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ฉบับที่ 51/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคมปี 2559
เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดย
การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัวดี ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน และการส่งออกสินค้าขยายตัว ใน
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องปรับดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้างแต่ยังอยู่ในระดับต่าและกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการเป็นหลัก ขณะที่ภาค
การท่องเที่ย วที่เป็ น แรงขับ เคลื่ อนส าคัญ ในช่ว งก่อนหน้า ขยายตั ว ในอั ตราที่ ช ะลอลงบ้าง เนื่องจากได้รั บ
ผลกระทบชั่วคราวจากเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยมีผลทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและ
การใช้จ่ายหมวดบริการของคนไทย
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสด
โดยเฉพาะผลไม้ที่ผลผลิตถูกกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่า
ต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ตามรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ ยังดี และมูล ค่าการนาเข้าที่อ ยู่ ใน
ระดับต่า
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวดีหลังจากแผ่วลงในเดือนก่อน ทั้งรายจ่ายประจาตามรายจ่าย
เบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญและการซื้อสินค้าและบริการ และรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างด้าน
คมนาคม สาธารณสุข และสถานศึกษา ด้านรายได้ของรัฐหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนแต่เป็นเพราะการเร่ง
น าส่ ง ค่ า ภาคหลวงปิ โ ตรเลี ย มไปแล้ ว ในเดื อ นที่ ผ่ า นมา ขณะที่ ร ายได้ จ ากภาษี ข ยายตั ว ได้ ต ามฐานภาษี
การบริโภคในกลุ่มภาษีสรรพสามิตน้ามันเป็นสาคัญ สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งหากไม่รวมการส่งออก
ทองคา มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานในระยะเดียวกันปีก่อนที่อยู่ในระดับต่า
และอีกส่ ว นหนึ่ งมาจากการส่ งออกที่ป รั บ ตัวดีขึ้นในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดรถยนต์ และชิ้นส่วนที่
ผู้ ป ระกอบการไทยได้รั บ คาสั่ งซื้อเพิ่มขึ้น จากตลาดยุโ รป และหมวดสิ นค้าอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ได้รับผลดีจาก
การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังหดตัว เพราะ
ผลของราคาน้ ามัน ดิ บ ที่ต่ ากว่ าระยะเดี ย วกั นปี ก่ อน และหมวดสิ นค้า เกษตรกรรมหดตัว ตามการส่ ง ออก
ยางพาราจากผลของฐานสูง เนื่องจากในปีที่แล้วจีนปรับขึ้นภาษีการนาเข้ายางคอมปาวด์ ทาให้ผู้ประกอบการจีน
หั น มาน าเข้ า ยางธรรมชาติ ท ดแทน ทั้ ง นี้ การส่ ง ออกที่ ข ยายตั ว ในเดื อ นนี้ ส อดคล้ อ งกั บ ดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุต สาหกรรมที่ขยายตัว ร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลของการปรับ ดี ขึ้น
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่มีทิศทางปรับดีขึ้นเล็กน้อย
จากเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การลงทุนยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการเป็นสาคัญ อาทิ โทรคมนาคม และภาคค้าปลีก
ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตอุตสาหกรรมยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ประกอบการยังมี

-2กาลังการผลิตส่วนเกิน อยู่พอสมควร สอดคล้องกับการระดมทุน ของภาคธุรกิจผ่านตราสารหนี้ ตราสารทุน
และปริมาณสินเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นในภาคบริการ แต่ยังคงหดตัวสาหรับภาคการผลิต
สาหรับมูลค่าการนาเข้าสินค้า ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งหากไม่รวมการนาเข้าทองคา
มูลค่าการนาเข้าขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 ตามการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ การผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
การนาเข้าหมวดเชื้อเพลิงยังคงหดตัวสูง
ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่ อนเศรษฐกิจที่สาคัญ สะท้อนจากจานวนนักท่องเที่ ยว
ต่างประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี ในเดือนนี้ภาคการท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบบ้างจากเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเลื่อนการเดินทางออกไป ทาให้
เมื่อปรับฤดูกาลแล้วจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 3.1 จากเดือนก่อน ซึ่งเป็นการลดลงในเกือบ
ทุกกลุ่ม
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว จากระยะเดียวกันปีก่อนในอัตราที่ชะลอลงบ้างจากไตรมาสที่ 2
และเดือนกรกฎาคม ตามการใช้จ่ายในหมวดบริการเป็นสาคัญ เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีเทศกาลวันหยุดยาว
ซึ่งทาให้มกี ารใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคารค่อนข้างมาก ประกอบกับในเดือนนี้เหตุระเบิดใน 7 จังหวัด
ภาคใต้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวไทย สาหรับปัจจัยสนับสนุนการบริโภคโดยรวมยังไม่เข้มแข็งนัก
แม้ในเดือนนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับดีขึ้น แต่รายได้ที่แท้จริงของลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้าง
ทรงตัว และรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรรมแม้ทยอยปรับดีขึ้นแต่ผลดียังจากัดอยู่ในกลุ่มชาวสวนผลไม้บางกลุ่ม
ทีร่ าคาผลผลิตปรับสูงขึ้น และพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงก่อนไม่มาก
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาผลไม้ที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า โดยในเดือนนี้มีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะไม่สูงย้ายเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรมที่การผลิ ตและการส่ งออกขยายตัว ดี ด้านดุล บัญชีเดินสะพัดเกิน ดุล จากรายได้ภาค
การท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง ดี ประกอบกั บ มู ล ค่ า การน าเข้ า ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า ขณะที่ ดุ ล บั ญ ชี เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ย
ขาดดุลสุทธิ จากการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (TDI) ของภาคธุรกิจไทย รวมทั้งการออกไปลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินฝากต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) เป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี เงินทุน
จากต่างประเทศยังไหลเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือแนวโน้ม
การดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนานขึ้นของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ประกอบกับปัจจัยบวกในประเทศ
ได้แก่ ผลการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ และตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 ที่ดกี ว่าที่ตลาดคาด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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