ฉบับที่ 19/2555
เรือ่ ง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ภาวะเศรษฐกิ จ ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2555 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง โดยการบริ โ ภคและการลงทุ น
ภาคเอกชนกลับมาสูงกว่าระดับก่อนเกิดอุทกภัย สอดคล้องกับการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุน ที่
เร่งตัวขึ้น และการผลิตที่ปรับดีขึ้นเป็นลาดับ ขณะเดียวกัน การส่งออกเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว แม้การขยายตัว
ยังอยู่ในระดับต่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี การจ้างงานเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อทรงตัวจาก
เดือนก่อน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้
ผลกระทบของอุทกภัยที่คลี่คลายลงเป็นลาดับ ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว
กลับมาสูงกว่าระดับก่อนเกิดอุทกภัย โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.6 จากระยะ
เดี ย วกัน ปี ก่อนตามความต้ องการใช้จ่ ายที่ ยังมีต่อเนื่อง สะท้ อนจากการขยายตัวของเครื่องชี้ใ นทุ กหมวด
ทั้ ง การจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ณ ราคาคงที่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ฐานการบริ โ ภคในประเทศและฐานการน าเข้ า
ยอดจาหน่ายยานยนต์ที่เร่งขึ้นสอดคล้องกับการกลับมาเร่งผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เ พื่อตอบสนอง
ยอดค้างจองที่มีอยู่มาก เช่นเดียวกับ ปริมาณการใช้น้ามันและก๊าซที่ขยายตัวในทุกกลุ่ม สาหรับดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 8.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่ง เนื่องจากภาคธุรกิจกลับมาลงทุนอีกครั้ง
หลังจากความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นหลังปัญหาอุทกภัยคลี่คลายลง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเร่ง
ลงทุนเพื่อชดเชยและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากอุทกภัย
การผลิต ภาคอุต สาหกรรมปรับ ตัวดีขึ้น เป็ นลาดับ โดยหดตัวร้อยละ 3.4 จากระยะเดียวกันปี ก่อน
เทียบกับเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 15 ตามการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น ในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการผลิต
ยานยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เนื่องจากโรงงานที่ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยสามารถกลับมาผลิตได้ เพิ่มขึ้น หลังปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตคลี่คลาย
ลงมาก ส่งผลให้อัตราการใช้กาลังการผลิต เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 62.3 จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58.5
สาหรับผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด
ที่ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อย มันสาปะหลัง และหมวดปศุสัตว์ แม้ผลผลิตข้าว
ยังคงลดลงจากผลกระทบของอุทกภัย ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 16.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ตามราคายางพาราที่ ห ดตั ว มากเป็ น ส าคั ญ เนื่ องจากราคาในปี ก่ อนสูง เป็ น ประวัติ การณ์ ส่ งผลให้ ร ายได้
เกษตรกรหดตัวร้อยละ 15.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น ส่งผลให้ การนาเข้า
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 8.2 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น โดยเฉพาะการน าเข้ า สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและสิ น ค้ า ทุ น
นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตยังส่งผลให้การส่งออกกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 1.2 จาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยการส่งออกสินค้ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทยอยฟื้นตัว การส่งออกสินค้า

-2เกษตรแปรรูป ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขยายตัวจากราคาน้ามัน ดิบใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวจากผลของฐานราคายางที่อยู่ในระดับสูงในปีก่อน
ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวเป็นปกติแล้วตั้งแต่เดือนก่อน แต่ในเดือนนี้ ชะลอลงจากปัจจัยชั่วคราว โดย
นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจานวน 1.8 ล้านคน ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากฐานสูงในเดือนเดียวกันปีก่อนที่มีเทศกาลตรุษจีน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน ฮ่องกง และไต้หวัน จากความกังวลด้านความปลอดภัย
จากเหตุ ระเบิ ด ในกรุงเทพมหานคร ทั้ งนี้ หากรวมจ านวนนั กท่ องเที่ ยวต่างประเทศในเดื อนมกราคมและ
กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อขจัดผลของเทศกาลตรุษจีนที่ในปีนี้และปีที่แล้วไม่ได้อยู่ในเดือนเดียวกัน พบว่า จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังขยายตัวร้อยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน
สาหรับภาครัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นมากในเดือนนี้จากการเร่งเบิกจ่ายของหน่วยราชการ
หลัง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2555 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งผลให้รายจ่าย
รัฐบาลเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายดาเนินงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะรายจ่ายเงินโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกองทุนนอกงบประมาณ ขณะที่การจัดเก็บรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ามันที่ยัง จัดเก็บได้ลดลงจากการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล
รายจ่ายที่เร่งขึ้นมากกว่ารายได้ ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 119.4 พันล้านบาท
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี การจ้ า งงานขยายตั ว สอดคล้ อ งกั บ การฟื้ น ตั ว ของ
ภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.35 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยราคาอาหารสดชะลอลง
ต่อเนื่องจากปัญหาอุปทานล้นตลาด ขณะที่ราคาพลังงานสูงขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกและการกลับมา
ทยอยจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อน สาหรับเสถียรภาพ
ต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดุลการชาระเงินเกินดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลและเงินทุนไหลเข้าสุทธิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มีนาคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0 2283 5647, 0 2283 5648
e-mail: MPGMacroEconomics@bot.or.th

