทจะยังคงไดรับแรงหนุนจากฐานะการเกินดุลการชําระเงินของประเทศ   โดย
อาจจะมีคาเฉล่ียในชวง 38.00 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ
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ในทายที่สุดแลว ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ประมาณการวาภายใตเงื่อนไขขางตนในป 2546
เศรษฐกิจไทยนาที่จะขยายตัวไดประมาณ 6.3% แมวาเศรษฐกิจไทยในป 2546 อาจขยายตัวมากกวาที่หลาย
ฝายคาดการณ อันเปนผลจากการขยายตัวในหมวดการใชจายเพื่อการลงทุนและการบริโภคในประเทศ เนื่อง
จากอัตราดอกเบี้ยต่ํา และผลมาจากการสงออกที่สูงขึ้นเปนอยางมาก รวมทั้งจากมาตรการกระตุนการใชจาย
ของรัฐบาล  สําหรับในป 2547 นั้น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปนี้นั้น คาดวาจะมีแนวโนมที่ขยายตัว
สูงขึ้น อันเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่นาจะมีความชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหการสงออกของ
ไทยขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอาทิ การแปลงสินทรัพยเปนทุน กองทุนหมูบาน
ตลอดจนการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง จะสงผล
ใหการบริโภคภายในประเทศและการสงออกจะเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  
นอกจากนี้ การลงทุนของภาคเอกชนจะเริ่มฟนตัวอยางเห็นไดชัดเจนมากขึ้น  อยางไรก็ตาม แนวโนมการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2547 ยังคงขึ้นอยูกับการใชจายภาคเอกชนและการสงออกเปนหลัก อันจะเปนปจจัย
หลักที่จะหนุนใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เปนประมาณ 7.1%
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ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยป  2546-2547

รายการ หนวย 2542 2543 2544 2545 2546-F 2547-F

การขยายตัวของปริมาณการ
คาโลก1/ % 5.3 12.4 0.1 3.2 2.9 5.5

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลก1/ % 3.6 4.7 2.3 3.0 3.2 4.1

GDP (ราคาปปจจุบัน) พันลานบาท 4,637 4,923 5,134 5,452 5,898 6,471
GDP (ราคาป 2531) พันลานบาท 2,872 3,009 3,073 3,239 3,442 3,688
อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ % 4.4 4.8 2.1 5.4 6.3 7.1

มูลคาการสงออก ลาน US $ 56,801 67,889 63,190 66,799 76,751 87,670
อัตราการขยายตัว % 7.4 19.5 -6.9 5.7 14.9 14.2
มูลคาการนําเขา ลาน US $ 47,529 62,423 60,665 63,363 71,939 83,890
อัตราการขยายตัว % 17 31.3 -2.8 4.4 13.5 16.6
ดุลการคา ลาน US $ 9,272 5,466 2,525 3,436 4,812 3,780
สัดสวนตอ GDP % 7.6 4.5 2.2 2.7 3.4 2.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด ลาน US $ 12,466 9,328 6,236 7,647 6,845 5,638
สัดสวนตอ GDP % 10.1 7.6 5.4 6.0 4.9 4.1
อัตราเงินเฟอ % 0.3 1.6 1.6 0.7 1.8 2.4
อัตราแลกเปลี่ยน บาท / US $ 37.84 40.16 44.48 43.00 42.00 38.00
  ที่มา : สภาพัฒน และธนาคารแหงประเทศไทย   (เฉพาะ 1/ ขอมูลจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ)
            F คือ คาประมาณป 2546-2547 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จากการสํารวจและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในป 2547 เห็นไดวาอุปสงคภายนอกประเทศยังคงมีแนว
โนมที่ขยายตัวลดลง แตความตองการภายในประเทศยังมีสวนทําใหการผลิตปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในหมวด
วัสดุกอสราง สําหรับภาคการเงินนั้น เงินฝากในระบบยังคงขยายตัวสูง สภาพคลองในระบบยังมีอยูสูงมาก อัตรา
ดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่สินเชื่อในระบบเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟอทั่ว
ไปยังอยูในระดับต่ํา สวนทางดานดุลการคาและดุลบริการยังเกินดุล ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระ
เงินเกินดุล เงินสํารองทางการปรับตัวสูงขึ้น

แตก็ยังมีปจจัยแวดลอมธุรกิจหลายประการยังมีแนวโนมคลุมเครือ โดยเฉพาะทิศทางภาวะเศรษฐกิจ
และการคาโลก  ที่เกี่ยวของการฟนตัวของเศรษฐกิจชาติมหาอํานาจเปนสําคัญวาจะมีประสิทธิภาพในการ
กระตุนเศรษฐกิจเพียงใด   ปจจุบัน แมมีการคาดหมายวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราประมาณ 3.2% ในป
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2546 และการคาโลกจะขยายตัวเปน 2.9% ในป 2546 ซึ่งดัชนีทั้งสองรายการก็ยังสะทอนใหเห็นภาวะเศรษฐกิจ
และการคาโลกเริ่มที่จะขยายตัว แตอยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่เปนตนทุนที่สําคัญ  คาดวาจะมีผลทางบวกตอ
ธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรม โดยอัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับต่ําตอเนื่อง   ประเด็นที่นาจับตาอยางยิ่งวาประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของการใชนโยบายของรัฐบาลเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลจะมีมากแคไหน  โดย
คาดวาการเบิกจายเงินจะถูกเรงรัดใหรวดเร็วขึ้น  ที่สําคัญคือ แนวนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนการสํารอง
การใชจายรัฐบาลภายใตงบกลาง จํานวน 130,000 ลานบาท จะชวยเพิ่มการลงทุนภาครัฐและกระตุนการใชจาย
ภายในประเทศ การแปลงสินทรัพยเปนทุน จะเปนเม็ดเงินในการกระตุนเศรษฐกิจภาคชนบทที่เกี่ยวของกับ
ประชากรสวนใหญของประเทศ หากทําไดอยางมีประสิทธิภาพก็อาจสงผลฟนฟูเศรษฐกิจภูมิภาคไดพอสมควร
ขณะที่มาตรการสนับสนุนฟนฟูธุรกิจ SMEs และมาตรการผอนคลายเพื่อกระตุนใหสถาบันการเงินมีขีดความ
สามารถในการขยายสินเชื่อสนับสนุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น   นาจะมีผลชวยชดเชยปจจัยลบอันเกี่ยวเนื่องกับความ
ไมแนนอนดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ และชวยเพิ่มความเชื่อม่ันในการบริโภคและการลงทุนของประเทศ
มากยิ่งขึ้นได

การปรับตัวที่ดีขึ้นของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําใหหลายหนวยงานของภาครัฐ ไมวาจะเปน
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง
และสํานักวิจัยหลายแหงมีความเห็นวาเศรษฐกิจไทยในปนี้นาจะขยายตัวเกินกวารอยละ 6 ได แตความผันผวน
ของราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมทั้งภาวะการวางงานมีแนวโนมสูงขึ้น อันจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอกําลังซื้อใน
ประเทศได

ดังนั้น การประเมินวา “10 ธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมดาวเดนในป 2547” นั้นจะอยู “ภายใตเงื่อน
ไขของภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟนตัวอยางแนนอนและภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับต่ํา” จะเปนพื้นฐาน
หลักที่ประชาชนจะหาชองทางในการลงทุนหรือการออมที่ใหผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในระบบธนาคาร
พาณิชยหรือนําไปบริโภคสินคาเนื่องจากเห็นวาการบริโภคสินคาในปจจุบันที่มีราคาไมสูงมากนักจะคุมคากวา
การนําเงินไปฝากในสถานบันการเงิน ธุรกิจที่นาจะไดรับประโยชนหรือมีผลการประกอบการที่ดีภายใตภาวะ
เศรษฐกิจเชนนี้ไดแก

1. กลุมธุรกิจที่มีความสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจใหม (New Economy หรือ Digital
Economy) เชน ธุรกิจโทรคมนาคม  คอมพิวเตอรและบริการทางคอมพิวเตอร เปนตน

2. กลุมธุรกิจที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนอุตสาหกรรมเปาหมายหรืออุตสาหกรรมยุทธ
ศาสตรของไทย เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมแฟชั่น
(เชน ส่ิงทอ  เครื่องหนัง  อัญมณีและเครื่องประดับ)  อุตสาหกรรมซอฟแวรคอมพิวเตอร
และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน

3. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่บริโภคสามารถใชประโยชนสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบ้ียต่ํา  โดย
เฉพาะสินคาฟุมเฟอยและสินคาคงทนถาวร เชน อสังหาริมทรัพยและธุรกิจตอเนื่อง
(เชน วัสดุกอสราง และเฟอรนิเจอร)  ยานพาหนะ  และเครื่องใชไฟฟา เปนตน

4. ธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เชน ธุรกิจประ
กันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย หุนกู และสหกรณ  เปนตน
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5. ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความสุข ความบันเทิงและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เชน ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ   ธุรกิจรักษาสุขภาพและความงาม  เปนตน

6. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจับจายใชสอยที่จําเปนในชีวิตประจําวันของประชาชน ที่มีราคา
สินคาและบริการไมสูงนัก  เชน ธุรกิจการคา   ธุรกิจอาหาร เปนตน
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อุตสาหกรรมเดนในป 2547

ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเดนในครั้งนี้ เปนการคัดเลือกจากองคประกอบในมิติตางๆ ที่มีผลทํา
ใหอุตสาหกรรมนั้นๆ มีแนวโนมอัตราการขยายตัวสูงขึ้น โดยสามารถพิจารณาไดดังนี้

1. พิจารณาถึงอุตสาหกรรมนั้นๆ วา มีความสําคัญตอเศรษฐกิจอยางไร กลาวคือ มีมูลคาสูงและสามารถ
สรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและธุรกิจในมูลคาที่สูง หรือมีความสําคัญในการสรางรายไดจากการ
สงออกเปนตน

2. ผลประกอบการและผลกําไรของบริษัทในกลุมนั้นๆ ที่แสดงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
3. อัตราการขยายตัว/หดตัวของอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยพิจารณาจาก
• ปริมาณการจําหนาย
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) ที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย
• อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization) ที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย

4. โอกาสในการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้นๆ อาทิเชน อุตสาหกรรมนั้นๆ ไดรับผลกระทบเชิงบวก
จากนโยบายภาครัฐหรือไม หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินหรือภาคเอก
ชนอื่นๆ หรือไมเปนตน

จากองคประกอบตางๆ ขางตนที่ใชในการพิจารณา สามารถนํามาหาตําแหนง (Position) ของอุตสาหกรรม
นั้นๆ ในป 2547 และอนาคตไดโดยพิจารณาองคประกอบ 1-4 ขางตน โดยใหแกนตั้งเปนอัตราการเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากองคประกอบ 1-3 โดยมีคากลางอยูที่ระดับการเจริญเติบโตที่รอยละ 6
(คาประมาณการขยายตัวของ GDP ป 2546) หากอุตสาหกรรมใดมีการขยายตัวหรือคาดวามีการขยายตัวมาก
กวารอยละ 6 ถือวามีการขยายตัวที่สูงเปนตน ในขณะที่แกนนอนเปนโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังที่กลาวในขอ
4 ซึ่งตําแหนงของอุตสาหกรรมสามารถอธิบายไดใน 4 กรณีคือ

• กรณีที่อุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในกรอบที่ 1 หมาย
ความวา นอกเหนือจากอุตสาหกรรมนั้นๆ มีความแข็ง
แกรงมีความสามารถในการทํากําไรสูง  และมีแนวโนม
ขยายตัวไดดีในป 2547 แลว ยังมีความสามารถที่จะ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่องทั้งในระยะกลางและระยะยาว
• กรณีที่อุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในกรอบที่ 2 หมาย
ความวา อุตสาหกรรมนั้นๆ มีความสามารถในการทํา
กําไร ความสามารถในการแขงขันต่ํา แตยังคงมีแนวโนม
ขยายตัวได ทั้งนี้โอกาสในการดําเนินธุรกิจยังคงมีอยู
• กรณีที่อุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในกรอบที่ 3 หมาย
ความวา อุตสาหกรรมนั้นๆ ความสามารถในการทํา

กําไรต่ํา ความสามารถในการแขงขันต่ํา โอกาสในการขยายตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่ํา
• กรณีที่อุตสาหกรรมนั้นๆ อยูในกรอบที่ 4 หมายความวา อุตสาหกรรมนั้นๆ มีความแข็งแกรง ความสามารถ

ในการทํากําไรสูงและยังมีแนวโนมขยายตัวไดถึงแมวาไมมีนโยบายเอื้ออํานวย
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1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547 ซึ่งคาดวาจะมีการขยายตัวประมาณ 10.47 ปจจัย
สําคัญคือ
 นโยบายกระตุนการทองเที่ยวที่ผลักดันใหไทยเปน Tourism Capital of Asia
 สายการบินตนทุนต่ํา

2. อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 ตลาดภายในประเทศยังคงโตตอเนื่อง
 รัฐผลักดันใหไทยเปน Detroit of Asia ทําใหคายรถมีการยายฐานการผลิตมายังไทยเพื่อการสงออก

3. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยขยายตัวไดประมาณรอยละ 10 ปจจัยสําคัญ คือ
 ความตองการที่อยูอาศัยยังคงมีสูง
 นโยบายของรัฐที่ตองการสรางที่อยูอาศัยใหได 1 ลานหนวย

4. อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง
อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสรางมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 โครงการของภาครัฐที่ยังมีอยูตอเนื่อง
 ภาคอสังหาริมทรัพยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง
 การลงทุนเพื่อสรางโรงงานแหงใหมของภาคอุตสาหกรรม

5. อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 E-Commerce ยังคงขยายตัว
 การสนับสนุนจากภาครัฐใหรัฐและเอกชนหันมาใชคอมพิวเตอรมากขึ้น

6. อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 การผลักดันใหไทยเปน ครัวของโลก

7. อุตสาหกรรมบันเทิง
อุตสาหกรรมบันเทิงมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ไดรับการแกไขอยางจริงจัง
 เปนสินคาที่มีกลุมตลาดกวาง
 การผนวกธุรกิจเขากับเทคโนโลยี เชนการใหดาวโหลดเพลงทางโทรศัพทมือถือเปนตน
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8. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางเมืองแฟชั่นของโลก

9. อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมพลังงานมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 การผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางพลังงานแหงภูมิภาค
 ความตองการใชพลังงานมากขึ้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

10. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพมีแนวโนมขยายตัวดีในป 2547  ปจจัยสําคัญคือ
 รัฐผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางธุรกิจโรงพยาบาลและสปาแหงเอเซีย
 ธุรกิจโรงพยาบาลมีมาตรฐานสูง
 ธุรกิจสปามีความเชี่ยวชาญและความเปนเอกลักษณ
 การสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหมีการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ (The Center for Economic and Business Forecasting)

45

1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
บบททบบาาททขขอองงอุอุตตสสาาหหกกรรรรมมกกาารรททอองงเเที่ที่ยยวว

การทองเที่ยว ถือเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนมูลคามหาศาล อีกทั้งยังเปนอุตสาห
กรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องคอนขางสูงเชน ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร สถานบันเทิง สนามกอฟล แหลงชอปปง ธุรกิจ
ทัวร ธุรกิจการบิน ธุรกิจขายของที่ระลึก เปนตน โดยที่ในป 2545 นั้น อัตราสวนการใชจายเงินของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติแบงเปนการใชจายเพื่อชอปปง ทีพัก อาหาร บันเทิง การเดินทาง และอื่นๆ โดยมีอัตราสวนเทากับ
รอยละ 29 27 17 12 8 และ7 ตามลําดับ ในป 2545 นั้น ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเทากับ 323,484
ลานบาท ซึ่งถือเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

สสถถาานนกกาารรณณใในนปป  22554466

ในป 2546 นั้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยไดรับผลกระทบคอนขางหนักหนวงจากความไมม่ัน
ใจของนักทองเที่ยวอันมาจากสองสาเหตุหลักคือ ภาวะการกอการราย และภาวะการระบาดของโรคซารส เปน
ผลใหการคาดหมายจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดในป 2546 จะอยูที่ประมาณ 9.7 ลานคน หรือรายไดทั้งหมดจะ
อยูที่ประมาณ 289,600 ลานบาท จากที่เคยคาดการณไวที่ ประมาณ 11 ลานคนหรือรายไดประมาณ 360,000
ลานบาท

อยางไรก็ตาม ภาวะการทองเที่ยวไดฟนตัวขึ้นเปนลําดับตั้งแตเดือนสิงหาคมที่ผานมา เปนผลมาจาก
ความกังวลของนักทองเที่ยวที่มีตอโรคระบาดซารสลดลง การเปนเจาภาพจัดประชุม APEC ของไทยในเดือน
ตุลาคมที่ผานมา ประกอบกับผลจากการกระตุนการทองเที่ยวของไทยอันไดแก การจัดแคมเปญ ไทยแลนด 
สมายลพลัส รวมถึงการอัดฉีดงบประมาณในการกระตุนการทองเที่ยวเพิ่มเติมอีก 500 ลานบาท ทําใหสถาน
การณการทองเที่ยวของไทยไดดีขึ้นเปนลําดับ สังเกตไดจากอัตราการพักเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 41.30 เปอรเซ็นตใน
ไตรมาสที่ 2 เปน 57.25 เปอรเซ็นตในไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ อัตราการเขาพักเฉลี่ยในเดือนตุลาคม 2546 อยูที่
ระดับ 62.38 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาเดือนเดียวกันในป 2545 ซึ่งอยูที่ 59.27 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะในไตรมาสสุด
ทายของปนี้ซึ่งเปนฤดูของการทองเที่ยว ไดมีการจองหองพักเขามาคอนขางสูงทําใหม่ันใจไดวา สถานการณการ
ทองเที่ยวของไทยไดกลับเขาสูภาวะปกติแลว
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 แนวโนมการทองเที่ยวป 2547
สถานการณการทองเที่ยวไทยในป 2547 นั้น ยังคงมีปจจัยลบอยูบางในเรื่องความกังวลที่มีตอการกอการ

ราย แตโดยภาพรวมแลว การทองเที่ยวของไทยมีแนวโนมสดใสอยางชัดเจน ทั้งนี้มีปจจัยบวกอยูหลายประการ
ดังนี้

1. สายการบินตนทุนต่ําซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคาใชจายในการทองเที่ยวมีราคาถูกลงแต
ความถี่ในการทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะระยะเวลาที่ใชนอยลงกวาเดินทางดวยวิธีอื่น ดังนั้น หาก
มีการขยายเสนทางการบินในสายการบินตนทุนต่ํานี้ สามารถผลักดันใหการทองเที่ยวไทยสรางมูลคา
ไดกวา 1 แสนลานบาท

2. การกระตุนการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยโดยวางเปาหมายยุทธศาสตรให
ไทยเปน Tourism Capital of Asia ซึ่งมุงเนนทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ใน Campaign 
Amazing Thailand Unseen Treasures สําหรับตลาดตางประเทศ โดยจะมุงเจาะกลุมนักทองเที่ยวที่
มีคุณภาพเปนหลัก เชน ตลาดประชุมสัมมนา กลุมฮันนีมูน กลุมเยาวชน ผูสูงอายุ กอลฟ สปา นวด
แผนไทยและอาหารไทย และ Unseen in Thailand สําหรับตลาในประเทศ

จากปจจัยดังกลาว จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2547 จะมีจํานวนไมต่ํากวา 12 
ลานคน สงผลใหรายไดที่เกิดจากนักทองเที่ยวตางชาติจะอยูที่ประมาณ 350,000-360,000 ลานบาท ซึ่งสงผลให
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไมวาจะเปน ธุรกิจโรงแรมที่พัก รานอาหาร  แหลงชอปปง สถานบันเทิง การขนสงประเภท
บุคคล รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ตัวอยางเชนสนามกอลฟ มีการขยายตัวตามไปดวย
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2. อุตสาหกรรมยานยนต
บทบาทของอุตสาหกรรมรถยนต

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต เปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาห
กรรมอื่นเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนอุตสหกรรมที่มีการจางงานสูงประมาณ 80,000 คน การสงออกยานยนตและชิ่น
สวนก็ยังเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดจากการสงออกไดเปนมูลคาถึง กวาแสนลานบาทตอป และมีอัตราการ
เจริญเติบโตกวารอยละ 30 ตั้งแต2541 เปนตนมา
สถานการณในป 2546

อุตสาหกรรมรถยนตในป 2546 สามารถขยายตัวไดกวารอยละ 30 และอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่
ระดับ 73.5 ในเดือนตุลาคม ในป 2546 (ม.ค.- ก.ย.) มียอดผลิตจํานวน 535,506 คันซึ่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
30.62 ในขณะที่มียอดจําหนาย 379,252 คันซึ่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.53 โดยเฉพาะอยางยิ่งรถยนตปกอัพ
ขนาด 1 ตันมียอดจําหนายถึง 218,741 คัน ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 30.32 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน

ในขณะเดียวกัน การสงออกยานยนตปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยยอดการสงออกในชวง 10 เดือน 

ของป 2546 (มกราคม-ตุลาคม) ปรากฏวา ประเทศไทยมีการสงออกยานยนตและอุปกรณมีมูลคารวมทั้งส้ิน 
1.37 แสนลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นกวา 33.70%  แบงเปนรถยนตสําเร็จรูป 197,196 คัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.50% 
และการสงออกเครื่องยนตและชิ้นสวนประกอบมีมูลคา 2.93หมื่น ลานบาท เติบโต 39.01%

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลประกอบการของกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยปรากฏวา รายไดและผล
กําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมาโดยใน 9 เดือนแรกของป 2546 มีผลประกอบการอยูที่ 20373 ลาน
บาท และมีผลกําไร 1,505 ลานบาท โดยทั้งป มีแนวโนมวา จะมีผลประกอบการและผลกําไรมากกวาป 2545 ซึ่ง
มีผลประกอบการและผลกําไรอยูที่  27397.52 และ1748.47 ลานบาทตามลําดับ
แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตป 2547

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ในปหนา คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยบวกดังนี้
1. การเติบโตของตลาดในประเทศโดยคาดวา ยอดขายรถยนตในประเทศในป 2547 จะอยูที่ประมาณ 6 

แสนคันตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ7.1
2. การขยายตัวของสินเชื่อของสถาบันการเงิน และภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับต่ําอยาง

นอยใน 2 ไตรมาสแรกของป 2547
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3. รัฐใหการสงเสริมอยางจริงจัง เพื่อมุงหวังใหไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตแหงเอเชีย 
(Detroit of Asia) สงผลใหบริษัทผลิตรถยนตในหลายคาย ยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพื่อเปน
ฐานสงออก อีกทั้งเกิดการรวมทุนกันของบริษัทไทยและตางชาติเพื่อการผลิตอุปกรณเชนกัน อาทิเชน

 คายรถ ฟอรด ผูผลิตรถยนตรายใหญอันดับสองของโลกทุมเม็ดเงินกวา 2 หมื่นลานบาท เพื่อ
ขยายฐานการผลิตรถปคอัพในไทยและสงออกไปยัง 130 ประเทศทั่วโลก

 คายโตโยตาก็ประกาศชัดเจนวาจะยายฐานการผลิตรถปคอัพจากญี่ปุนมาประเทศไทยเพื่อผลิตรถ
ปกอัพเพื่อสงออกโดยใชเงินลงทุนประมาณ 4 หมื่นลานบาท โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 2 แสน
คันตอป

 โครงการสรางศูนยวิจัยและพัฒนา(TTCAP) มีงบลงทุนเบื้องตน 2,700 ลานบาทซึ่งไดรับการสง
เสริมการลงทุนของบีโอไอคาดวาจะแลวเสร็จปลายป 47-ตนป 48 เพื่อจางชางเทคนิคและวิศวกร
ชาวไทยและชาวญี่ปุนประมาณ 600 คน

 บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เขามารวมทุนกับบริษัท สยามอินเตอรเนชั่นแนล
คอรปอเรชั่น จํากัด เพื่อผลิตรถยนตออฟโรด ซูซูกิ สปอรตี้ สงออกไปยังตลาดตางประเทศในภูมิ
ภาคอาเซียนโดยสามารถสงออกไดตั้งแตเดือนมกราคม 2547 เปนตนไป

 ฮอนดาไดลงทุนเพิ่มจํานวน 25 ลานเหรียญสหรัฐ (1,000 ลานบาท) เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักย
ภาพในสวนของระบบเครื่องหลอขึ้นรูป และเครื่องจักร ที่ใชในการผลิตบล็อกเครื่องยนต และฝา
สูบ ที่โรงงานของฮอนดา ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 บริษัทฮุนได มอเตอร เตรียมโครงการรวมทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพื่อผลิตรถยนตโดย
สามารถเดินเครื่องไดตนป 2547 โดยตั้งเปาที่ 20,000 คันตอป

จากปจจัยขางตน สามารถคาดการณไดวา อุตสาหกรรมยานยนตยังคงขยายตัวไดอยางตอ
เนื่องในป 2547 และระยะยาว โดยคาดวา ระดับการผลิตรถยนตของไทยในปหนาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 
1.5 เทาจากปนี้ หรือเกินระดับ 9.1 แสนคันในป 2548
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3. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
สถานการณในป 2546

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2546 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องจากป 2545 ผลใหผลประกอบ
การของบริษัทในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีผลประกอบการ 74,994 ลานบาท ซึ่งมีกําไรถึง 16,926 ลานบาท
ซึ่งทั้งปคาดวาจะมีผลกําไรมากกวาปที่ผานมาซึ่งมีกําไรอยูที่ 18,411.45 ลานบาท โดยขอมูลจากเดือน มกราคม-
กันยายน 2546นั้น มีจํานวนที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น 31,121 หนวย โดยเปนผลตอเนื่องจากมาตรการกระตุน
อสังหาริมทรัพย (การลดหยอนภาษีธุรกิจเฉพาะจากรอยะละ 3.3 เหลือ 0.11 คาธรรมเนียมการโอนจากรอยละ 2 
เหลือ 0.01 และคาจดจํานองจากรอยละ 1 เหลือ 0.01) ประกอบกับปจจัยดอกเบี้ยต่ํา โดยเฉพาะการแขงขันการ
ปลอยสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยที่รุนแรง

นอกจากนี้ยังคงไดรับผลดีจากนโยบายรัฐในเปาหมายการกอสรางที่อยูอาศัยใหได 1 ลานหนวยภายใน 
5 ปนับแตป 2546 โดยผานการดําเนินงานของการเคหะแหงชาติ 600,000 หนวย และ 400,000 หนวยผาน
ธนาคารออมสิน ประกอบกับแนวโนมความตองการใชพื้นที่ของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมมีการกอสรางเพิ่ม
ขึ้นตามแนวโนมของอัตราการใชกําลังการผลิตที่อยูในระดับสูง จากความตองการดังกลาวสงผลตอเนื่องไปยัง
ความตองการที่อยูอาศัยของพนักงานตามพื้นที่นั้นๆ ดวย

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลประกอบการของ
กลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย
ปรากฏวา รายไดและผลกําไรเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมาโดยใน 9 เดือน
แรกของป 2546 มีผลประกอบการอยูที่ 
74994 ลานบาท และมีผลกําไร 16926 
ลานบาท โดยทั้งป มีแนวโนมวา จะมีผล
ประกอบการและผลกําไรมากกวาป 2545 
ซึ่ งมีผลประกอบการและผลกําไรอยูที่  
96385.86 และ18411.45 ลานบาทตาม
ลําดับ

แนวโนมภาคอสังหาริมทรัพยในป 2547

ในป 2547 อาจจะมีปจจัยทําใหภาคอสังหาฯ นี้สะดุดลงบางไดแก แนวโนมของการยุติมาตรการภาษี
เพื่อภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งจะสงผลใหราคาบานเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 และการใชการประเมินราคาที่ดินใน
ระบบใหม และราคาวัสดุกอสรางที่ปรับราคาขึ้นมากอนหนานี้แลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตองการบานยัง
คงมีอยูในอนาคตซึ่งอาจจะมากถึง 80,000ตอป ในขณะที่ปริมาณบานที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถตอบสนองได
ทัน อัตราพื้นที่วางของคอนโดมิเนียมในตลาดมีการปรับตัวลดลงเหลือเพียงรอยะละ 10 จากที่เคยมีพื้นที่เหลือถึง
รอยละ 50 ในป 2541ประกอบกับแนวโนมของความตองการพื้นที่เพื่อสรางโรงงานมีแนวโนมสูงขึ้นจากกําลังการ
ผลิตอยูในรุดับสูงในปจจุบัน สงผลใหธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในป 2547 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องไม
ต่ํากวารอยละ 10 ในป 2547
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4. อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง

บทบาทของอุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง

อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงประมาณรอยละ 3.1 ของผลิต
ภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  และเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานสูงถึงรอยละ 4.65 ของแรงงานทั้งหมดนอก

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสรางสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องตามการฟนตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย  โดยมีการขยายตัวรอยละ 26.9 ในป 2546 อัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่ระดับ 59.5 ในเดือน
ตุลาคม

สถานการณในป 2546
ในป 2546 ความตองการวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยพิจารณจากเครื่องชี้สําคัญ  ไดแก  

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนต (รวมการนําเขา) และเหล็กเสน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 4.1 และ 
30.6ตามลําดับ เปนผลใหราคาวัสดุกอสรางเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลประกอบการของกลุมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยปรากฏวา รายไดและผลกําไร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 3 ปที่ผานมาโดยใน 9 เดือนแรกของป 2546 มีผลประกอบการอยูที่ 179293 ลานบาท 
และมีผลกําไร 26467 ลานบาท ซึ่งเปนผลประกอบการและผลกําไรที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับตั้งแตป 2542 เปนตนมา

แนวโนมธุรกิจกอสรางป 2547

แนวโนมธุรกิจกอสรางป 2547 คาดวาดีขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เพราะไดรับแรงหนุนจากการกอสราง
ของภาครัฐหลายโครงการ เชน โครงการสนามบิน สุวรรณภูมิที่จะมีงบอีกหลายหมื่นลานบาท โครงการเมืองไอที
ของจังหวัดภูเก็ต โครงการรถไฟฟา เปนตน  ในดานของเอกชนก็นาจะเกิดการสรางและขยายโรงงานใหมๆ เพื่อ
ผลิตสินคาของบริษัทจะมีมากขึ้น เนื่องจากกําลังผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันมีอัตราการใชกําลังการ
ผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิต ซึ่ง ณ ปจจุบันอัตราการใชกําลังการผลิตอยูในระดับรอยละ 70 ทําใหภาคเอกชน
สวนใหญจึงวางแผนขยายโรงงาน ประกอบกับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพยที่ยังคงมีอยูตอเนื่องในป 
2547 ไมวาจะเปนบานเดี่ยวและบานจัดสรร
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5. อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส
บทบาทของอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญของโลกเพราะวาประเทศไทยไดประกาศการ
สงเสริมการลงทุนโดยมีการใหสิทธิพิเศษและประโยชนเพิ่มเติมแกกิจการสงออก ประกอบกับคาจางแรงงานของ
ไทยมีราคาถูก อยางไรก็ตาม สินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสนั้น มีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีคอนขางสูงทําให
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสจําเปนตองพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งประมาณรอยละ 84 ของ

บริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนบริษัทตางชาติ หรือเปนบริษัทรวมทุนกับตางชาติ นอก
จากนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบสูงถึงประมาณรอยละ 77.30 และผลิตเพื่อการสงออก
เปนหลักถึงประมาณรอยละ 80-90 โดยที่ตลาดสงออกหลักคือสหรัฐอเมริกา สิงคโปร ญี่ปุน เนเธอรแลนดและ
ไตหวัน ในสินคาประเภท เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และการนําเขาที่สําคัญคือ แผงวงจรไฟ
ฟา
สถานการณในป 2546

สินคาอิเล็กทรอนิคสเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งของไทยโดยในป 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคาการสง
ออกเทากับ 430,440 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทในกลุมอิเส็กทรอนิกสสามารถทํากําไรไดถึง 3,659 ลานบาท ใน 
9 เดือนแรกของป 2546 ซึ่งสูงกวาผลกําไรทั้งปของป 2545 ซึ่งอยูที่ระดับ 3499.93 ลานบาท
แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสป 2547

แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสในป 2547 นั้น ถือวามีแนวโนมคอนขางสดใสไมวาจะเปนปจจัย
หลักซึ่งคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขาสินคาที่สําคัญไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ญี่ปน หรือ ประเทศในภูมิ
ภาคเอเซีย แนนอนวายอมสงผลตอปริมาณการสงออกของสินคาอิเล็กทรอนิคสที่จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตรา
การใชจายดาน IC ในเอเซียมีทิศทางเพิ่มขึ้น

จากทิศทางของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นและแพรหลาย
มากขึ้นทั่วโลกเพราะตนทุนในการดําเนินงานต่ําทําใหความตองการสินคาประเภทอิเล็คทรอนิกสเพิ่มขนเพื่อใช
ในการทําธุรกิจเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ตองใชสินคาประเภทอิเล็คทรอนิคสเปนวัตถุดิบลวนแตมีทิศทางขยายตัวในป 2547 ไม
วาจะเปนอุตสาหกรรมรถยนต และโดยเฉพาะอยางยิ่งคอมพิวเตอรที่ไดรับการกระตุนอยางสูงจากทางภาครัฐให
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใหความสําคัญในการใชคอมพิวเตอร ไมวาการใหหนวยงานราชการหันมา
ใชฮารดแวรและซอฟแวรในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น รวมทั้งยุทธศาสตรในการกระจายความรูสูชุมชนดวยโครง
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การอินเตอรเน็ทตําบล Internet นาทีละ 1 บาท องคประกอบเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยใหอุตสาห
กรรมอิเล็กทรอนิคสเจริญเติบโตไดตอไปในป 2547 และอนาคต
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6. อุตสาหกรรมอาหาร
บทบาทของอุตสาหกรรมอาหาร

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารรายสําคัญของโลก จากขอมูลสถิติการสงออก
อาหารโลกของ World Trade Organization (WTO) ในป 2543 รายงานวาไทยเปนประเทศผูสงออกสินคา
อาหารอันดับที่ 14 ของโลก โดยมีสวนแบงการตลาดโลกรอยละ 2.4 เพิ่มขึ้นจากป 2542 ซึ่งมีสวนแบงตลาดโลก
อยูที่รอยละ 2.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสงออกของไทยไดพัฒนาขึ้นไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาในดานของมูลคาการสงออกสินคาประเภทอาหารของไทยในป 2545 มีมูลคาทั้งส้ินสูงถึง 416,510
ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.08 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด แสดงใหเห็นไดวาอุตสาหกรรมอาหารมีความ
สําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และเนื่องจากวา เรามีความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่มี
เพียงพอสําหรับความตองการของในตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศ และตนทุนแรงงานที่ต่ํา นอกจากนี้ยัง
มีปจจัยที่สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก การพัฒนาทางดาน

การผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภคให
มากที่สุด ทั้งดานของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการของการผลิตใหไดตามมาตร
ฐานสากล เพื่อรองรับการคาเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประกอบกับนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาครัฐบาลตั้งแตการพัฒนาในระดับฟารม โรง
งานแปรรูป และการตลาด สงผลใหอุตสาหกรรม
อาหารของไทยมีการขยายตัวไดอยางตอเนื่องตอไป

สสถถาานนกกาารรณณใในนปป  22554466

เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมดานอาหารจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคอาหารที่มีน้ําหนักเทากับรอยละ 9.6
ของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคอาหารในป 2545 มีคาเทากับ 117.0 ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2544 ที่มีคาดัชนีเทากัน 113.6 โดยใน 10 เดือนแรกของป 2546 มีคาดัชนีอยูที่ 115.3
ซึ่งอยูในระดับที่สูงใกลเคียงกับปที่ผานมา และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการใชกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารมีคาเทากับ 45.5 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมาที่มีคาอยูที่ 45.1

สําหรับในดานการสงออกในชวง 10 เดือนแรกของป 2546 ธุรกิจดานอาหารมีการขยายตัวของการสงออกอยาง
ตอเนื่องในระดับที่ดี โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 10.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2545 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขยายตัวของการสงออกในป 2545 ทั้งป ธุรกิจดานอาหารมีการขยายตัวของการสงออกติด
ลบรอยละ 4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาวะการสงออกสินคาอาหารไทยในป 2546 ปรับตัวดีขึ้นเปนอยางมากเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา สงผลใหผลประกอบการของธุรกิจดานอาหารในตลาดหลักทรัพยสูงขึ้นอยางตอ
เนื่อง โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 มีรายได 83,778 ลานบาท และมีกําไร 5,009 ลานบาท

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารในป 2547

สามารถสรุปไดวา ประเทศไทยมีปจจัยเอื้ออํานวยอยางสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพราะวา
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1. ประเทศไทยไทยมีความไดเปรียบในดานของวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตสินคาประเภทอาหาร

2. อาหารไทยมีความเปนเอกลักษณเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก สามารถเทียบเคียงไดกับอาหารอิตาลี ญี่ปุนและ
อาหารจีน

3. รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรมนาจะเปนแนวทางใหอุตสาห
กรรมอาหารสามารถที่จะเติบโตไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางโครงการ

 ผลักดันใหไทยเปน ครัวของโลก ( Kitchen of the world) ไดกําหนดเปาหมายใหเกิดภัตตาคารในตาง
ประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 6,000 แหงเปน 10,000 แหงภายใน 3 ป

 การกําหนดใหป 2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) เพื่อเปนการรณรงคและ
เผยแพรภาพลักษณและมาตรฐานของอาหารไทยใหเปนที่รูจักไปทั่วโลก

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแนวโนมของธุรกิจดานอาหารจากตัวเลขที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวขาง
ตน ผนวกกับนโยบาย และมาตรการตาง ๆ ที่ภาครัฐไดออกมาเพื่อสงเสริมธุรกิจดานอาหารของประเทศ นาจะสง
ผลใหธุรกิจในดานอาหารสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไปในระยะยาว ซึ่งนโยบาย “ครัวของโลก” นี้จะสงผล
เชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการทั้งธุรกิจดานอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวของรวมทั้งการสรางรายไดใหเกษตรกรผูผลิต
วัตถุดิบ ผูประกอบการ และผูสงออก

อีกทั้งประชากรโลกมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด โดยมีการคาดวาในอีก 50 ปขางหนาประชากรโลกจะเพิ่ม
เปน 9,000 ลานคนซึ่งแนนอนวาความตองการอาหารมากขึ้นทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพซึ่งถาไทย
สามารถกาวขึ้นสูการเปนครัวของโลกไดนาจะเปนโอกาสในการสรางรายไดสูประเทศไดอยางมหาศาลในอนาคต

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑอาหารสงออกของไทย ยังมีสภาพเปนวัตถุดิบ ขาดการแปรรูปหรือการ
เพิ่มมูลคา ซึ่งสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารไดอีกมาก อีกทั้งตองมีการปรับปรุงการออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาใหอาหารไทย นอกจากนี้ยัง
ควรศึกษาและพัฒนาตนเองใหทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ศึกษากฎระเบียบและมาตรการตางๆ ที่จะสง
ผลกระทบตอการสงออกอาหารของไทย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร(Food Safety) อันเปนปจจัย
สําคัญอันดับแรกที่มีสวนผลักดันใหไทยเปนครัวของโลกตามนโยบายของรัฐบาลไดในอนาคต
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7. อุตสาหกรรมบันเทิง

บทบาทของอุตสาหกรรมบันเทิง

ธุรกิจบันเทิงไดสามารถสรางมูลคาไดมากขึ้นในแตละป โดยในป 2544 มีมูลคาสูงถึง 41,671  ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูง
ขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับในชวงอดีตที่ผานมา อีกทั้งสัดสวนของ GDP ของธุรกิจบันเทิงเมื่อเปรียบเทียบกับ
GDP ภาคบริการโดยรวมมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมาซึ่งสามารถพิจารณาได
จากแผนภาพที่1

สถานการณในป 2546

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณในปจจุบันของธุรกิจบันเทิงอาจกลาวไดวาธุรกิจบันเทิงเปนธุรกิจที่คอนขางนาจับตา
มองในชวงปที่ผานมา เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมบันเทิงในชวงปลายป 2545 ดัชนี
อยูที่ระดับ 45.68 จุด และคาดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอดในชวงปที่ผานมาโดยคาดัชนีในเดือนธันวาคม
2546 อยูที่ระดับ 61.75 จุด แสดงใหเห็นวาความเชื่อม่ันของนักลงทุนในธุรกิจนี้อยูในระดับที่ดี ผนวกกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่มีการปรับตัวดีขึ้นสงผลใหผูบริโภคใหความสําคัญกับธุรกิจนี้มากขึ้น โดยบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีทั้งส้ิน 13 บริษัท ในป 2546 มีกําไรสุทธิในธุรกิจนี้เทากับ 2,363 ลานบาท  เพิ่มสูง
ขึ้นจากปกอนที่มีกําไรสุทธิรวมเพียง 1,483 ลานบาท และมีการเจริญเติบโตของยอดจําหนายในป 2546 สูงถึง
รอยละ 19 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวการณดําเนินงานของกิจการในธุรกิจนี้ดีขึ้นเปนลําดับ

แนวโนมอนาคตอุตสาหกรรมบันเทิงในป 2547

ธุรกิจบันเทิงยังคงเปนธุรกิจที่มองวาสดใสและมีการเติบโตไดตอเนื่อง และจากจากปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ฝง
ตัวอยูในตลาดมานาน  ที่ไดรับการแกไขอยางจริงจังจากรัฐบาลสงผลใหธุรกิจนี้เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตาม
ลําดับและพรอมที่จะดําเนินการในระยะตอไป จากความตองการของตลาดที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ประกอบกับกับพฤติกรรมในการใชของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป  ทําใหทิศทาง
ในป 2547 ธุรกิจดังกลาวนาจะมีการขยายตัวมากขึ้นเปนลําดับ  จากการที่ถูกนําเขาไปรวมกับธุรกิจทางดานโทร
คมนาคมซึ่งมีการขยายตัวสูงเชนกัน โดยเฉพาะในดานบริการเสริมของโทรศัพทแบบพกพา  ซึ่งจะทําใหธุรกิจ
บันเทิงสามารถขยายชองทางการตลาดเพื่อตอบสนองกลุมผูบริโภคระดับตางๆไดมากขึ้น

สัดสวน GDP ธุรกิจบันเทิงเปรียบเทียบกับ GDP ภาคบริการ
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8. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
บทบาทของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนับวาเปน 1 ในอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะเดนในดานผีมือการเจียรไน ประกอบกับมีเทคโนโลยีในการหุงและเผาพลอยที่
เปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับจากนาๆ ประเทศและทําใหประเทศไทยเปนตลาดการคาพลอยที่ใหญที่สุดใน
โลก ซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมลําดับที่ 6 ของอุตสาหกรรมที่นํารายได
จากการสงออกเขาสูประเทศมากที่สุด โดยมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 2.12 ของการคาโลก มีมูลคาการ

สงออกประมาณ 81,000 ลานบาทในป 2544 กอ
ใหเกิดการจางงานในระบบเศรษฐกิจประมาณ 8 
แสน - 1.3 ลานคน         ตลาดสงออกที่สําคัญ ได
แก สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด อิสราเอล เบล
เยี่ยม นับตั้งแตตนป ไทยสงออกไปยังประเทศ
เหลานี้คิดเปนมูลคา 1,193.9 ลานเหรียญสหรัฐ
คิดเปนรอยละ 65.3 ของการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับทั้งหมด

สถานการณในป 2546
ชวงไตรมาส 3  ไทยสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเปนมูลคา  605.6 ลานเหรียญสหรัฐ  มีอัตราการ

ขยายตัวรอยละ 9.0  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ซึ่งมีมูลคา 555.6 ลานเหรียญสหรัฐ แตเมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนของปเดียวกันมีการขยายตัวเพียงรอยละ 4.81 ซึ่งมีมูลคาการสงออก 577.8 ลานเหรียญสหรัฐ  
ในขณะที่ตั้งแตตนปจนถึงเดือนกันยายน 2546 ไทยสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเปนมูลคาทั้งส้ิน 1,829.7 
ลานเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 15.63 ซึ่งมีมูลคา 1,582.4 ลานเหรียญสหรัฐ  เนื่อง
จากการขยายตัวของตลาดสวิตเซอรแลนด ซึ่งขยายตัวถึงรอยละ 80 สินคาที่สําคัญ ไดแก เพชร เครื่องประดับแท
ทําดวยเงินและทอง และทองคํายังไมขึ้นรูป
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผลประกอบการของกลุมเครื่องประดับในตลาดหลักทรัพยปรากฏวา รายไดและผลกําไรใน 
9 เดือนแรกของป 2546 มีผลประกอบการอยูที่ 2439 ลานบาท และมีผลกําไร 221 ลานบาท

แนวโนมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในป 2547

อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง คาดปหนาโตรอยละ 15 มูลคา
ประมาณ 115,000 ลานบาท  ทั้งคาดวาภายใน 5 ป มูลคาจะขึ้นไปถึง 200,000 ลานบาท โดยในระยะกลางนั้น
ปจจัยที่ผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหขยายตัวตอเนื่องคือ การใหการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยเปาหมายจะใหเมืองไทยเปนเมืองแฟชั่นและศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นในอาเซียน ภายในป 2548 และผลักดัน
ใหกรุงเทพฯ จะเปนศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นในเอเชีย (แฟชั่น เมืองรอน) ภายในป 2550 และ ป 2555 กรุงเทพฯ
เปนศูนยกลางแฟชั่นอีกแหงหนึ่ง ของโลก

นอกจากนี้ภายใตโครงการดังกลาว รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 415.23 ลานบาท จาก 1,824
ลานบาทเพื่อใชในโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นใหกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งประกอบดวย
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1)โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากรดานแฟชั่น หรือโรงเรียนแฟชั่น (fashion school) จํานวน 265.5 ลานบาท
ภาคเอกชนสมทบอีก 77.1 ลานบาท ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯดูแล 2)โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 99.79 ลานบาท ภาคเอกชนสมทบอีก 99.9 ลานบาท
ใหสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปนผูดูแล และ 3)โครงการศูนยรวบรวมแนวโนมแฟชั่นโลก จํานวน
49.94 ลานบาท ภาคเอกชนสมทบอีก 9.9 ลานบาท
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9. อุตสาหกรรมพลังงาน
บทบาทของอุตสาหกรรมพลังงาน

ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเปนสําคัญโดยเปนการนําเขาในรธุปของน้ํามันดิบถึงกวารอยละ 90 แต
เมื่อรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงการพัฒนากาซธรรมชาติจากอาวไทยมาใชทดแทนการนําเขาน้ํามัน ทําใหการ
นําเขาน้ํามันลดลงเปนลําดับ จนเหลือเพียงรอยละ 46 ในป 2545 ดานการใชพลังงาน แมวาภาวะวิกฤตป 2540 
จะทําใหความตองการใชพลังงานลดลงในป 2541 แตการใชพลังงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 
2542 โดยมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 4.2 ตอป ขณะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป ทั้ง
นี้ การใชพลังงานสวนใหญอยูในภาคขนสงในรูปของการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม และการใชในภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือน/พาณิชย ในรูปของพลังงานไฟฟา โดยมีสถิติการใชพลังงานของแตละภาค ดังนี้ ภาคขนสง ใชพลัง
งานรอยละ 37 ภาคอุตสาหกรรมใชพลังงานรอยละ 36 ภาคที่อยูอาศัยและธุรกิจพาณิชยอื่นๆ ใชพลังงานรอยละ 
21 และภาคเกษตร ใชพลังงานรอยละ 6

หนวย: ลาน
บาท

ที่มา  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

จากตาราง จะเห็นวาความตองการใชพลังงานทุกรายการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2542 และมี
สัดสวนตอ GDP เพิ่มขึ้นเปนลําดับเชนกัน นอกจากนี้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ยังไดคาด
การณวา ความตองการพลังงานจะมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5 บนพื้นฐานที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว
รอยละ 4.6 และความตองการพลังงานของประเทศไทยจะสูงถึงระดับ 2.8 ลานบารเรลตอวัน การใชน้ํามันจะอยู
ในระดับรอยละ 50 กาซธรรมชาติรอยละ 30 และลิกไนต/ถานหินรอยละ 19

ขอมูลอีกสวนที่ควรนํามารวมพิจารณาไดแก ขอมูลผลการดําเนินงานของกลุมพลังงาน โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกของป 2546 ซึ่งโดยรวมบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มี
กําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.-ก.ย.) รวมทั้งส้ิน 221,420 ลานบาท โดยที่กลุมพลังงานเปนกลุมที่มีกําไร
สุทธิสูงสุด อยางตอเนื่องจากตนป มีกําไรสุทธิ 48,386 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 21.88 ของตลาดรวม) เพิ่มขึ้น

ขอมูล 2540 2541 2542 2543 2544 2545
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 4,732,600  4,626,400  4,637,100  4,916,500  5,123,400 5,433,300 
มูลคาการใชพลังงานข้ันสุดทาย 573,029    548,127    543,192    687,983    754,185   777,306   
สัดสวนมูลคาการใชพลังงานข้ัน
สุดทายตอผลผลิตมวลรวมในประเทศ 12.11       11.85       11.71       13.99       14.72       14.31       
   มูลคาการใชพลังงานข้ันสุดทาย
        ปโตรเลียม 320,408    306,417    303,000    409,037    432,409   437,564   
        ไฟฟา 162,304    175,652    167,977    198,821    232,393   245,244   
        กาซธรรมชาติ 5,671       5,494       6,815       11,696      13,670     15,992     
        ถานหิน/ลิกไนต 6,397       4,740       5,534       5,050       7,211       7,950       
        พลังงานทดแทน 78,536      55,824      59,866      63,379      68,502     70,557     
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จากปที่แลวที่มีกําไร 33,617 ลานบาท (ม.ค.-ก.ย.) โดยกลุมพลังงานยังเปนกลุมที่มียอดขายสูงที่สุดถึง 491,302
ลานบาท (ม.ค.-ก.ย.) อีกดวย

แนวโนมอุตสาหกรรมพลังงานในป 2547

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลจะพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค (Regional Energy Center)
ทั้งการจัดตั้งเขตปลอดอากรที่เกาะสีชัง/ศรีราชา การจัดตั้งระบบ One Stop Service การพัฒนา Landbridge
Hub และการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่องระบบโครงการขายคมนาคมขนสง และ
ชุมชนในอนาคตบริเวณพื้นที่โครงการ Strategic Energy Landbridge ลวนแลวแตเปนโครงการที่จะสงเสริมให
ธุรกิจกลุมพลังงานเจริญเติบโตยิ่งขึ้นทั้งส้ิน อีกทั้งการบริโภคในประเทศเองก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ดังที่สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานไดคาดการณไวดังนี้

(ขอสมมติฐานอัตราสวนการเพิ่มของการใชพลังงานตอ GDP: 1.4:1 Est. GDP เติบโต 5%ตอป)
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10.  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
บทบาทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามสามารนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไทยไดปละหลายหมื่น
ลานบาทตอป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจสปาซ่ึงเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะจนเปนเอก
ลักษณของไทย และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในแตละป โดยธุรกิจบริการทางการแพทยหรือโรงพยาบาล
ของไทยนั้น ไดรับการยอมรับวาเปนบริการที่ชั้นนําและมีมาตรฐานสากล         และจุดแข็งของธุรกิจรักษา
พยาบาลของไทย คือ มีมาตรฐานระดับโลก โดยแพทยไทยไดติดตามเทคโนโลยีสมัยใหมอยางใกลชิด ขณะที่
บางโรงพยาบาลก็รวมมือกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ รวมถึงคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมของคนไทย มี
อัธยาศัยดี ยากที่ประเทศอื่นจะเลียนแบบได
สถานการณในป 2546

สถิติชาวตางประเทศที่เขามารับบริการทางการแพทยในประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป 
โดยในป 2545 มีจํานวน 630,000 คน เพิ่มขึ้นจากป 2544 รอยละ 13 ซึ่งทํารายไดใหกับประเทศไทยประมาณ 
27,000 ลานบาท โดยที่ผลประกอบการกลุมบริการทางการแพทยที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวปรากฏวา 
ผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน 9 เดือนแรกของป 2546 นั้น มีผลประกอบการและกําไร 10539 
และ 1204 ตามลําดับ

สําหรับธุรกิจสปานั้นไดรับความนิยมจากชาวตางชาติเปนจํานวนมาก เพราะไทยไดเปรียบในเรื่อง
สมุนไพร โดยในปที่ผานมามีชาวตางชาติเขามาใชบริการ 2.6 ลานคน กอใหเกิดรายไดในประเทศ 3,750 ลาน
บาท และในปนี้คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% นอกจากนี้ธุรกิจดังกลาวยังสงผลใหไทยสามารถขยายตลาด
สมุนไพรที่ใชในการบําบัดเสริมความงามไดมากขึ้น

แนวโนมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพในป 2547
รัฐบาลไดตั้งเปาหมายไววาในอีก 3 ปขางหนาจะเปนศูนยกลางการใหบริการธุรกิจโรงพยาบาลและ

ธุรกิจสปาแหงเอเชีย เนื่องจากธุรกิจดังกลาวมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลของไทย
บางแหงไดรับการรับรองจากสหรัฐวามีเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่ใชรักษาพยาบาลทันสมัยตรงตามมาตร
ฐานสากลจึงทําใหไทยเปนผูนําการใหบริการในดานการรักษาพยาบาล ในภูมิภาคนี้ ซึ่งคาดวาจํานวนชาวตาง
ชาติที่เขามาใชบริการในป 2547 นั้นจะเพิ่มเปน 700,000 คน และเพิ่มเปน 1 ลานคนในป 2548

นอกจากนี้  ธุรกิจประเภทนี้ยังคงไดรับผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยที่มีโครงการกระตุนการทองเที่ยวเชิงทางเลือกซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health  Tourism)   เปนรูปแบบ
หนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและเปนจุดขายที่สําคัญแกนักทองเที่ยวกลุมลองสเตย โดยมีจุด
มุงหมายที่จะชวยเสริมสรางสุขภาพของนักทองเที่ยว  สามารถจําแนกได 2 ประเภทตามจุดมุงหมายของนักทอง
เที่ยว คือ การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) จะมีการแบงเวลาจากการทองเที่ยว
เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพในที่พัก  อาทิ  การนวดแผนไทย  สปา  การอบ/ประคบสมุนไพร    และการทอง
เที่ยวเชิงรักษาฟนฟูสุขภาพ (Health  Healing Tourism)  จะมีการประกอบกิจกรรมในการรักษาฟนฟูสุขภาพ
นอกเหนือจากการทองเที่ยว เชน  การตรวจรางกายและรักษาโรค  การผาตัดเสริมความงาม  เปนตน
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