ฉบับที่ 34/2561
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน ปี 2561
เศรษฐกิจไทยในเดื อนเมษายน 2561 ขยายตัวดี โดยมีแรงขับเคลื่ อนจากการส่ งออกสิ นค้าที่
ขยายตัวสูง สอดคล้องกับ การขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศและราคาน้ามัน ดิบในตลาดโลก เช่นเดียวกับ
การบริ โภคภาคเอกชนที่ ขยายตัวในเกือบทุ กหมวดการใช้จ่าย ส่ งผลให้ การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมขยายตั ว
สอดคล้ องกั น ด้ านการลงทุ น ภาคเอกชนขยายตั ว จากการลงทุ น ในหมวดเครื่องจั กรและอุ ป กรณ์ ส้ าหรั บ
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งจากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดอีสเตอร์ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนเป็นส้าคัญ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึนตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศและ
ราคาอาหารสดที่ ก ลั บ มาขยายตั ว อั ตราการว่างงานที่ ป รับ ฤดู กาลลดลงเล็ กน้ อยจากเดื อนก่ อน ดุ ล บั ญ ชี
เดิน สะพัดเกินดุลตามรายรับ จากภาคการส่ งออกและภาคการท่ องเที่ ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุ นเคลื่ อนย้าย
ขาดดุลสุทธิจากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในภูมิภาค
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี
มูลค่ าการส่ งออกสิ น ค้า ขยายตัวที่ ร้อยละ 14.6 จากระยะเดี ยวกั นปี ก่ อน และหากหั กทองค้ า
ขยายตัวร้อยละ 14.1 โดยเป็นการขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง และ
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึน ทังนี หมวดสินค้าที่ขยายตัวเป็นส้าคัญ ได้แก่ 1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออก
เคลื่ อนไหวตามราคาน้ ามั น ดิ บ ขยายตั ว ทั งในด้ านราคาและปริมาณตามการส่ งออกผลิ ตภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ยม
ผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 2) ยานยนต์และชินส่วนยานยนต์ตามการส่งออกชินส่ วนยานยนต์ อาทิ
ยางล้ อ และเครื่ อ งยนต์ รวมถึ งการส่ งออกรถยนต์ นั่ งและรถกระบะ 3) สิ น ค้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะ
ฮาร์ ดดิ ส ก์ ไดรฟ์ ที่ ได้ รั บ ผลดี จ ากการขยายก้ าลั งการผลิ ต ในช่ ว งก่ อนหน้ า และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมตาม
การส่งออกโทรศัพท์มือถือ ส่วนหนึ่งจากการย้ายฐานการผลิตเข้ามาไทยในช่วงก่อนหน้า และ 4) สินค้าเกษตร
ตามการส่งออกผลไม้ที่ขยายตัวทังด้านปริมาณและราคา ขณะที่การส่งออกข้าวและมันส้าปะหลังขยายตัวจาก
ด้านราคา
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในเกือบ
ทุกหมวด ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทนที่ทรงตัว ส้าหรับปัจจัยสนับสนุนก้าลังซือโดยรวมมีทิศทางปรับดีขึน
แม้ ยั ง ไม่ เข้ ม แข็ ง มากนั ก โดยรายได้ ลู ก จ้ า งนอกภาคเกษตรกรรมปรั บ ดี ขึ น ส่ ว นรายได้ ค รั ว เรื อ นใน
ภาคเกษตรกรรมหดตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ทังนี การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่
ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ อาหาร
และเครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึนจากระยะเดียวกันปีก่อน จากเครื่องชีการลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการน้าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม

-2พลังงาน และคอมพิวเตอร์ ยอดจ้าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ ส่วนหนึ่งจากฐานต่้าในระยะเดียวกันปีก่อน และ
ยอดจดทะเบี ยนรถยนต์เพื่อการลงทุ นที่ขยายตัวต่อเนื่ องในหลายหมวด ขณะที่ เครื่องชีการลงทุ นในหมวด
ก่ อ สร้ างทรงตั ว จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เมื่ อ ปรั บ ฤดู ก าลแล้ ว เครื่ อ งชี การลงทุ น ภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ นจาก
เดือนก่อนตามการน้าเข้าสินค้าทุนที่ปรับเพิ่มขึนในหลายหมวดสินค้า หลังจากลดลงมากในเดือนก่อนหน้า
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวที่ร้อยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัว
ของจ้านวนนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียเป็นส้าคัญ ขณะที่จ้านวนนักท่องเที่ยวยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) หดตัวจาก
การเหลื่ อมเดื อนของวั น หยุ ดอี ส เตอร์ ซึ่ งในปี นี เริ่ มปลายเดื อ นมี นาคม และนั กท่ องเที่ ยวมาเลเซี ยที่ ช ะลอ
การท่องเที่ยวก่อนการเลือกตัง ทังนี เมื่อปรับฤดูกาลแล้วจ้านวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 2.1 จากเดือนก่อน
ตามจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในเกือบทุกกลุ่มหลัก
การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายลงทุนที่
ขยายตัวจากการเบิกจ่ายเพื่อซ่อมบ้ารุงอากาศยาน การจัดซืออาวุธยุทโธปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด
และงบกลาง ขณะที่รายจ่ายประจ้าขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็นส้าคัญ
มูลค่าการนาเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 22.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค้าขยายตัว
ร้อยละ 22.8 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขันกลางขยายตัวตาม
การน้ าเข้ าเชื อเพลิ งจากทั งด้ านราคาและปริมาณ การน้ าเข้าโลหะ เคมี ภั ณ ฑ์ และชิ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในหมวดดังกล่าว 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการน้าเข้า
ทังหมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3) หมวดยานยนต์และ
ชินส่วนขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตและยอดจ้าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง และ 4) หมวด
สินค้าทุนขยายตัวดีในหลายสิ นค้า โดยเฉพาะการน้าเข้าหมวดอุปกรณ์ สื่ อสารและโทรคมนาคม และหมวด
พลังงาน
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.07 เพิ่ ม ขึ นจากร้ อ ยละ 0.79
ในเดือนก่อน ตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึนตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกและราคาอาหาร
สดที่ กลั บ มาขยายตัวครั งแรกในรอบ 14 เดือน ขณะที่ อัตราเงินเฟ้ อพื นฐานอยู่ที่ ร้อยละ 0.64 ทรงตัวจาก
เดือนก่ อน ส้ าหรั บ อั ตราการว่างงานที่ ปรั บฤดู กาลลดลงเล็ กน้อยจากเดือนก่ อน ดุ ลบัญ ชีเดินสะพัดเกินดุ ล
ต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจาก
ด้านหนีสินเป็นส้าคัญ ตามการขายสุทธิหลั กทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติทังตราสารทุนและตราสารหนี
สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในภูมิภาค
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