ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557
เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยรวมหดตัวจากเดือนก่อนจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ส่งผลให้ครัวเรือนและธุรกิจระมัดระวังการใช้จ่ายทั้งเพื่อบริโภคและลงทุน สอดคล้องกับ การนาเข้าสินค้าและ
ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเมืองมากขึ้น
ส่วนการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นตามแนวโน้มอุปสงค์จากต่างประเทศ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ การว่างงานอยู่ในระดับต่า อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสดและ
ราคาอาหารสาเร็จรูป ดุล การค้าและดุล บัญ ชีเดินสะพัดเกินดุล จากการนาเข้าที่ หดตัวเป็นสาคัญ ดุลเงินทุ น
เคลื่อนย้า ยขาดดุล จากการช าระคืน เงิ นกู้ ร ะยะสั้นจากต่า งประเทศของสถาบันรับ ฝากเงิน และการขาย
หลัก ทรัพย์ของนัก ลงทุ นต่า งชาติร วมถึง การลงทุ นในตราสารหนี้ต่ างประเทศของนัก ลงทุ นไทย โดยรวม
ดุลการชาระเงินขาดดุล
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การบริโ ภคและการลงทุ น ภาคเอกชนหดตั วทั้ ง เมื่ อ เที ยบกั บ เดื อนก่ อ นและระยะเดี ยวกั น ปีก่ อ น
เนื่องจากความเชื่อมั่นภาคเอกชนได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายที่ลดลงทั้งในสินค้าคงทนและ
ไม่คงทน เนื่องจากครัวเรือนยังคงระมัดระวัง ในการใช้จ่าย ประกอบกั บภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเริ่มส่งผลกระทบต่อ รายได้ สาหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ
7.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ซึ่ง ส่ง ผลให้ก ารลงทุ นในหมวดเครื่องจัก รและอุป กรณ์ ห ดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การลงทุนของอุตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้าง
ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ
การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ลดลงส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากเดือนก่อน และหากเทียบกับ
ระยะเดียวกันปีก่อน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.4 ตาม (1) การผลิตยานยนต์ที่ได้เร่งผลิต
ไปมากในปีก่อน ประกอบกับคาสั่งซื้อต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยคาสั่งซื้อในประเทศที่ลดลง
(2) การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ชะลอลงตามการลงทุนภาคก่ อสร้าง และ (3) การผลิตปิโตรเลียมที่มีการปิดซ่อม
บารุงโรงกลั่นชั่วคราว
อุปสงค์ภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว ส่งผลให้การนาเข้าสินค้าอุป โภคบริโภค
สินค้า ทุ น วัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่ อน การนาเข้ า สินค้า โดยรวมจึง มี มู ล ค่า
14,254 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 18.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ภาคการท่องเที่ย วได้รับ ผลกระทบชัดเจนขึ้น จากสถานการณ์ท างการเมื องที่ ยืดเยื้อ และจ านวน
ประเทศที่ประกาศเตือนภัยเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้มีจานวน 2.2 ล้านคน หดตัวร้อยละ

-28.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย
และฮ่องกง
อุปสงค์จากต่างประเทศที่ฟื้ นตัวส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้า โดยการส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,150
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากระยะเดียวกั นปีก่อน ตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและมันสาปะหลัง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ขณะที่ ก ารส่ ง ออกยานยนต์ เ พิ่ ม ขึ้น จากการเร่ ง ส่ ง ออกหลัง จากหดตั วไปในหลายเดื อนก่ อ น อย่ างไรก็ ดี
การส่ง ออกสินค้าในบางหมวดยัง หดตัว อาทิ เหล็ก และโลหะที่ มี ผ ลของฐานสูง ในปีก่ อนที่ ได้รับ ผลดีจ าก
การยกเลิกมาตรการทุ่มตลาดของประเทศคู่ค้า สินค้าเกษตรแปรรูป ที่มูลค่าการส่งออกน้าตาลลดลงตามราคา
ในตลาดโลกเนื่อ งจากปริ ม าณผลผลิต ส่ว นเกิ น ในตลาดโลกมี จ านวนมาก และผลิ ตภั ณฑ์ ปิโ ตรเลี ยมที่ มี
การปิดซ่อมบารุงโรงกลั่น
รายได้เกษตรกรหดตัวจากเดือนก่อน และหากเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน รายได้เกษตรกรชะลอลง
ค่อนข้างมากจากราคาที่ลดลงเป็นสาคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวที่มี การระบายสต็อกของทางการไทย และราคา
ยางพาราที่สต็อกของจีนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับผู้ส่งออกลดราคารับซื้อจากเกษตรกรหลังจากการกลับมา
เก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวตามผลผลิต
ยางพาราและปาล์มน้ามันจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเมื่อหลายปีก่อน
ภาครัฐใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเบิกจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ สาหรับรายได้นาส่งลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนตามภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง รายจ่าย
ที่มากกว่ารายได้ทาให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 86 พันล้านบาท
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ การว่างงานอยู่ในระดับต่า อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสด
และการส่ง ผ่านต้นทุ น ก๊ าซหุง ต้ม ไปยัง อาหารส าเร็จ รูป ดุล บัญชีเ ดินสะพัดเกิ นดุล จากดุลการค้า โดยเป็น
การเกินดุลจากทั้งการส่งออกที่ปรับดีขึ้นและการนาเข้าที่หดตัวสูง ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการชาระ
คืนเงินกู้ระยะสั้นจากต่างประเทศของสถาบันรับฝากเงิน และการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึง
การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศของนักลงทุนไทย โดยรวมดุลการชาระเงินขาดดุล
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