ฉบับที่ 35/2562
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2562
เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ นพฤษภาคม 2562 ชะลอลงจากเดื อ นก่ อ นจากอุ ป สงค์ ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ โดยการบริ โ ภคภาคเอกชนยั ง เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ส าคั ญ ของเศรษฐกิ จ ขณะที่ เ ครื่ อ งชี้
การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ ายภาครัฐ หดตัว ด้ านการส่งออกสิ นค้าหดตัวต่อเนื่องส่ งผลให้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน สาหรับภาคการท่องเที่ยวกลับมาหดตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป
เป็นสาคัญ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง และ
ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยตามดุลการค้าที่เกินดุลลดลง และดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล
ตามฤดูกาลส่งกลับกาไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างสมดุล
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่ อ งชี้ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตัว ต่ อเนื่อ งจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อนในเกือ บทุ ก หมวด
การใช้จ่ าย ยกเว้น ในหมวดสิ น ค้าคงทนที่ทรงตัว ตามปัจจัยสนับสนุนกาลั งืื้อโดยรวมที่ ยัง อยู่ในเกณฑ์ดี
โดยรายได้ครั ว เรื อนในภาคเกษตรกรรมขยายตัว จากทั้ง ผลผลิ ต และราคา ขณะที่ รายได้ลู กจ้างนอกภาค
เกษตรกรรมทรงตัว
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างที่หดตัว โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศหดตัวต่อเนื่องยกเว้นพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม
ประกอบกับยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัวหลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า และเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ห ดตั ว ตามยอดจ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก รในประเทศและยอดจดทะเบี ย นรถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ ส่วนหนึ่งจากผลของฐานสูง ในระยะเดียวกันปีก่อนเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี เมื่อขจัดผลของ
ฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน
การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจาที่หดตัวจาก
ผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเร่งเบิกจ่ายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายหลั ง การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับมีการตกเบิกงบกลางรายการค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ป่วยใน
ในเดือนเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ด้านรายจ่ายลงทุน ยังขยายตัว ได้ตามการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ที่เริ่มก่อสร้างได้ภายหลังการทบทวนโครงการลงทุน
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตัวร้อยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคาหดตัว ที่
ร้อยละ 6.1 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรั ฐฯ กับจีน วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่อง และราคาน้ามัน ดิบใน
ตลาดโลกที่กลับมาหดตัว ส่งผลให้การส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัว ได้แก่ สินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหว

-2ตามราคาน้ ามัน ดิบ ยานยนต์และชิ้น ส่ ว นโดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิช ย์ สิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพารา และสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง
และน้าตาล อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวดสินค้ายังขยายตัวได้ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามการส่ งออก
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องรับโทรทัศน์ สินค้าเกษตรตามการส่งออกผลไม้ และยานยนต์และชิ้นส่วน
ตามการส่งออกรถจักรยานยนต์และยางล้อเป็นสาคัญ
มูลค่าการนาเข้า สินค้า หดตัวเล็ กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการนาเข้า
ทองคาที่หดตัวสูง โดยหากหักทองคาขยายตัวที่ร้อยละ 1.1 จากการนาเข้าสินค้า ในหมวดวัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลางตามการนาเข้าน้ามันดิบที่ปริมาณขยายตัวจากผลของฐานต่าในปีก่อนเนื่องจากมีการปิดื่อมบารุง
โรงกลั่นเป็นสาคัญ ขณะที่การนาเข้าหมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่น ขุดเจาะหดตัวตามการนาเข้า
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และส่ ว นประกอบ และเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ สอดคล้ อ งกั บ
การลงทุนภาคเอกชนทีห่ ดตัวในเดือนนี้
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ตามจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงและการแข่งขันที่
รุ น แรงขึ้น จากประเทศเพื่ อนบ้ าน และจานวนนั ก ท่ องเที่ยวยุโ รปโดยเฉพาะเยอรมั น และรั ส เืีย ที่ห ดตั ว
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักอื่นๆ ยังขยายตัว อาทิ
นักท่องเที่ยวมาเลเืีย จากผลของฐานต่าในระยะเดียวกันปีก่อน ตามการชะลอการท่องเที่ยวก่อนการเลือกตั้ง
ในประเทศในปีที่แล้ว และนักท่องเที่ยวอินเดีย ทีไ่ ด้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival
ทั้งนี้ เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว จานวนนักท่องเที่ยวลดลงจากเดือนก่อนจากนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นสาคัญ
จากปัจจัยชั่วคราวที่มีการชะลอการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากมีเลือกตั้งภายในประเทศ
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.15 ชะลอจากร้ อ ยละ 1.23
ในเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง และราคาน้ามันขายปลีกในประเทศทีป่ รับลดลง ขณะที่ราคา
หมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากราคาผักเป็นสาคัญ สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยตามดุลการค้าที่เกินดุลลดลง และดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุล
ตามฤดูกาลส่งกลับกาไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างสมดุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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