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เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2560
เศรษฐกิจ ไทยในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 ขยายตัวดี ตามการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวสูง สอดคล้องกับ อุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่
ขยายตัว ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีทั้งรายจ่ายประจาและ
รายจ่ายลงทุน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อั ตรา
การว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
มู ล ค่ า การส่ง ออกสิ น ค้า ขยายตัว ร้ อยละ 12.3 จากระยะเดียวกันปี ก่ อน และหากหั กทองค าขยายตั ว
ร้อยละ 14.4 โดยยังคงเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกสาคัญและในเกือบทุกหมวดสินค้าจาก 1) อุปสงค์
ต่างประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง อาทิ การส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ 2) ราคาน้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามน้ามันดิบขยายตัว
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และ 3) การย้ายฐานการผลิต และการขยายกาลังการผลิตใน
บางอุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า อาทิ อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 23.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัว ใน
เกือบทุกกลุ่มสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน จากผลของฐานต่าจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายในปีก่อน และ
การเร่งขึ้นของนักท่องเที่ยวรัสเซียเนื่องจากมีการเปิดเส้นทางบินตรงมาไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว
จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีน ที่เร่งตัวไปมากแล้วใน
เดือนก่อนหน้าทีม่ ีช่วงวันหยุดชาติจีนมากกว่าปกติ
เครื่ อ งชี้ ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตัว ต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายตัว ในเกื อบทุ กหมวด โดยเฉพาะ
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต่าในปีก่อนที่มีการเลื่อนการส่งมอบรถยนต์ ประกอบกับ ใน
เดือนนี้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ สอดคล้องกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (หลังปรับฤดูกาล) โดยรวมที่ดีขึ้นตามความ
เชื่อมั่นครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดย
รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมหดตัว จากทั้งด้านราคาและผลผลิต ขณะที่รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม
ทรงตัว การบริ โ ภคภาคเอกชนและการส่ ง ออกที่ ขยายตัว ดี ส่ งผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรมกลั บมาขยายตั ว
โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอาหารและหมวดยานยนต์
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนดีขึ้นจากเดือนก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์
ตามยอดจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศและการนาเข้าสินค้าทุน ที่ปรับดีขึ้นในหมวดโทรคมนาคมและพลังงาน และ
เครื่องชี้การลงทุน ในหมวดก่อสร้ าง ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ส าหรับที่ อยู่อาศัย ใน
ภาคกลางและภาคเหนือ และธุรกิจพาณิชยกรรมในภาคใต้

-2การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัว
จากการเบิ กจ่ ายงบเพิ่ มเติม ของงบกลุ่ มจั ง หวัดประจาปี 2560 ส่ ว นรายจ่ายประจาขยายตัว เล็ กน้ อ ยจากรายจ่ า ย
เงินเบี้ยหวัด และบาเหน็จบานาญข้าราชการ
มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ขยายตั ว ร้ อ ยละ 11.9 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น และหากหั ก ทองค าขยายตั ว
ร้อยละ 10.5 ตามการนาเข้าที่ขยายตัวในเกือบทุกสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ตามการนาเข้า
เชื้อเพลิงโดยเป็นผลจากด้านราคาเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี หากไม่รวมการนาเข้าเชื้อเพลิง การนาเข้าวัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลางขยายตัว ตามการนาเข้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และโลหะ สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวดี 2) หมวด
สิ น ค้ า ทุ น ที่ ไ ม่ ร วมเครื่ อ งบิ น ตามการน าเข้ า อุ ป กรณ์ สื่ อ สารและโทรคมนาคม 3) หมวดสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
ตามการนาเข้าสินค้าไม่คงทนในทุกกลุ่มสินค้า และ 4) หมวดยานยนต์ ตามการนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลสอดคล้องกับการผลิตและยอดจาหน่ายรถยนต์ที่ดีขึ้น ตามลาดับ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.86 ในเดือนก่อน
ตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเป็นสาคัญ ขณะที่ราคาอาหารสดปรับ
ลดลงจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ออกสู่ตลาดมาก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.61 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนก่อนที่ร้อยละ 0.58 สาหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องตามภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์
เป็นสาคัญ ได้แก่ 1) การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของกองทุนรวม (Foreign Investment Fund : FIF) และ
กองทุนบ าเหน็ จบ านาญ 2) การออกไปลงทุน โดยตรงในต่า งประเทศของธุรกิจ กิจ กรรมการบริห ารและสนั บ สนุ น
สานักงาน และที่พักแรม และ 3) การให้สินเชื่อทางการค้าของผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในต่างประเทศตามมูลค่าการส่งออกที่
ขยายตัวดี
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