ฉบับที่ 143/2559

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

เศรษฐกิจไทยยังคงมีทศิ ทางขยายตัวต่ อเนื่อง
“เศรษฐกิจไทยยังมีทิศทางขยายตัว สะท้ อนจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ล่าสุ ด เช่ น การบริโภคภาคเอกชน และ
จานวนนักท่ องเที่ยวต่ างชาติ อีกทั้งการดาเนินนโยบายการคลังและการเงินที่ต่อเนื่องยังเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ”
จากข่าวที่ปรากฏเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี จะทรุ ดหนัก เนื่ องจากการ
บริ โภคภายในประเทศลดต่ า ลงตามรายได้ประชาชนที่ล ดลง การลงทุ นภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ า และจานวน
นักท่องเที่ยวมีปริ มาณลดลงมาก
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวชี้ แจงว่า ข้ อมูลดังกล่ าวมี
ความคลาดเคลือ่ นและไม่ ตรงกับข้ อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
1. การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย่ างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคในหมวดสิ นค้ าคงทนสะท้อน
จากยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนกันยายน 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 13.4 ต่อปี ตามรายได้ของเกษตรกรที่
ปรับตัวดีข้ ึน สะท้อนจากรายได้ เกษตรกรที่แท้ จริง ณ เดือนกันยายน 2559 ที่ขยายตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 4.5 ต่อปี สาหรับยอด
การจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ณ ราคาคงที่ ใ นเดือนกัน ยายน 2559 ขยายตัว ร้ อ ยละ 3.2 ต่ อ ปี โดยเฉพาะการจัด เก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานการใช้จ่ายภายในประเทศที่ขยายตัวถึงร้อยละ 5.2 ต่อปี นอกจากนี้ ประชาชนยังคงมีความเชื่ อมัน่
ต่อเศรษฐกิจไทยสะท้อนได้จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริ โภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกันยายน 2559 ที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ระดับ 63.4 โดยเป็ นการปรับตัวสู งขึ้นต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 และเป็ นระดับสู งสุ ดในรอบ 6 เดือน ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อความมัน่ ใจในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคในระยะต่อไป
2. การลงทุ นภาคเอกชนมีแนวโน้ มเป็ นไปในทิศทางที่ดขี ึ้น ส่ วนหนึ่ งมาจากมาตรการของรัฐบาลใน
การสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่ งในเดือนมกราคม-กันยายน 2559 การขอรับการส่ งเสริ ม
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายมีมูลค่าทั้งสิ้ น 157.8 พันล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของมูลค่าการขอรับการส่ งเสริ ม
โดยรวม โดยเป็ นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน 42.0 พันล้านบาท อุตสาหกรรมการเกษตร
38.5 พันล้านบาท อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ 28.0 พันล้านบาท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
23.0 พันล้านบาท อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 13.1 พันล้านบาท และอุตสาหกรรมการแพทย์ 5.2 พันล้านบาท
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3. ด้ านสถานการณ์ ท่องเที่ยวต่ างประเทศล่ าสุ ด พบว่าจานวนนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศที่เดินทางเข้ า
ประเทศไทยขยายตัวอย่ างต่ อเนื่อง โดยในเดื อนกันยายน 2559 (ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการท่องเที่ยว) มีจานวน 2.4
ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 17.8 ต่อปี ทาให้ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 มีจานวนนักท่องเที่ยว 24.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.4
ต่อปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 1,230.2 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.1 ต่อปี ทั้งนี้ จากการ
ติดตามข้อมูลเบื้องต้นช่วง 1 – 16 ตุลาคม 2559 จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินมายังประเทศไทยยังคงขยายตัว
ได้ต่อเนื่อง
4. สาหรับในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 การดาเนินนโยบายการคลังและการเงินยังคงมีความต่ อเนื่องเพื่อ
ผลักดันเศรษฐกิจให้ ขยายตัวได้ ในช่ วงที่เหลือของปี โดยปั จจุบนั กระทรวงการคลังยังมีอีกหลายโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
การดาเนิ นงานและมี เม็ดเงิ นที่ จะอัดฉี ดเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง เช่ น มาตรการสนับสนุ นการเบิกจ่ายของ
ภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บา้ นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐประจาปี งบประมาณ 2560 นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่ งเสริ มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในระยะเร่ งด่ วน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้ สามารถแข่ งขันได้ เช่น (1) โครงการสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า (Policy Loan) (2) โครงการสิ นเชื่ อ
ดอกเบีย้ ต่าเพื่อปรับเปลีย่ นเครื่ องจักรและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสาหรั บผู้ประกอบการ SMEs และ (3) โครงการคา้
ประกันสิ นเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 เป็ นต้น
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