ฉบับที่ 15/2557
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2557
เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2557 โดยรวมหดตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวช้า
และได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการปิดซ่อมโรงงานในบางอุตสาหกรรม ประกอบกับการใช้จ่ายภายในประเทศ
ที่ค่อนข้างทรงตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว ส่วนภาคการท่องเที่ยวเริ่มทรงตัว เนื่องจาก
ความกังวลของนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อสถานการณ์การเมืองผ่อนคลายลงบ้างหลังการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ การว่างงานอยู่ในระดับต่ํา อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสําเร็จรูป
และราคาพลังงาน ดุ ลบัญชี เดิ นสะพัดเกินดุลจากการนําเข้าสิ นค้ าที่หดตัวเป็นสํ าคั ญ ดุลเงินทุนเคลื่ อนย้าย
ขาดดุ ล จากการออกไปลงทุ น โดยตรงและลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศของนั ก ลงทุ น ไทย โดยรวม
ดุลการชําระเงินขาดดุลเล็กน้อย
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การส่งออกสินค้าโดยรวมฟื้นตัวได้ช้า ประกอบกับได้รับผลชั่วคราวจากการปิดซ่อมบํารุงโรงงานและราคา
สิ นค้ าโภคภั ณฑ์ ในตลาดโลกที่ ชะลอตั ว ทํ าให้ การส่งออกสิ นค้ ามี มู ลค่ า 19,766 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หดตั ว
ร้อยละ 2.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตาม 1) การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ความต้องการในตลาดโลกยังอ่อนแอ
2) การส่งออกปิโตรเลียมจากการปิดซ่อมบํารุงโรงงาน และ 3) การส่งออกสินค้าเกษตรจากการหดตัวของราคา
ยางพาราและราคาข้าว นอกจากนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและโลหะยังได้รับผลของฐานสูงในปีก่อนที่ได้ผลดี
จากการยกเลิกมาตรการทุ่มตลาดของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าในบางอุตสาหกรรมมีทิศทาง
ปรับดีขึ้นเป็นลําดับตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ฟื้นตัว อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
อุปสงค์ภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ที่ยังมีความไม่แน่นอน แต่หากเทียบกับฐานที่สูงในเดือนเดียวกันปีก่อน อุปสงค์ภาคเอกชนยังหดตัว โดยดัชนี
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 1.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายที่ลดลงทั้งในสินค้า
คงทนและไม่คงทน เนื่องจากครัวเรือนยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเริ่มส่งผล
กระทบต่อรายได้ ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง สําหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัว
ร้อยละ 6.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างชะลอลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ
การส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวช้าและอุปสงค์ภาคเอกชนที่ยังคงอ่อนแอ ประกอบกับผลชั่วคราวจากการปิด
ซ่อมบํารุงโรงงานในบางอุตสาหกรรม ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากเดือนก่อน และหากเทียบกับ
ระยะเดียวกันปีก่อน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 10.4 ตาม 1) การผลิตยานยนต์ที่มีการเร่ง
ผลิตไปมากในปีก่อน ประกอบกับคําสั่งซื้อต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยคําสั่งซื้อในประเทศ

-2ที่ลดลง 2) การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ความต้องการใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในตลาดโลกลดลง และ
3) การผลิตปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และยาสูบที่ปิดซ่อมบํารุงโรงงานชั่วคราว
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัว ส่งผลให้การนําเข้าสินค้ามีมูลค่า 16,286 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 13.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะจากการหดตัวของการนําเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลาง
ภาคการท่องเที่ยวเริ่มทรงตัวจากเดือนก่อน เพราะได้รับผลดีจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงบ้าง
หลังการประกาศยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 แต่หากเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้มีจํานวน 2.1 ล้านคน หดตัวร้อยละ 9.4
จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น
รายได้เกษตรกรหดตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่หากเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน รายได้เกษตรกร
ขยายตั ว จากผลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะผลผลิ ต ยางพาราและปาล์ ม น้ํ า มั น ที่ มี ก ารขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
เมื่อหลายปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวหดตัวจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย สําหรับราคาสินค้าเกษตรหดตัว
โดยเฉพาะราคาข้าวที่ลดลงมากจากการระบายสต็อกของทางการไทยและการสิ้นสุดโครงการรับจํานําข้าว และ
ราคายางพาราที่หดตัวตามอุปสงค์จากจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งสต็อกของจีนที่ยังอยู่ในระดับสูง
ภาครัฐใช้จ่ายโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน หลังจากเร่งเบิกจ่ายเงินโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งการใช้จ่ายงบลงทุนที่สามารถทําได้เพียงบางส่วน สําหรับรายได้นําส่ง
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบกับรายได้จากภาษี
สรรพสามิตและภาษีการค้าระหว่างประเทศลดลงสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รายจ่าย
ที่มากกว่ารายได้ทําให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 43 พันล้านบาท
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ การว่างงานอยู่ในระดับต่ํา อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุน
ไปยั งอาหารสําเร็จรู ปและราคาพลั งงาน ดุ ลบัญ ชีเดินสะพัดเกินดุลจากดุลการค้ า ตามการนําเข้าที่ หดตัว
เป็นสําคัญ ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการออกไปลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ของนักลงทุนไทย อย่างไรก็ดี การลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศกลับมาเป็นการไหลเข้าสุทธิ
โดยรวมดุลการชําระเงินขาดดุลเล็กน้อย
ภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีแนวโน้มหดตัวจากไตรมาสก่อน จากสถานการณ์ทางการเมือง
ที่ยืดเยื้อทําให้ครัวเรือนและธุรกิจระมัดระวังในการบริโภคและลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐทําได้จํากัดโดยเฉพาะ
งบลงทุน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวมากขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีทิศทางปรับดีขึ้นไม่สามารถ
ชดเชยการหดตั ว ดั ง กล่ า วได้ จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว สํ า หรั บ เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ
การว่ า งงานอยู่ ใ นระดั บต่ํา อั ตราเงิ น เฟ้ อ ปรั บสูง ขึ้ น ตามราคาอาหารสํา เร็ จรู ป ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด เกิ นดุ ล
จากการนําเข้าสินค้าที่หดตัว ส่วนดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการเพิ่มเงินฝากในต่างประเทศของสาขา
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ การออกไปลงทุนโดยตรงและลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย
และการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ โดยรวมดุลการชําระเงินขาดดุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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