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ฉบับที่ 4/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ในเดือนธันวาคม 2558 เศรษฐกิจทยอยฟื้น ตัวต่อเนื่อง โดยได้รับผลบวกเพิ่มเติมจากปัจจัย
ชั่วคราว การใช้จ่ายในประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนที่
ส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากการเร่งซื้อรถยนต์ ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
ช่วงก่อนปีใหม่ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกระเตื้องขึ้น นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหดตัวสูงเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอลง รวมทั้ง
ราคาสินค้าส่งออกหลายชนิดยังคงปรับลดลงตามราคาน้้ามันในตลาดโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่ ทั่วถึง
ในทุกภาคส่วนส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่้า
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปยั ง คงติ ด ลบด้ ว ยผลของราคาน้้ า มั น ที่ ล ดลง
อัตราการว่างงานต่้ากว่าเดือนก่อนเล็กน้ อย ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล สูงตามมูลค่าการน้าเข้าที่หดตัวต่อเนื่อง
ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การใช้จ่ายของภาครัฐท้าได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ไม่รวมเงินอุดหนุ นขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 44.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งรัดการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน และ
มาตรการกระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก ที่ ท้ า ได้ ดี ต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 8.4
จากระยะเดียวกันปี ก่อน สะท้อนการใช้จ่ ายในประเทศที่ปรับดี ขึ้น แต่ส่ วนหนี่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวตาม
(1) รายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 4G (2) รายได้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่เร่งขึ้นตามการซื้อรถยนต์
ในเดื อนนี้ และ (3) รายได้ จากภาษี หั ก ณ ที่ จ่ ายจากการเร่ งโอนอสั งหาริ มทรั พย์ ซึ่ งเป็ นผลจากมาตรการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ
เครื่ องชี้การบริ โภคภาคเอกชนมีทิศทางปรับดี ขึ้นต่ อเนื่อง สะท้อนจากการใช้จ่ายในหมวดสิ นค้ า
ไม่คงทนที่ขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับผลบวกจากปัจจัยชั่วคราวตามการเร่งซื้อรถยนต์
โดยรายได้นอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นบ้าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้้ามันที่อยู่ในระดับต่้า
ช่วยชดเชยปัจจัยถ่วงจากรายได้เกษตรกรที่โดยรวมยังต่้ากว่าปีก่อน นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับผล
เพิ่มเติมจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558 ของภาครัฐ แต่บางส่วนเป็นการเลื่อนการบริโภคให้เร็วขึ้น
ภาคการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่การฟื้นตัวยังจ้ากัดอยู่เฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลัก
ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวสูงที่ร้อยละ 9.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากปริมาณการส่งออกที่
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว ประกอบกับผลจากปัจจัยชั่วคราว อาทิ การเร่งส่งออก
รถยนต์รุ่นใหม่ เริ่มหมดลง ทั้งนี้ การส่งออกในหมวดทัศนูปกรณ์ (Optical appliance and instruments) แม้จะยัง
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ขยายตัวได้ แต่เริ่มมีสัญญาณชะลอลงตามอุปสงค์โลกต่อสินค้าสมาร์ตโฟนที่ชะลอตัวเร็วกว่าที่คาด สะท้อนจาก
ระดับสต็อกโลกที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ด้านราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมหดตัวต่อเนื่อง
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมปรั บ ดีขึ้ น แต่ ส าเหตุ ห ลั ก เป็ น ผลจากปั จ จั ย ชั่ ว คราว อาทิ
การเร่ งผลิ ตรถยนต์เพื่อส่ งมอบก่อนการปรับ ขึ้น ภาษีส รรพสามิต และการผลิ ต ยางแผ่ นและยางแท่งไปยัง
ประเทศจีนหลังรัฐบาลจีนปรับขึ้นภาษีน้าเข้ายางสังเคราะห์ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับ
ต่้าแต่มีทิศทางปรับดีขึ้นเล็กน้อย สอดคล้องกับการระดมทุนของภาคธุรกิจที่ยังคงขยายตัวบ้าง จากการลงทุน
ภาคบริการในกลุ่มพลังงานทดแทนและกลุ่มโทรคมนาคมที่ยังดีต่อเนื่อง ประกอบกับผลบวกจากปัจจัยชั่วคราว
ตามการเร่งซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนการลงทุนเพื่อขยายก้าลังการผลิตยังอยู่ในระดับต่้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้าหดตัวร้อยละ 8.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการน้าเข้าในหมวดเชื้อเพลิง
ยังหดตัวสูงตามราคาน้้ามัน การน้าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางไม่รวมเชื้อเพลิงหดตัว ต่อเนื่องตามภาวะการ
ส่ งออกที่ซ บเซา ขณะที่การน้ าเข้า สิ น ค้าทุนหดตั ว ตามการน้าเข้า ในหมวดอุ ปกรณ์สื่ อสารที่ความต้องการ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ชะลอลง อย่างไรก็ดี การน้าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตาม
ทิศทางการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและการบริโภคภาคเอกชน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ -0.85 จากการลดลงของราคาสินค้า
ในหมวดพลั ง งานเป็ น หลั ก ส้ า หรั บ อั ต ราการว่ า งงานลดลงจากเดื อ นก่ อ นเล็ ก น้ อ ยจากการจ้ า งงานนอก
ภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น ตามภาคบริการที่ขยายตัวได้ ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เพิ่มขึ้นเป็น 4.9 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. จากมูลค่าการน้าเข้าสินค้าที่ลดลง ประกอบกับรายรับจากภาคท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะที่ดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายยังคงขาดดุลสุทธิ จาก (1) การขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งตราสารหนี้
และตราสารทุน สอดคล้องกับการไหลออกของเงินทุน ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตามการคาดการณ์การปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ (2) การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและ
การลงทุนโดยตรงของธุรกิจไทยที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามความสามารถ
ในการเร่งใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคบริการที่ขยายตัวดี และการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัว จากความเชื่อมั่น
ที่ปรับดีขึ้น ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่้า และส่วนหนึ่งได้รับผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
เพิ่มเติม แต่ยังมีปัจจัยถ่วงจากรายได้เกษตรกรที่ตกต่้า ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วตามคาดหลังเกิด
เหตุระเบิด อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวสูง จากผลของราคาสินค้าหลายชนิดที่หดตัวตามราคา
น้้ามันในตลาดโลกและปริมาณที่หดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนเป็นหลัก ด้านการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้าง โดยการลงทุนในบางสาขาธุรกิจดีขึ้นตามการลงทุน
ในภาคโทรคมนาคมและพลังงานทดแทน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจาก
ผลของฐานราคาน้้ ามัน สู งที่ทยอยหมดลง อัตราการว่างงานทรงตัว ในระดับต่้า ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องตามมูลค่าการน้าเข้าที่ยังซบเซา และเงินส้ารองระหว่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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