ฉบับที่ 66/2561
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ป 2561
เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากอุป สงคทั้งในและ
ตางประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดการใชจาย และการสงออกสินคาขยายตัว
ตอ เนื่ อ งแมช ะลอลงบ าง สง ผลให ก ารผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมขยายตั วสอดคลอ งกั น สํ าหรับ การลงทุ น
ภาคเอกชนและการใชจ ายภาครัฐ ขยายตัว ตอ เนื่ อง ขณะที่ ภ าคการท อ งเที่ ยวยัง ขยายตั วได แ มจํ านวน
นักทองเที่ยวจีนหดตัวสูง
ดา นเสถีย รภาพเศรษฐกิ จ อัต ราเงิน เฟ อ ทั่ วไปเพิ่ ม ขึ้ น ตามราคาน้ํา มัน ขายปลี ก ในประเทศ
เปนสําคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาล
ทรงตัวจากเดือ นก อน ดุล บั ญ ชีเ ดิน สะพั ดเกิ นดุ ล ลดลงตามดุล การคาเป น สํ าคั ญ ขณะที่ ดุล บั ญ ชีเ งิน ทุ น
เคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจากดานสินทรัพย
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวใน
เกือบทุกหมวดการใชจาย ยกเวนในหมวดสินคาไมคงทนที่ทรงตัว สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงในปกอนจากการ
เรงซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบกอนการขึ้นภาษีสรรพสามิต สําหรับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวม
ปรับดีขึ้น ตามรายไดครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม
มูล คา การสงออกสินคาขยายตัวชะลอลงที่ รอยละ 5.8 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหัก
ทองคํ าขยายตั วร อยละ 9.6 โดยเป น การขยายตั ว ในหลายหมวดสิ น ค า อาทิ 1) ยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น
ยานยนต โดยเฉพาะยางลอและถุงลมนิรภัย รถยนตนั่ง และรถกระบะ 2) สินคาที่มูลคาการสงออกเคลื่อนไหว
ตามราคาน้ํามันดิบขยายตัวทั้งดานราคาและปริมาณ ตามการสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี
โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ 3) เครื่องจักรและอุปกรณ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
และ 4) สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟที่ขยายตัวตอเนื่อง และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิ
อุป กรณควบคุม กระแสไฟฟา ชุดสายไฟที่ใชในรถยนต และอุป กรณ สื่อสารและโทรคมนาคม อยางไรก็ดี
การสงออกสินคาประมงยังหดตัวตอเนื่อง ตามการสงออกกุงจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สวนการสงออก
เครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะเครื่องซัก ผาและโซลารเซลลห ดตัวเล็กนอย สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงจากการ
เรง สง ออกในป กอนหนา ทั้งนี้ การบริโ ภคภาคเอกชนและการสง ออกสินคาที่ขยายตัวสง ผลให ก ารผลิ ต
ภาคอุต สาหกรรมขยายตัวสอดคล องกั น โดยเฉพาะการผลิต ในหมวดอิ เล็ ก ทรอนิก ส หมวดผลิ ตภั ณ ฑ
ปโตรเลียม และหมวดเครื่องใชไฟฟาตามการผลิตเครื่องปรับอากาศ
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีจ ากระยะเดียวกันปกอน จากทั้งเครื่องชี้ก ารลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ และหมวดกอสราง โดยยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียน
รถยนตเพื่อการลงทุนขยายตัวตอเนื่อง ประกอบกับการนําเขาสินคาทุนกลับมาขยายตัว ทั้งนี้เมื่อปรับฤดูกาล
แลว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน จากการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณเปนสําคัญ

-2การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งรายจายลงทุนและ
รายจายประจํา โดยรายจายลงทุนขยายตัวตามการเบิก จายคากอสรางและเครื่องจักรของกรมชลประทาน
และกรมทางหลวงชนบทเปนสําคัญ สําหรับรายจายประจําขยายตัวเล็กนอยจากรายจายเพื่อซื้อสินคาและ
บริการ และรายจายคาตอบแทนบุคลากร
จํา นวนนักทองเที่ยวตา งประเทศขยายตัวรอยละ 3.0 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการ
ขยายตัวจากจํานวนนัก ทองเที่ยวมาเลเซีย เปนสําคัญ สวนหนึ่ง เปนผลจากวันหยุด เทศกาลฮารีรายอฮัจ ญี
ที่ตรงกับชวงวันหยุดยาวในมาเลเซีย ประกอบกับ นัก ทองเที่ ยวฮองกง ญี่ปุน และอินเดียขยายตัวตอเนื่อง
อยางไรก็ดี จํานวนนัก ทองเที่ยวจีนหดตัวสูงจากผลกระทบจากเหตุก ารณ เรือทองเที่ยวลม ที่ จัง หวัดภูเก็ต
ขณะทีน่ ักทองเที่ยวรัสเซียไดรับผลกระทบจากมาตรการคว่ําบาตรจากสหรัฐฯ ที่ทําใหคาเงินรูเบิลออนลง และ
อาจสง ผลให เศรษฐกิจ รัส เซีย มี แนวโน ม ชะลอตั ว ทั้ ง นี้ เมื่อ ปรับ ฤดูก าลแล ว จํานวนนั ก ท องเที่ ยวลดลง
รอยละ 0.2 จากเดือนกอน ตามจํานวนนักทองเที่ยวจีนเปนสําคัญ
มูลคาการนําเขาสินคาขยายตัวสูงที่รอยละ 24.2 จากระยะเดียวกันปกอน จากการนําเขาทองคํา
ที่ขยายตัวสูงเปนประวัติการณ และหากหักทองคําขยายตัวรอยละ 14.6 โดยเปนการขยายตัวในหลายหมวด
สินคา อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางขยายตัวตามการนําเขาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม
โลหะ และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 2) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนําเขาสินคาคงทนและสินคา
ไมคงทน สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดสินคาทุนที่ไมรวมเครื่องบิน ขยายตัว
ตอเนื่องตามการนําเขาหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงหมวดอุปกรณโทรคมนาคม
ด า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิน เฟ อ ทั่ ว ไปอยู ที่ ร อ ยละ 1.62 เร ง ขึ้ น จากร อ ยละ 1.46
ในเดือนกอนตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเปนสําคัญ ขณะที่
อัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการคาเปนสําคัญ สําหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจาก
ดานสินทรัพย ตามการฝากเงินในตางประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (FIF) การลงทุนโดยตรง
ของนักลงทุนไทยในตางประเทศ (TDI) และการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของนักลงทุนไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
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