ฉบับที่ 7/2562
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ป 2561
เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย แมชะลอลงบางแตเปนผลของฐานสูงเปนสําคัญ ขณะที่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง สําหรับ จํานวนนักทองเที่ยวในเดือนนี้
ขยายตัวดี อยางไรก็ดี การสงออกสินคากลับมาหดตัว ขณะทีก่ ารใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายลงทุน
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศและราคา
อาหารสดที่ลดลง สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพั ด
เกินดุลตอเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใชจาย
แมชะลอลงบางเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สวนหนึ่งเปนผลของฐานที่สูงในปกอนในหมวดบริการและหมวด
สิ น ค า คงทนเปน สํา คั ญ สํ า หรั บ ปจ จั ยสนั บ สนุน กํ า ลัง ซื้อ โดยรวมปรั บ ดี ขึ้ นตามรายได ค รัว เรือ นในภาค
เกษตรกรรมที่ ก ลับ มาขยายตั ว จากดา นผลผลิ ตโดยเฉพาะข า วขาว ขณะที่ ร ายได ร วมลูก จ า งนอกภาค
เกษตรกรรมทรงตัวในระดับสูง ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม สอดคลองกับ
ยอดจําหนายยานยนตในประเทศที่ขยายตัวดี
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ ตามยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศที่มีทศิ ทางขยายตัวตอเนื่องในหลายหมวด และ
ยอดจดทะเบียนรถยนตเพื่อการลงทุน ขณะทีเ่ ครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตามพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสราง แตยอดจําหนายวัสดุกอสรางยังขยายตัวได
จํา นวนนัก ท องเที่ย วตา งประเทศขยายตัวที่ รอ ยละ 7.7 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการ
ขยายตั ว ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ย วในตลาดสํ าคั ญ อาทิ มาเลเซี ย อิ น เดี ย เกาหลี ใ ต ญี่ ปุ น และรัส เซีย
ประกอบกับในเดือนนี้จํานวนนักทองเที่ยวจีนกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ 5 เดือน หลังจากเหตุการณ
เรือทองเที่ยวลมที่จังหวัดภูเก็ต สะทอนสัญญาณการปรับ ตัวที่ดีขึ้น สวนหนึ่ง เปนผลจากการเปดเสนทาง
บินตรงใหมมายังไทยเพิ่มเติม ประกอบกับไดรับผลดีจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนียม visa on arrival ที่เริ่ม
มีผ ลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิก ายน 2561 ทั้ง นี้ เมื่อ ขจัดผลของฤดูก าลแลว จํานวนนัก ทองเที่ยวเพิ่ม ขึ้นจาก
เดือนกอน ตามจํานวนนักทองเที่ยวจีนและอินเดียเปนสําคัญ
มูล คา การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหดตัว
รอยละ 2.0 โดยเปนการหดตัวในหลายหมวดสินคาจาก 1) ผลของฐานสูงจากระยะเดียวกันปกอนในหลาย
หมวดสินคา อาทิ ฮารดดิสกไดรฟ โทรศัพทมือถือ สินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะขาวและ
น้ํามันปาลม และเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะแผงโซลาเซลลและเครื่องซักผา และ 2) ผลของอุปสงคในตลาดโลก

-2ที่ชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัว
และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสที่อยูในชวงขาลง สงผลใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ยางพารา และ
ผลิตภัณฑยางหดตัว อยางไรก็ดี การสงออกสินคาที่มูลคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบ ขยายตัว จากดาน
ปริมาณเปนสําคัญ และการสงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามการสงออกยางลอรถยนตไป
สหรัฐฯ ที่ไดรับผลดีจากการทดแทนสินคาจีนเปนสําคัญ
มูลคาการนําเขาสินคาหดตัวที่รอยละ 6.7 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการนําเขาทองคําที่หดตัว
สูง และหากหักทองคําขยายตัวรอยละ 2.5 โดยเปนการขยายตัวใน 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง ตาม
การนําเขาน้ํามันดิบที่ขยายตัวจากทั้งดานราคาและปริมาณ 2) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค ตามการนําเขา
สินคากึ่งคงทน สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดยานยนตและชิ้นสวน ตามการ
นําเขารถยนตนั่งและชิ้นสวนยานยนต สอดคลองกับยอดขายรถยนตในประเทศที่ขยายตัวตอเนื่อง
การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายลงทุนที่
หดตัว จากการชะลอการเบิกจายเพื่อทบทวนแผนการลงทุนใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ขณะที่รายจายประจําขยายตัวจากรายจายคาตอบแทนบุคลากรเปนสําคัญ
ดา นเสถีย รภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 0.36 ชะลอจากรอยละ 0.94 ใน
เดือนกอน ตามราคาน้ํามันขายปลีก ในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับราคา
อาหารสดปรับลดลงเล็กนอยตามราคาผักและผลไมเปนสําคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานทรงตัวใกลเคียงกับ
เดือนกอน สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจาก
ทั้งดุลการคาและดุลบริการ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจากดานสินทรัพย ตามการนําเงิน
ออกไปฝากในตางประเทศเพื่อปรับฐานะเงินตราตางประเทศและการปลอยกูใหธุรกิจเอกชนในตางประเทศ
ของสถาบัน การเงิน ที่รับ ฝากเงิน (ODC) และการลงทุนโดยตรงของนัก ลงทุนไทยในตางประเทศ (TDI)
โดยเฉพาะการใหกูยืมของธุรกิจในเครือ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2561 ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสที่ 3 โดยอุปสงคในประเทศ
ขยายตัวตามเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวตาม ดานเครื่องชี้ก ารลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามการลงทุนในหมวดเครื่ องจัก รและอุปกรณ
อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐหดตัวตามรายจายลงทุนเปนสําคัญ ดานอุปสงคตางประเทศขยายตัวชะลอลง
ตามการสงออกสินคา ขณะที่ภาคการทองเที่ยวขยายตัวสูงขึ้นแมจํานวนนักทองเที่ยวจีนหดตัว สวนหนึ่ง
เปนผลจากมาตรการกระตุนการทองเที่ยวจากภาครัฐ ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับลดลง
จากไตรมาสกอน ตามราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศและอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่ปรับลดลง อัตราการวางงานที่
ปรับฤดูกาลทรงตัวจากไตรมาสกอน สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยาย
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