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ฉบับที่ 13/2553
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ 2553
ภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธขยายตัวตอเนื่องโดยมีแรงสงจากอุปสงคตางประเทศและการทองเที่ยว
ประกอบกับอุปสงคในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน สอดคลองกับภาคการผลิตที่ขยายตัวหลังจากชะลอลงเล็กนอย
ในเดือนกอน ทั้งนี้ รายไดเกษตรกร และรายไดจากการทองเที่ยว เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศอยูในเกณฑดี โดยทั้งทุนสํารองระหวางประเทศ หนี้ตางประเทศ และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดอยูในเกณฑดี สวนเสถียรภาพภายในประเทศยังคงมีแรงกดดันใหอัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้น ทั้งจากราคา
อาหารสด และราคาผูผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2553 มีดังนี้
อุปสงคตางประเทศขยายตัวดีตอเนื่องทั้งการสงออกและการทองเที่ยว โดยการสงออกในเดือนนี้มีมูลคา 14,255
ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวจากเดือ นเดียวกันป กอ นรอ ยละ 23.5 โดยเฉพาะการสง ออกสินค าเกษตรและสิ นคา ที่ใ ช
เทคโนโลยีสูงที่ขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่อง โดยสินคาเกษตรขยายตัวดีตามราคายางพาราที่เพิ่มสูงขึ้น สวนสินคาที่ใช
เทคโนโลยีสูงขยายตัวตามการสงออกยานยนต เครื่องใชไฟฟา และคอมพิวเตอร สําหรับรายรับจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศยังคงขยายตัวดี โดยจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเดือนนี้มีจํานวน 1.6 ลานคน ขยายตัวตามตลาด
นักทองเที่ยวหลักในภูมิภาคเอเชีย
อุป สงคใ นประเทศปรับ ตัว ดีขึ้น สะทอ นจากดัช นีก ารอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชน (PCI) ในเดือ นนี้เ พิ่ม ขึ้น
จากเดือนกอนรอยละ 0.3 และเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่
ปรับฤดูกาลแลวขยายตัวดีจากเดือนกอน อาทิ ปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยที่ไดรับผลดีจากรายไดเกษตรกร
ที่ขยายตัวในระดับสูง และการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามสินคาไมคงทน อาทิ นาฬิกาและเครื่องประดับ
ยาและเวชภัณฑ เปนตน สวนการนําเขาสินคาคงทนยังทรงตัวในเกณฑดี ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
ตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 1.6 และเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ขยายตัวรอยละ 11.4 ทั้งนี้ การลงทุน
ที่ ป รั บ ดี ขึ้ น ส ว นหนึ่ ง เป น การนํ า เข า สิ น ค า ทุ น ประเภทเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ยานยนต และ
เครื่องใชไฟฟา สวนแรงกระตุนจากภาครัฐยังคงมีตอเนื่อง สวนหนึ่งจากการเบิกจายของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในโครงการประกันรายไดเกษตรกร
อุปสงคจากทั้งในและตางประเทศที่ขยายตัวดี สงผลใหการนําเขาในเดือนนี้เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 80.8 คิดเปนมูลคา 13,803 ลานดอลลาร สรอ. โดยเปนการขยายตัวดานปริมาณถึงรอยละ 62.6 ตามการขยายตัว
ในหมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง เปนสําคัญ และเปนการเพิ่มขึ้นดานราคารอยละ 11.2
ภาคการผลิ ต ขยายตั ว สอดคล อ งกั บ อุ ป สงค โดยการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว ร อ ยละ 30.3 จาก
ระยะเดียวกันปกอน และหากปรับฤดูกาลแลว ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 3.3 เปนการปรับตัว
ดีขึ้นทั้งการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก โดยเฉพาะการผลิตรถยนตเชิงพาณิชย IC Hard Disk Drive และ
เครื่องรับโทรทัศนที่ยังมีคําสั่งซื้อในระดับสูง ดานภาคเกษตร ผลผลิตพืชผล ขยายตัวรอยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปกอน
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เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของผลผลิตปาลมน้ํามันและยางพารา ราคาพืชผลขยายตัวรอยละ 20.9 สงผลใหรายไดเกษตรกร
ขยายตัวรอยละ 23.2 จากระยะเดียวกันปกอน
อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานในเดือ นกุมภาพันธเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 และรอยละ 0.3 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามลําดับ สําหรับดัชนีราคาผูผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 สูงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน ตามราคาสินคา
ในกลุมผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑปโตรเลียม และเคมีภัณฑ ที่ปรับสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
สํา หรั บ เงิ น ฝากของสถาบั น รั บ ฝากเงิ น (รวมตั๋ ว แลกเงิ น ) ขยายตั ว ร อ ยละ 4.8 จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
โดยเงินฝากภาคครัวเรือนยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ขณะที่เงินฝากของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนสินเชื่อของ
สถาบันรับฝากเงิน ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง อยูที่รอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการขยายตัวจากสินเชื่อ
ภาคครัวเรือนเปนสําคัญ
ปริมาณเงินความหมายกวาง (Broad Money) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2553 อยูที่ระดับ 10,684.8 พันลานบาท
ขยายตัวรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอน ตามเงินฝากที่สถาบันรับฝากเงิน สวนหนึ่งเปนผลจาก
ฐานสูงในปกอน และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการยายเงินฝากไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินประเภทอื่น เชน เงินลงทุน
ในหลักทรัพยตางประเทศ เปนตน
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศอยูในเกณฑดี จากทุนสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง และ
หนี้ตางประเทศที่อยูในระดับต่ํา ขณะที่เสถีย รภาพภายในประเทศมีแ รงกดดัน ตอ ระดับ ราคาตอ เนื่อ ง ทั้ง จากราคา
อาหารสดและราคาผูผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
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