ฉบับที่ 58/2561
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2561
เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้า
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศแม้ชะลอลงบ้าง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีใน
ทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศเป็นสาคัญ
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย
จากเดือนก่อน ดุลบั ญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นส าคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่ อนย้าย
ขาดดุลสุทธิ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
มูลค่าการส่งออกสิน ค้า ขยายตัว ชะลอลงที่ร้อยละ 8.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหั ก
ทองคาขยายตัวร้อยละ 8.2 โดยเป็น การขยายตัวในหลายหมวดสิ นค้าโดยเฉพาะสิ นค้า อุตสาหกรรม อาทิ
1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบขยายตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออก
ผลิตภัณ ฑ์ปิ โตรเลียม เคมีภัณ ฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้ อ และกระปุ ก เกี ย ร์ รถยนต์ นั่ ง และรถกระบะ 3) สิ น ค้ าเกษตรแปรรู ป ตาม
การส่ งออกน้ าตาลและผลิตภัณ ฑ์ย าง และ 4) สินค้าอิเล็ กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ ที่ขยายตัว
ต่อเนื่ องหลั งมี การขยายกาลั งการผลิ ตในช่วงก่อนหน้ า และชิ้นส่ ว นอิเล็ กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ ควบคุ ม
กระแสไฟฟ้า และแผงวงจร อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวจากด้านปริมาณเป็นสาคัญ โดยส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการขาดแคลนผลผลิตมันสาปะหลัง
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวใน
ทุกหมวดการใช้จ่าย สาหรับปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้น ตามรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอก
ภาคเกษตรกรรม ประกอบกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก
สิ น ค้าที่ ข ยายตัว ส่ งผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรมขยายตั วสอดคล้ องกั น โดยเฉพาะการผลิ ตในหมวด
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามยอดจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุน
ที่ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
จากยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี เทียบกับเดือนก่อนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอลง และเมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนการ
ฟื้นตัวที่ยังไม่เข้มแข็งเท่ากับการบริโภคภาคเอกชน

-2การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงิน โอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจาและ
รายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจาขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการ สาหรับรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างของกรมชลประทาน และการเบิกจ่ายเพื่อซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสาคัญ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตาม
การหดตัวของจานวนนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ประกอบกับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก
และการอ่อนค่าของเงินรูเบิล อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซียยังขยายตัวได้ดี
ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จานวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 8.0 จากเดือนก่อน ตามจานวนนักท่องเที่ยวจีน
ที่ลดลงเป็นสาคัญ
มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ขยายตั ว ร้อ ยละ 12.4 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น และหากหั ก ทองค า
ขยายตัว ร้อยละ 15.3 โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสิ นค้าขั้นกลางขยายตัวตามการนาเข้าเชื้อเพลิง ชิ้นส่ว น
อิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนาเข้าสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน
สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน ขยายตัวต่อเนื่องตามการ
น าเข้ าเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า เครื่ องหล่ อ พลาสติ ก และเครื่องจั กรเพื่ อ การก่ อสร้าง สอดคล้ องกั บ การลงทุ น
ภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน ขยายตัวจากการนาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจาหน่ายยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศทีข่ ยายตัวต่อเนื่อง
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.46 เร่ ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 1.38
ในเดือนก่อนตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อย
จากเดือนก่อน สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ลดลงตามดุลการค้าเป็นสาคัญ สาหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลออกสุทธิ จากการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TDI) และ
การให้สินเชื่อทางการค้าของผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในต่างประเทศ ขณะที่ด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิจาก
การขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติ และการชาระคืนสินเชื่อทางการค้าของผู้นาเข้า กับคู่ค้าใน
ต่างประเทศ
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