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ฉบับที่ 45/2558
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2558
ในเดือนกรกฎาคม 2558 กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอ โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยว
และการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกสินค้าโดยรวมยังคงซบเซาจากความต้องการ
สิ น ค้ า จากประเทศคู่ ค้ า ที่ ช ะลอตั ว ส่ ว นการบริ โ ภคภาคเอกชนลดลงสอดคล้ อ งกั บ รายได้ ที่ ยั ง ไม่ ดี แ ละ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ ต่าลง อุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในและต่างประเทศกระทบความเชื่อมั่นของธุรกิจ และ
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่่า
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงติดลบตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ ใน
ระดับต่่า ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน โดยมีแรงงานภาคเกษตรย้ายออกไปท่างานนอกภาคเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามการน่าเข้าที่ลดลง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การส่งออกสินค้า ยังคงซบเซาตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนซึ่งท่าให้การส่งออก
สินค้าหลายหมวดหดตัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมีที่
ราคาลดลงตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกและปริมาณชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ การส่งออก
ฮาร์ดดิส ก์ไดรฟ์ ลดลงในเกือบทุกตลาด เนื่องจากผู้ บริโภคเปลี่ยนรสนิยมไปใช้สิ นค้าไฮเทคมากขึ้น ขณะที่
การส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูปประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าใน
เดือนนี้จึงหดตัวร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 แม้การส่งออก
สินค้าบางหมวดจะปรับดีขึ้นบ้าง อาทิ การส่งออกรถยนต์โดยเฉพาะที่ส่งออกไปตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง
และออสเตรเลีย รวมทั้งการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปตลาดตะวันออกกลางตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวที่ปรับดีขึ้น
เครื่ อ งชี้ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนปรั บ ลดลงหลั ง จากที่ เ ร่ ง ขึ้ น ในเดื อ นก่ อ น ตามการใช้ จ่ า ยใน
หมวดสิ น ค้ า คงทน หมวดสิ น ค้ า กึ่ ง คงทน และหมวดบริ ก ารด้ า นการขนส่ ง ที่ ต่ า ลง รวมทั้ ง การใช้ จ่ า ยใน
หมวดสินค้าไม่คงทนที่ชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรหดตัวมากขึ้นจากทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร
ทรงตัวต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภัยแล้ง
อุป สงค์ ทั้ง ในและต่ างประเทศที่อ่อ นแอท่ าให้ ค วามเชื่อ มั่น ของธุร กิจ ปรั บลดลง และการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ในระดับต่่า แม้จะปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อนจากผลของปัจจัยชั่วคราวตาม
(1) การผลิตรถยนต์หลังผู้ผลิตรายใหญ่เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนสายการผลิต (2) การผลิตเบียร์ที่ผู้ประกอบการ
เร่งผลิตผลิตภัณฑ์เดิมก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ (3) การผลิตเคมีภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
เพื่ อ สะสมสิ น ค้ า คงคลั ง นอกจากนี้ เครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น ภาคเอกชนทรงตั ว อยู่ ใ นระดั บ ต่่ า โดยการลงทุ น
ด้านก่อสร้างต่่าลงตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ซึ่งถูกชดเชยด้วยการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์

-2ในส่วนของรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ อย่างไรก็ดี การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกลุ่มอื่นๆ ยัง มีไม่มาก
โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อขยายก่าลังการผลิ ต ส่ าหรับ การนาเข้า สิน ค้า สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
อ่อนแอ โดยมูลค่าการน่าเข้าสินค้าหดตัวร้อยละ 10.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน และเป็นการหดตัวในทุกหมวด
ภาคการท่ องเที่ ยวและการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ มี ส่ ว นช่ ว ยพยุ ง เศรษฐกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง โดยจ่ านวน
นั กท่ องเที่ ย วต่ างชาติ อยู่ ที่ 2.6 ล้ านคน ปรั บ เพิ่ มขึ้ น จากเดื อนก่ อนตามการเข้ ามาของนั กท่ องเที่ ยวยุ โ รป
และเอเชียที่ไม่รวมจีน รวมถึงนั กท่องเที่ยวรัสเซียที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ จ่านวนนักท่องเที่ยวจีน ลดลงบ้าง
หลังจากที่ขยายตัวสูงในช่วงก่อนหน้า ส่าหรับการเบิกจ่ายภาครัฐท่าได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการซื้อสินค้า
และบริการสูงขึ้นโดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านการศึกษา ขณะที่การใช้จ่ายลงทุน ทั้งในและนอกงบประมาณ
ยังมีอยู่ต่อเนื่อง แม้แผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยการลงทุน ส่วนใหญ่ในเดือนนี้
ยังคงเป็นโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง และชลประทาน ด้านรายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน ตามการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้่ามันดีเซลเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีที่สะท้อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีฐานการค้าระหว่างประเทศหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งเป็นผล
จากราคาน้่ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่่า แม้ ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผั กและผลไม้ ปรับสูงขึ้นบ้าง
เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่่าที่ร้อยละ 0.9
หลั งปรับฤดูกาล โดยแรงงานในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรตกต่่าและภาวะภัยแล้ ง
เคลื่ อนย้ ายไปท่างานนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะภาคบริการในสาขาที่มีผลตอบแทนไม่ สู งนัก ด้านดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุล 2.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการน่าเข้าสินค้าที่ ลดลง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ขาดดุล 2.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการช่าระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันรับฝากเงิน และการขายหลักทรัพย์ไทย
ของนักลงทุนต่างชาติสอดคล้องกับภูมิภาค ท่าให้โดยรวมแล้วดุลการช่าระเงินขาดดุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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