ฉบับที่ 3/2554
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม และทั้งปี 2553
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2553 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่
อุปสงค์ในประเทศขยายตัวชะลอลง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของฐานที่สูง
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินสํารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับมั่นคง แต่เงินเฟ้อเร่งขึ้นชัดเจน และแรงกดดันด้านราคาสูงขึ้นจากทั้งเงินเฟ้อคาดการณ์และต้นทุนการผลิต
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้
การขยายตัวของเศรษฐกิจในเดื อนนี้มีแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศเป็นสําคัญ โดยการส่งออกมีมูลค่าทั้งสิ้ น
17,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.6 ขยายตัวดีในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดเกษตร
ที่มูล ค่าการส่งออกขยายตัวตามการเพิ่ม ขึ้นของราคายางพาราและมันสําปะหลัง ขณะที่ การส่ งออกสิ นค้ าอุตสาหกรรม
แม้ชะลอลงจากกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีสูงจากฐานที่สูงในปีก่อนแต่มูลค่าการส่งออกในหมวดนี้ยังอยู่ในระดับสูง สําหรับภาค
การท่ อ งเที่ ย วขยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ ง โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศมี จํ า นวน 1.8 ล้ า นคน สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์
โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เอเชียใต้ และรัสเซีย ส่วนอัตราการเข้าพักโรงแรมในเดือนธันวาคมอยู่ที่ร้อยละ
58.2 สูงขึ้นจากร้อยละ 55.4 ในเดือนก่อน โดยเป็นการปรับดีขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
สําหรับอุปสงค์ในประเทศ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.8 ทั้งจาก
การบริโภคสินค้าคงทนและไม่คงทน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และปริมาณการจําหน่ายยานยนต์ที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้ภาคเกษตร การจ้างงาน ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ํา
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากเดือนก่อน โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
11.0 เทียบกับร้อยละ 15.5 ในเดือนก่อน โดยเป็นการชะลอลงจากเครื่องชี้ทุกหมวด โดยเฉพาะพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างประเภท
อาคารชุด อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในระยะ 3 เดือนข้างหน้ายังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนแนวโน้ม
การลงทุนในระยะต่อไปที่ยังคงมีอยู่ สําหรับภาครัฐยังคงมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ชะลอลงบ้าง
ส่วนหนึ่งจากความล่าช้าในการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคการผลิต หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัวร้อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของการผลิตในหมวด Hard Disk Drive เป็นสําคัญ เนื่องจากฐานสูงจากการเร่งผลิตเพื่อ
ชดเชยสต็อกในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับสินค้าคงคลังในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การผลิตในหลายอุตสาหกรรม
อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ยังคงขยายตัวดีตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ
สําหรับผลผลิตพืชผลภาคเกษตร กลับมาขยายตัวจากผลผลิตข้าวที่เลื่อนมาให้ผลผลิตมากขึ้นในเดือนนี้จากการเพาะปลูก
ที่ช้ากว่าปกติจากผลกระทบของภัยแล้งในช่วงกลางปี 2553 ในขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ํามัน ยางพารา และมันสําปะหลังยังคงได้รับ
ความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งปัญหาเพลี้ยระบาด ขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตร
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ทั้งในประเทศและตลาดโลกยังมีสูง ทําให้ราคาพืชผลยังขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 18.5 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.5
การนําเข้าในเดือนนี้มีมูลค่า 15,911 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.8 ชะลอลงจาก
เดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานเดือนเดียวกันปีก่อนที่นําเข้าสูงสุดในรอบปี และการชะลอตัวดังกล่าวสอดคล้องกับอุปสงค์
ในประเทศที่ชะลอลงและการผลิตในอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ที่หดตัวในเดือนนี้
ด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินลดลงเล็กน้อยตามการขยายตัวของสินเชื่อที่สูงกว่าเงินฝาก โดยสินเชื่อ
ภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินยังคงเร่งตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.5 จากการเพิ่มขึ้น
สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนเป็นสําคัญ ขณะที่เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (รวมตั๋วแลกเงิน) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 10.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งระดมเงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งขึ้นจากเดือนก่อน จากการส่งผ่าน
ต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น ในหลายหมวด โดยเฉพาะหมวดเครื่ อ งประกอบอาหารและอาหารสํ า เร็ จรู ป และหมวดพลั ง งานที่ ร าคา
เร่งขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ทั้งนี้ แรงกดดันด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากทั้งการส่งผ่านต้นทุนที่ยังไม่เต็มที่
เงินเฟ้อคาดการณ์ และต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สําหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศ ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่อง และเงินทุนสํารองทางการอยู่ในระดับมั่นคง
สําหรับภาวะเศรษฐกิจทั้งปี 2553 แม้เผชิญปัจจัยลบหลายด้านตลอดทั้งปี ทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ แต่เศรษฐกิจ
ไทยยังขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 8 จากการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้ งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและ
มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เมื่อประกอบกับพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และมีปัจจัย
สนั บสนุ นจากการจ้ างงานและรายได้เกษตรกรที่อยู่ในระดั บสู ง รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคลังและการเงินที่ยังคง
ผ่อนคลาย จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในปี 2554 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งปี 2553 โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่อง แต่อัตรา
เงินเฟ้อสูงขึ้นจากปีก่อน และมีแรงกดดันด้านราคามากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว และการปรับขึ้นค่าจ้างและราคา
สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ซึ่ ง จะเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ เสถี ย รภาพและการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ในปี 2554 สํ า หรั บ เสถี ย รภาพ
ด้านต่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินเกินดุล และสัดส่วนทุนสํารองระหว่างประเทศ
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