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ฉบับที่ 56/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐที่ยัง
ขยายตั ว ดี และเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นส าคั ญ ของเศรษฐกิ จ ประกอบกั บ มู ล ค่ า การส่ งออกปรั บ ดี ขึ้ น พร้อ มกั น
หลายสิ น ค้ า จึ งช่ว ยชดเชยภาคการท่ องเที่ ยวที่ เริ่ม ได้รับ ผลจากการปราบปรามทั วร์ศูน ย์เหรียญ ส าหรับ
การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้างในบางธุรกิจ สะท้อนจากการนาเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิต
เพื่อการส่งออก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทน
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิน เฟ้ อ ทั่ ว ไปปรับ สู งขึ้ น ตามราคาน้ ามั น ในประเทศ อั ต รา
การว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่า ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ต่อเนื่องตามดุลการค้าที่มูลค่าการส่งออกปรับดีขึ้น
ขณะที่มูลค่าการนาเข้ายังอยู่ในระดับต่า ซึ่งช่วยชดเชยการขาดดุลบริการ รายได้ และเงินโอนในเดือนนี้
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะในส่วนของ
ค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน ตามลาดับ ด้านรายได้จัดเก็บของ
รัฐบาลขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามรายได้ภาษีเป็นสาคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ปรับดีขึ้น ขณะที่รายได้ที่มิใช่ภาษีหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของฐานสูง เนื่ องจากรัฐบาล
เร่งจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งในช่วงดังกล่าว
มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองที่ร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ซึ่งหากไม่รวมการส่งออกทองคา มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า
ส่ วนหนึ่ งมาจากหมวดสิ น ค้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ได้ รั บ ผลดี จ ากการผลิ ต สมาร์ ท โฟนรุ่ น ใหม่ รวมทั้ ง หมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ ที่เพิ่มขึ้นในหลายตลาดโดยเฉพาะ CLMV ยุโรป
และสหรัฐฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนในอัตราที่ลดลง
ตามทิศทางราคาน้ามันดิบ ทั้งนี้ การส่งออกที่ ทยอยปรับดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
ปรับดีขึ้นเช่นกัน
การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่มีทิศทางปรับดีขึ้นบ้าง
จากเดือนก่อนตามการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากการนาเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิต
เพื่อการส่งออก นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับผลดี
จากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนเพราะแม้
ภาครั ฐบาลมี การลงทุ นต่ อเนื่ อง ซึ่ งท าให้ เกิ ดการก่ อสร้างของภาคเอกชนตามมา แต่ ในขณะเดี ยวกั น ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวเนื่องจากอุปสงค์ต่าลงหลังจากหมดมาตรการภาครัฐ
ส าหรั บ มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.7 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น ซึ่ งหากไม่ รวม
การนาเข้าทองคา มูลค่าการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 0.3 จากการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า โดยหมวดสินค้าทุน
ขยายตัวตามการนาเข้าหม้อแปลงและเครื่องกาเนิดไฟฟ้า สอดคล้องกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ยัง

-2มีอยู่ต่อเนื่อง และการนาเข้าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่การส่งออกมีแนวโน้ม
ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับมูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่เพิ่มขึ้นตามการผลิตสินค้าดังกล่าว
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนในอัตราที่ชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับช่วงที่
ผ่านมา ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนการบริโภคโดยรวมที่ยังไม่
เข้มแข็งนัก สะท้อนจากรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่ทรงตัว ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับ ลดลงบ้าง
จากเดือ นก่อ นที่ ได้รั บ ผลดี จ ากผลประชามติ รับ ร่างรัฐ ธรรมนู ญ และตั ว เลข GDP ในไตรมาสที่ ส องที่ ดี ก ว่า
การคาดการณ์ของตลาด
ภาคการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.3 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน เป็นผลจากฐานที่ต่าจากเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อขจัดผลของ
ฤดูกาลแล้วจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อน ตามจานวนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็น
ผลจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นสาคัญ ขณะที่เหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ในเดือนที่ผ่านมาส่งผล
เพียงเล็กน้อย
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามราคาน้ามันใน
ประเทศ ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่า โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารและ
อิเล็กทรอนิ กส์ ด้านดุลบั ญ ชีเดิน สะพัดเกิน ดุล จากดุล การค้าตามมูล ค่าการส่งออกที่ปรับดีขึ้น ขณะที่มูลค่า
การน าเข้ายังอยู่ในระดับ ต่า ซึ่งช่ว ยชดเชยการขาดดุล บริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล ตามรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่ลดลง ประกอบกับ เป็นรอบการส่งกลับกาไรและเงินปันผลของบริษัทต่างชาติในไทย สาหรับ
ดุ ล บั ญ ชี เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยขาดดุ ล สุ ท ธิ จ ากการช าระคื น เงิน กู้ ในเครื อ รวมทั้ งการออกไปลงทุ น โดยตรง
ในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทยและการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนไทย อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกัน
มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยจากนักลงทุนต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้
ต่อเนื่องตามความเชื่อมั่น ผู้บริโภคที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนจากปัจจัยภายในประเทศ และรายได้เกษตรกรที่
ทยอยปรับดีขึ้น หลังผลของภัยแล้งคลี่คลาย นอกจากนี้ ภาคการส่งออกเริ่มมีทิศทางปรับ ดีขึ้น ในขณะที่ภาค
การท่องเที่ย วยั งขยายตัว ได้แม้ มีเหตุระเบิ ดและการปราบปรามทัว ร์ศูนย์เหรียญ อย่างไรก็ตาม การลงทุ น
ภาคเอกชนทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยภาคก่อสร้างและการนาเข้าสินค้าทุนยังคงต่ากว่าในปีที่แล้ว
ขณะที่ ย อดจ าหน่ ายเครื่อ งจั ก รในประเทศปรับ ดี ขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อั ตราเงินเฟ้ อทั่ วไปชะลอลง
เล็ กน้ อยจากไตรมาสก่อน เพราะราคาอาหารสดชะลอลงหลั งพ้นภัยแล้ง อัตราการว่างงานลดลงเล็ กน้อยตาม
การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ สาหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากรายได้ภาคการท่องเที่ยว
ที่ดีในช่วงก่อนเกิดเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้และการปราบปรามทัวร์ ศูนย์เหรียญ และมูลค่าการนาเข้า
สินค้าที่ยังอยู่ในระดับต่า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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