TM

ฉบับที่ 36/2558
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ในเดื อนมิถุนายน 2558 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแรงขับเคลื่ อนจากภาค
การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ ขยายตัวเล็กน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า
จาเป็นและหมวดบริการ สะท้อนกาลังซื้อของผู้บริโภคระดับกลางและบนที่ยังมีอยู่แต่ถูกหน่วงด้วยความเชื่อมั่น
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ยั งไม่ ดี นั ก ขณะเดี ย วกั น เศรษฐกิ จโดยรวมได้ รั บ ผลกระทบจากการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ห ดตั ว ตาม
การชะลอตัวของความต้องการจากจีนและอาเซียน เมื่อผนวกกับอุปสงค์ ในประเทศที่ไม่เข้มแข็งจึงส่ งผลให้
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับลดลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว และการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
อยู่ในระดับต่า
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากราคาน้ามันและราคาอาหารสดที่เริ่ม
ขยับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทาน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์ อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่าต่อเนื่อง โดยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้โยกย้ายออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคการผลิตและ
ภาคบริการที่ได้รับค่าจ้างไม่สูงนัก สาหรับดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุล ส่งผลให้
ดุลการชาระเงินเกินดุลต่อเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
ภาคการท่ องเที่ ย วและการใช้ จ่ ายภาครั ฐ ช่ ว ยสนั บสนุ น การฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิ จ อย่ างต่ อเนื่ อง
โดยภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวดี สะท้อนจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ สูงถึง 2.3 ล้านคน ตามการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนและมาเลเซีย รวมทั้งจานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง สาหรับ
การใช้จ่ ายภาครั ฐเพิ่ มขึ้นจากเดือนก่อนจากการซื้อสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งการใช้จ่ ายลงทุนในโครงการ
ขนาดเล็กด้านคมนาคม ขนส่ง และชลประทาน ส่วนรายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้นมากจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ไม่ได้
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี เพราะเป็นผลจากการเหลื่อมส่งภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นหลัก
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว โดยเฉพาะในหมวดสินค้าไม่คงทนที่จาเป็น
ต่อชีวิตประจาวันและหมวดบริการ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม แต่ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยังอยู่
ในระดับต่า สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่อ่อนแอจากผลผลิ ตที่น้อยลงและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า และ
แม้รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรค่อนข้างทรงตัว แต่การตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูก เลื่อนออกไป
เพราะความเชื่อมั่นของผู้ บริ โ ภคถู กบั่ นทอนจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ฟื้นตัว ช้า รวมถึงข่ าวสถานการณ์ภัยแล้ ง
นอกจากนี้ สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อแก่ครัวเรือนมากขึ้น หลังคุณภาพสินเชื่อหมวดดังกล่าว
ด้อยลงในช่วงที่ผ่านมา
การส่งออกสินค้า ลดลงตามการชะลอตัวของภาวะการค้าในภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าหลายหมวด อาทิ เคมีภัณฑ์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ นอกจากนี้
ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง และการส่งออกรถยนต์ (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด) ลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนที่ส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง เนื่องจาก

-2ผู้บริโภครอซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการผลิต เมื่ อประกอบกับราคาสินค้าส่งออกบางรายการ
ที่ยังอยู่ในระดับต่าตามราคาน้ามันดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้จึงหดตัวสูงถึงร้อยละ 8.9 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน และทาให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในช่วง 6 เดือนแรกของปีหดตัวร้อยละ 4.9 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน
อุ ป สงค์ ที่ ไม่ เข้ มแข็ งส่ ง ผลให้ การผลิ ตภาคอุ ต สาหกรรมลดลงทั้ งในกลุ่ มสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ตเพื่ อ ขาย
ในประเทศและส่งออก โดยผู้ประกอบการบางส่วนใช้การระบายสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับคาสั่งซื้อที่ยังเข้ามา
ไม่มาก ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวอยู่ในระดับต่า แม้ยอดจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศเพิ่มขึ้น
แต่การนาเข้าสินค้าทุนจากต่างประเทศมีจากัด และเครื่องชี้การลงทุนด้านก่อสร้างลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน
สะท้อนว่าธุรกิจส่วนใหญ่ลงทุนเพียงเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่การลงทุนโครงการใหม่
ยั งมี น้ อย เนื่ องจากธุรกิจมีกาลั งการผลิ ตเหลื อเพียงพอกับการรองรั บอุปสงค์ ในอนาคต รวมทั้งธุ รกิจยังรอ
ความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ
การนาเข้าสินค้าโดยรวมปรับสูงขึ้นจากการนาเข้าน้ามันดิบเพื่อผลิตสาหรับการส่งออกไปเวียดนาม
รวมทั้งมีการนาเข้าเครื่องบินในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี การนาเข้า สินค้าอื่นๆ ค่อนข้างทรงตัว ทั้งวัตถุดิบที่ไม่รวม
น้ ามั น ดิ บ สิ น ค้ า ทุ น ที่ ไ ม่ ร วมหมวดเครื่ อ งบิ น และสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต และ
อุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่า
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า เพราะแม้การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง
ในช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่าและมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภัยแล้ง แต่แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไป
ทางานในภาคการผลิตและภาคบริการแทน อย่างไรก็ดี สาขาที่แรงงานย้ายเข้าไปเป็นสาขาที่ได้รับค่าจ้างไม่สูงนัก
และมีจานวนชั่วโมงการทางานน้อยกว่าปกติ จึงช่วยพยุงกาลังซื้อของครัวเรือนได้เพียงบางส่วน สาหรับอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปหดตัวน้อยลงเพราะราคาอาหารสดและราคาพลังงานปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีแรงกดดันเงินเฟ้อจาก
ด้านอุปสงค์ ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 0.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการนาเข้าสินค้าที่ อยู่ในระดับต่า
ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุล 1.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการกู้ยืมสินเชื่อระยะสั้นเพื่อปรับฐานะ
เงิน ตราต่างประเทศของสถาบั นรั บฝากเงิ น และการถอนเงิ นฝากจากต่ างประเทศของกองทุน รวมที่ล งทุ น
ในต่างประเทศที่ครบกาหนด รวมทั้งการเข้ามาลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ โดยรวมแล้วดุลการชาระเงิน
จึงเกินดุล
เศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวและ
การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนยังคงอ่อนแอ และการส่งออกสินค้ายังซบเซาจากทั้งปัจจัย
เชิงโครงสร้างด้านการผลิตของไทยและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนและอาเซียน ทั้งนี้
เสถีย รภาพเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่ วไปติ ดลบแต่มีแนวโน้มที่จะพ้ นระดั บต่าสุ ด
ในไตรมาสนี้ก่อนปรั บสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ต่อเนื่อง และเงินสารองระหว่าง
ประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0 2283 5647, 0 2283 5648
e-mail: MPGMacroEconomics@bot.or.th

