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ฉบับที่ 48/2558
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ปี 2558
ในเดือนสิงหาคม 2558 กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอ การส่งออกสินค้าหดตัวมากขึ้น
จากความต้ อ งการจากจี น และอาเซี ย นที่ ช ะลอตั ว จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วขยายตั ว ในอั ต ราที่ ต่ าลง ขณะที่
การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยัง สะท้อนความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายของครัวเรือน
สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือนที่ลดลงโดยเฉพาะรายได้นอกภาคเกษตร และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ เปราะบาง
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามการนาเข้าสินค้าทุน และยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่
ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ ปรับเพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว สาหรับภาครัฐยัง
ใช้จ่ายได้ต่อเนื่องแม้แรงส่งจะลดลงบ้างหลังจากเร่งไปในช่วงก่อน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากราคาน้ามันในตลาดโลกที่ปรับลดลง
อัตราการว่างงานทรงตัว โดยแรงงานบางส่วนย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรหลังปริมาณน้าฝนเอื้อต่อการเพาะปลูก
มากขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามการนาเข้าที่อยู่ในระดับต่า
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การส่งออกสินค้ายังคงซบเซา สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคาที่หดตัวร้อยละ 9.5
จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วในเกือบทุกหมวดสินค้า ที่สาคัญ
ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี เนื่องจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าชะลอลงโดยเฉพาะจีน
และอาเซียน อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง 2) สินค้าเกษตร จากข้าวที่อุปสงค์โลก
ชะลอตัว และมันสาปะหลังที่แม้ความต้องการจากจีนยังสูงแต่ผลผลิตในไทยมีจากัดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู
เก็ บ เกี่ ย ว และ 3) ฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดรฟ์ ที่ผู้ บ ริ โ ภคในตลาดโลกเปลี่ ย นไปนิย มสิ นค้ า ที่ ใช้ โ ซลิ ด สเตทไดรฟ์ เ ป็ น
ส่ว นประกอบมากขึ้น อย่า งไรก็ดี การส่ง ออกสิน ค้า บางหมวดยัง ขยายตัว ได้ อาทิ รถยนต์โ ดยเฉพาะ
อีโ คคาร์ และรถยนต์เชิงพาณิช ย์ รุ่ น ใหม่ และชิ้นส่ ว นอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อนาไปผลิ ตและประกอบเป็น สิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ประเภทโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
ภาคการท่ อ งเที่ ย วชะลอตั ว เพราะเหตุ ร ะเบิ ด ในกรุ ง เทพฯ และความไม่ ส งบทางการเมื อ ง
ในมาเลเซียส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้ลดลงจากเดือนก่อนตามจานวนนักท่องเที่ยว
เอเชียเป็นหลัก อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยวยังสูงกว่าในเดือนเดียวกันปีก่อน และตั้งแต่ ช่วงกลางเดือน
กันยายนเป็นต้นมาจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศปรับดีขึ้น โดยมีแนวโน้มจะกลับเป็นปกติในอีก 2 - 3 เดือน
เครื่องชี้การบริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยัง สะท้อนถึงความระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายของครัว เรือน เนื่องจากรายได้นอกภาคเกษตรปรับลดลง และรายได้เกษตรกรตกต่าต่อเนื่อง
รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยัง เปราะบาง เมื่อประกอบกับการที่สถาบันการเงิน ยังคงระมัดระวังในการ
ปล่อยสินเชื่อ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่มีมูลค่าสูง อาทิ รถยนต์ จึงยังอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับ
สินเชื่อยานยนต์ที่หดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้การใช้จ่ายในหมวดสินค้า กึ่งคงทนทรงตัวจากเดือนก่อน และ

-2หมวดสิ น ค้ าไม่ค งทนขยายตั ว บ้ า งจากการบริ โ ภคน้ามัน และหมวดบริก าร โดยเฉพาะด้ า นการขนส่ งและ
การสื่อสาร
อุป สงค์ ทั้ง ในและต่ างประเทศที่ ยัง ไม่ เข้ มแข็ง และความเชื่ อมั่ นของภาคธุร กิจ ที่ล ดลงส่ งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่า แม้จะปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อน
แต่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว ตามการกลับมาทยอยผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่หลังเสร็จสิ้น
การปรับเปลี่ยนสายการผลิต รวมทั้งการสะสมสต็อกของสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ขณะที่เครื่องชี้การลงทุน ภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามการลงทุนด้านเครื่องจักร โดยมีการนาเข้าอุปกรณ์
โทรคมนาคมและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ตามการซื้อรถยนต์
เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ ส่วนการลงทุนด้านก่อสร้างทรงตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการยังรอประเมินกาลังซื้อ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก
การนาเข้าสินค้า มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการนาเข้าน้ามันดิบ
ที่ราคาปรับลดลง ขณะที่การนาเข้าสินค้ากลุ่มอื่นๆ แม้ปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่าสอดคล้องกับ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
การใช้จ่ายภาครัฐทาได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วง
ก่อนหน้า โดยการเบิกจ่ายงบประจายังคงขยายตัวตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ รวมทั้งการซื้อสินค้าและ
บริการ ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งในและนอกงบประมาณทาได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการขนาดเล็ ก
ด้านคมนาคม ขนส่ง และชลประทาน สาหรับ รายได้ รัฐ บาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ตามการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ามัน ดีเซล และการนาส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม จากรัฐวิสาหกิจตาม
นโยบายของกระทรวงการคลัง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ -1.19
เป็นผลจากราคาน้ามันในตลาดโลกที่ ปรับลดลงเป็นสาคัญ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.89
ชะลอลงเล็กน้อยจากการปรับลดค่าโดยสารสาธารณะตามต้นทุนน้ามัน ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวใกล้เคียงกับ
เดือนก่อน โดยมีแรงงานบางส่วนย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรหลังปริมาณน้าฝนเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวนาปีมากขึ้น
ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการนาเข้าสินค้าที่อยู่ในระดับต่า ขณะที่ดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการปรับฐานะเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงิน และการขายหลักทรัพย์ไทย
ของนักลงทุนต่างชาติ โดยรวมแล้วดุลการชาระเงินขาดดุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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