ฉบับที่ 41/2561
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2561
เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูง
สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตั วดีและราคาน้้ามันที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศ
ขยายตัว ชัดเจนขึ้น ต่อเนื่ อง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่ งผลให้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน ด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวด
ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงบ้าง
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นตามราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศ ราคา
ก๊าซหุ งต้ ม และอั ต ราเงิน เฟ้ อ พื้ น ฐานที่ สู งขึ้ น ส้ าหรับ อั ต ราการว่างงานที่ ป รับ ฤดู ก าลลดลงเล็ ก น้ อ ยจาก
เดือนก่อน ดุล บัญ ชีเดิน สะพัดเกิน ดุล ลดลงตามการขาดดุล บริการ รายได้ และเงินโอนตามฤดูกาลส่งกลั บ
รายได้และเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ และรายรับการท่องเที่ยวที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี ดุลการค้ายังขยายตัว
ต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออก ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายค่อนข้างสมดุล
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
มูล ค่ า การส่ งออกสิ น ค้า ขยายตัว ร้อ ยละ 13.1 จากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อน และหากหั ก ทองค้ า
ขยายตัวร้อยละ 12.2 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่องและราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดย 1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้้ามันดิบขยายตัวทั้งด้าน
ราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออกรถยนต์นั่ง รถกระบะ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อ กระปุกเกียร์
และเครื่องยนต์ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกน้้ามันปาล์ มและผลิตภัณฑ์ยางเป็นส้ าคัญ ขณะที่
การส่งออกน้้าตาลหดตัวจากผลด้านราคาจากผลผลิตในตลาดโลกที่สูงกว่าปีที่แล้ว และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ได้รับผลดีจากการขยายก้าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาทิ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวตาม
การส่งออกยางพาราและผลไม้จากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนเป็นส้าคัญ
เครื่ อ งชี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ต่อเนื่อ งจากระยะเดีย วกั นปี ก่ อน ตามการใช้จ่ายใน
ทุกหมวด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของทั้ง รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมและรายได้รวม
ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดเคมีภัณฑ์ และหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม
การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจ้าที่ขยายตัว
จากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากที่มี
การเลื่ อนเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้ า และรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่รายจ่าย
ลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมปี 2560 ของกลุ่มจังหวัด และการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นส้าคัญ
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ตามการน้ าเข้ าสิ น ค้ าทุ น ของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุป กรณ์ โทรคมนาคม

-2หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ ยอดจ้าหน่ายเครื่องจักรในประเทศตามทิศทางการขยายตัวของหมวด
คอมพิวเตอร์ และหมวดมอเตอร์และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนที่ขยายตัว
ต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวจากระยะเดียวกัน ปีก่อนจากยอด
จ้าหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นส้าคัญ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตาม
การน้าเข้าสินค้าทุนเป็นส้าคัญ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 6.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัว
ของจ้านวนนักท่องเที่ยวจีนและฮ่องกงเป็นส้าคัญ ขณะที่จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อาทิ มาเลเซีย และ
ตะวันออกกลางลดลง ส่วนหนึ่งจากเทศกาลรอมฎอนที่ปีนี้มาเร็วกว่าปีก่อน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซีย
ลดลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งจากการชะลอการท่องเที่ยวก่อนเทศกาลฟุตบอลโลก ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จ้านวน
นักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 1.5 จากเดือนก่อน ตามจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในเกือบทุกกลุ่มหลักยกเว้นจีน
และเอเชียที่ไม่รวมจีนและมาเลเซีย
มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ขยายตั ว ร้อ ยละ 12.7 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น และหากหั ก ทองค้ า
ขยายตัวร้อยละ 12.5 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
ขยายตัวตามการน้าเข้าเชื้อเพลิงจากด้านราคาเป็นส้าคัญ และการน้าเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ
ภาคการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี 2) หมวดสินค้าทุน ขยายตัวต่อเนื่องตามการน้าเข้าหมวดอุปกรณ์
โทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว ตามการน้าเข้าทั้งหมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกับ
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตและยอด
จ้าหน่ายรถยนต์ในประเทศทีข่ ยายตัวดีต่อเนื่อง
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.49 เร่ ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 1.07
ในเดือนก่อน ตามราคาน้้ามัน ขายปลี กในประเทศและราคาก๊าซหุงต้มที่ปรับ เพิ่มขึ้น ตามราคาน้้ามันดิบใน
ตลาดโลก รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่ที่ร้อยละ 0.80 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.64 ในเดือนก่อน ตามการปรับ
ขึ้นราคาในหมวดอาหาร เคหสถาน และของใช้ส่วนตั ว ส้าหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย
จากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ลดลงตามดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่ขาดดุลตามฤดูกาลส่งกลับ
รายได้และเงินปั น ผลของธุรกิจต่างชาติ ประกอบกับรายรับการท่องเที่ยวลดลงตามจ้านวนนักท่องเที่ยวที่
ชะลอลง ขณะที่ดุลการค้ายังเกิน ดุลตามมูล ค่าการส่ งออกที่ขยายตัว ดี ส้าหรับ ดุล บัญ ชีเงินทุนเคลื่ อนย้าย
ค่อนข้างสมดุล โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลเข้าสุทธิ จากการถอนเงินฝากของสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน
(Other Depository Corporation: ODC) เพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ และการถอนเงินฝากที่ครบ
ก้าหนดของกองทุน รวมที่ลงทุน ในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) เป็นส้าคัญ ขณะที่ด้าน
หนี้ สิ น เป็ น การไหลออกสุ ท ธิ ตามการขายสุ ท ธิห ลั ก ทรัพ ย์ ไทยของนั ก ลงทุ น ต่ างชาติ ทั้ งตราสารทุ น และ
ตราสารหนี้ สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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