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ฉบับที่ 19/2553
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ป 2553
ภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคมขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเปนการขยายตัวของอุปสงคจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
และการขยายตั ว ในภาคการผลิต ทั้ ง นี้ การฟน ตั ว ของเศรษฐกิจ โลก การปรับตัว ดีขึ้น ของการจา งงาน และรายได เ กษตรกร
เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย สวนจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศไดปรับลดลงจากเดือนกอนตามปจจัย
ดานฤดูกาลและความกังวลตอสถานการณทางการเมืองในประเทศ
เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารองระหวางประเทศ
ที่อยูในระดับสูง สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับต่ํา
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้
อุ ปสงคใ นประเทศขยายตั วในเกณฑดี ทั้ งการบริโ ภคภาคเอกชน การลงทุน ภาคเอกชน และการใชจา ยของภาครัฐ
โดยดัช นีการอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชน (PCI) ในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 8.7 จากระยะเดียวกันปกอน และเพิ่ม ขึ้น รอยละ 1.7
จากเดือนกอน จากปจจัยสนับสนุนดานรายไดเกษตรกรและการจางงานที่อยูในเกณฑดี ขณะเดียวกันดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง และกลับมาอยูสูงกวาระดับกอนวิกฤต โดยขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.2 และเพิ่มขึ้นจาก
เดื อนกอนร อยละ 3.1 ซึ่งเปนอั ตราสูงที่สุดในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนในสวนของการนําเขาเครื่องจักรที่ใ ช
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออก อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และเครื่องใชไ ฟฟา ปรับตัวดีขึ้น มาก
สวนแรงกระตุนจากภาครัฐยังมีอยางตอเนื่อง ทั้งการเบิกจายจากเงินในงบประมาณ และจากโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง อาทิ โครงการบริหาร จัดการ และพัฒนาแหลงน้ํา และการเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ดานอุปสงคตางประเทศ การสงออกขยายตัวสูงตอเนื่อง ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการสงออกในเดือนนี้มีมูลคา
16,094 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 41.0 ทั้งนี้ การสงออกสินคาเกษตรและสินคาที่ใชเทคโนโลยีสูง
ยังคงขยายตัวในเกณฑสูง โดยมูลคาสงออกสินคาเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นตามราคายางพาราและมันสําปะหลัง สวนสินคาที่ใช
เทคโนโลยีสูงขยายตัวตามการสงออกยานยนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิคส และผลิตภัณฑปโตรเลียม
อุปสงคที่ขยายตัวดี สงผลใหการนําเขาในเดือนนี้มีมูลคา 15,004 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 62.0 โดยเปนการขยายตัวของการนําเขาทั้งในกลุมสินคาเพื่อการบริโภค การลงทุน และวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
อุปสงคในและตางประเทศที่ปรับดีขึ้นสอดคลองกับภาคการผลิตที่ขยายตัวดี โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
รอยละ 32.6 จากระยะเดียวกันปกอน และหากปรับฤดูกาลแลว ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 4.2 ขยายตัว
ในเกณฑสูง โดยเฉพาะการผลิตเพื่อสงออก สงผลใหอัตราการใชกําลังการผลิตที่ปรับฤดูกาลแลวเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 68.3 เปน
รอยละ 69.7 ในเดือนนี้ ดานภาคเกษตร ผลผลิตพืชผล ขยายตัวรอยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปกอน จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให
ผลผลิตปาลมน้ํามัน ออย และยางพารา และราคาพืชผลขยายตัวรอยละ 18.8 สงผลใหรายไดเกษตรกรขยายตัวรอยละ 21.5
จากระยะเดียวกันปกอน
อย า งไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ เดื อ นมี น าคม แม จ ะขยายตั ว ได ดี ต อ เนื่ อ ง แต ค วามเชื่ อ มั่ น ของผู บ ริ โ ภคและความเชื่ อ มั่ น
ของนักธุรกิจในระยะ 3 เดือนขางหนาลดลงจากความกังวลในสถานการณทางการเมือง
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อัต ราเงิน เฟอ ทั่ว ไปในเดือ นมีน าคมชะลอลงจากเดือ นกอ นตามราคาพลัง งานและราคาอาหารสด ขณะที่อัต รา
เงิ น เฟ อ พื้ น ฐานเพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก อ น แต ยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํา ที่ ร อ ยละ 0.4 และดั ช นี ร าคาผู ผ ลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 12.6 จาก
ระยะเดียวกันปกอน และสูงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน ตามราคาสินคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก
เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (รวมตั๋วแลกเงิน) ขยายตัวรอยละ 5.7 เรงตัวขึ้นจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 4.7
จากระยะเดียวกันปกอน จากการที่สถาบันการเงินเรงระดมเงินฝาก โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สวนหนึ่งเพื่อรองรับ
ความตองการสินเชื่อในชวงเศรษฐกิจฟนตัวในระยะตอไป สวนสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงิน ขยายตัวอยางตอเนื่องที่รอยละ 6.0
จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการขยายตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือนเปนสําคัญ
เสถีย รภาพเศรษฐกิ จ ภายนอกประเทศมีฐ านะมั่น คง ทั้ ง ทุ น สํา รองระหวา งประเทศ ดุล บัญ ชีเ ดิน สะพัด และ
หนี้ตา งประเทศ ดา นเสถียรภาพภายในประเทศ การวางงานและอั ตราเงินเฟอยังคงอยูใ นระดับต่ํา
สํา หรับภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกป 2553 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ป 2552 โดยขยายตัว จากไตรมาสกอน
ทั้ง ดา นการใชจา ยและการผลิต โดยการบริโ ภคภาคเอกชนมีร ะดับสูง กวา ชว งกอ นวิก ฤต การลงทุน ภาคเอกชนปรับ ตัว ดีขึ้น
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการสงออก สําหรับภาคการสงออกและการผลิตขยายตัวสูง โดยเฉพาะ
ในหมวดที่ใชเทคโนโลยีสูง
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