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ฉบับที่ 42/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2559 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายภาครัฐยัง
ทาได้ดีต่อเนื่อง และภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีแม้ในเดือนนี้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังปรับฤดูกาล
แล้วจะลดลงบ้าง แต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว ด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงเล็กน้อยตามยอดขาย
ยานยนต์ที่เร่งไปมากในเดือนก่อนที่มีการส่งเสริมการขายและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ สะท้อนกาลังซื้อของ
ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ยังไม่เข้มแข็งนัก ขณะที่การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคายังซบเซาต่อเนื่อง
ตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้าและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้การผลิตและการลงทุนภาคเอกชนยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับต่า
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสดที่ปรับลดลง
เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลาย อัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจาก
มูลค่าการนาเข้าที่อยู่ในระดับต่า
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น แต่ ห ากปรั บ ฤดู ก าลแล้ ว ลดลงจากเดื อ นก่ อ นจากผลของปั จ จั ย ชั่ ว คราว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และตะวันออกกลางเนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลอด อย่างไรก็ดี
นักท่องเที่ยวจีนปรับดีขึ้นหลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วงสองเดือนก่อน โดยภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดีมีส่วน
ช่วยให้ภาคบริการที่เกี่ยวข้องขยายตัวได้
การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงเล็กน้อยตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่หดตัว อาทิ รถยนต์
ที่ยอดขายเร่งขึ้นในเดือนก่อนที่มีการส่งเสริมการขายและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้า
อุปโภคบริโภคมีทิศทางทรงตัว สอดคล้องกับกาลังซื้อของครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ยังไม่เข้มแข็งนัก
แม้รายได้เกษตรกรโดยรวมทยอยปรับดีขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตของพืชบางชนิด โดยเฉพาะไม้ยืนต้นยังคงได้รับ
ผลกระทบสื บ เนื่ องจากภัยแล้ งในช่วงก่อนหน้ า ขณะที่ รายได้นอกภาคเกษตรขยายตัวได้อย่างช้า ๆ ซึ่งช่วย
ประคับประคองการบริโภคได้บางส่วน
มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผล
จากการส่งออกทองคาที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาในตลาดโลกหลังผลประชามติระบุว่าสหราชอาณาจักรจะออก
จากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี หากไม่นับรวมการส่งออกทองคา มูลค่าการส่งออกหดตัว
ร้อยละ 1.6 โดยเป็ น การหดตั ว ในอัต ราที่ ช ะลอลงเนื่องจากผลของฐานต่าในระยะเดียวกัน ปีก่อนในหมวด
ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้ การส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้า
ปั ญ หาเชิ งโครงสร้ างที่ ยั งมี อยู่ ต่อ เนื่ อง และราคาส่ งออกในหมวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ปิ โตรเลี ย มที่ ยั ง
หดตัว อย่างไรก็ดี การส่งออกบางหมวดขยายตัวได้ต่อเนื่อง อาทิ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
นอกจากนี้ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วนกลับมาขยายตัวได้เนื่องจากประเทศคู่ค้าเร่งนาเข้าเพื่อเตรียมผลิตสมาร์ทโฟน

-2รุ่ นใหม่ ที่ จะเปิ ดตั วในเดื อนกั นยายน สอดคล้ องกั บทิ ศทางการส่ งออกของกลุ่ มประเทศในเอเชี ยเหนื อ มู ล ค่ า
การส่ ง ออกที่ ไ ม่ ร วมทองค าและการบริ โ ภคภาคเอกชนที่ ช ะลอตั ว ลงในเดื อ นนี้ ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเช่นกัน
มูลค่าการนาเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 9.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่หากไม่รวมทองคา มูลค่า
การนาเข้าหดตัวในอัตราที่สูงขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 9.7 ตามการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยการนาเข้า
หมวดสินค้าขั้นกลางและวัตถุดิบยังคงหดตัวตามราคาน้ามันในตลาดโลกที่ ยังต่ากว่าระยะเดียวกันปีก่อน และ
ปริมาณการน าเข้าเชื้อเพลิ งที่หดตัวเนื่ องจากมีการปิดซ่อมบารุงโรงกลั่ น ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขณะที่ การ
นาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัว สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนทีท่ รงตัวในระดับต่า
อย่ างไรก็ดี การใช้จ่ ายภาครั ฐ ยังทาได้ดี และเป็นแรงขับ เคลื่ อนที่ส าคัญ ของเศรษฐกิจไทย โดย
รายจ่ายประจาขยายตัวสูงตามการใช้จ่ายในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารั ฐ ที่เริ่มเบิ กจ่ายในเดือนนี้ และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ขณะที่รายจ่ายลงทุ น
กลับมาขยายตัวดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจากที่แผ่วลงไปในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนด้านคมนาคม
และชลประทาน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสดที่ปรับลดลง
เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลาย อัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกิน ดุล 3
พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากมูลค่าการนาเข้าที่อยู่ในระดับต่า ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิตาม
การออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย อย่างไรก็ดี มีเงินทุน จากต่างประเทศไหลเข้ามา
ลงทุนในหลักทรัพย์ไทยทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในภูมิภาค
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวดีต่อเนื่องแม้จะชะลอลงบ้างจากไตรมาสก่อน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นตามกาลังซื้อ
ของครัวเรือนภาคเกษตรที่รายได้เริ่มกลับมาขยายตัวได้หลังจากปัญหาภัยแล้งคลี่คลายลงและความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่ งออกสิน ค้าที่ไม่รวมทองคายังคงหดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวช้า
ปัญ หาเชิงโครงสร้าง รวมทั้งราคาสิ น ค้าส่ งออกที่ยังหดตัวแม้ทิศทางปรับเพิ่มขึ้นบ้างตามราคาน้ามันดิบใน
ตลาดโลก ส่งผลให้ภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
กลับมาเป็นบวกตามราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบของภัยแล้ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตาม
การจ้างงานภาคเกษตรที่ลดลง ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่ ขยายตัวดีต่อเนื่อง
และมูลค่าการนาเข้าที่ยังอยู่ในระดับต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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