ฉบับที่ 77/2561
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม ป 2561
เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2561 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอนจากอุปสงคทั้งในและตางประเทศ
โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการสง ออกสินคากลับมาขยายตัว
สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศหดตัวเล็กนอยตามจํานวน
นักทองเที่ยวจีนเปนสําคัญ ขณะทีก่ ารใชจายภาครัฐหดตัวเล็กนอยจากรายจายประจํา
ดา นเสถีย รภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสดและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานที่ชะลอลง สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง
ตามดุลการคาเปนสําคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิ
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวในทุกหมวด
การใชจาย สําหรับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมดีขึ้นตอเนื่อง โดยรายไดรวมลูกจางนอกภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวในทุกสาขาหลัก ยกเวนสาขาบริก ารที่ทรงตัว ขณะที่ ร ายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมกลับมา
ขยายตัวจากดานผลผลิต สําหรับราคาสินคาเกษตรแมยังหดตัวแตมีทิศทางปรับดีขึ้น
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวในเกือบทุก
เครื่องชี้ดานการลงทุน โดยเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณขยายตัวตามการนําเขาสินคาทุน
ของภาคเอกชน ยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนตเพื่อการลงทุน สําหรับเครื่องชี้
การลงทุนในหมวดกอสรางขยายตัวตามยอดจําหนายวัส ดุกอสรางเปนสําคัญ ทั้ง นี้ เมื่อปรับ ฤดูก าลแลว
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่ม ขึ้น จากเดือนกอนจากการลงทุนในหมวดกอสรางตามยอดจําหนายวัสดุ
กอสรางเปนสําคัญ
การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน โดยรายจายประจํา
หดตัวจากทั้งรายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ และรายจายคาตอบแทนบุคลากร ขณะที่รายจายลงทุนขยายตัว
ตามการเบิก จา ยค าก อ สรา งของกรมทางหลวง และการเบิก จา ยเพื่อ ซอ มบํ ารุ ง อากาศยานและจัดซื้อ
ยานพาหนะของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสําคัญ
มูลคาการสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 8.4 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําขยายตัว
รอยละ 7.0 โดยเปนการกลับมาขยายตัว หลังจากที่หดตัวไปในเดือนกอนหนาจากผลกระทบชั่วคราวจาก
เหตุการณวาตภัยในประเทศคูคาหลายประเทศเริ่มคลี่คลายลงโดยเฉพาะญี่ปุน สงผลใหการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสไปประเทศเหลานี้กลับมาขยายตัว และมาตรการภาษีการนําเขาสินคาจากจีนของสหรัฐฯ มี
ความชัดเจนมากขึ้น สงผลใหการสงออกสินคาไปจีนเรงขึ้นกอนการปรับขึ้นภาษี โดยเฉพาะเคมีภัณฑและ
ยางพารา นอกจากนี้ การสงออกสินคายังขยายตัวในหลายหมวดสินคาและเกือบทุกตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
1) สินคาที่มูล คาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันดิบ ขยายตัวจากดานราคาเปนสําคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมและปโตรเคมี 2) สินคาเกษตร ตามการสงออกขาวจากอุปสงคของประเทศคูคาที่ดีตอเนื่อง 3)

-2สินคาเกษตรแปรรูป ตามการสงออกน้ําตาลเปนสําคัญ และ 4) เครื่องจักรและอุปกรณโดยเฉพาะเครื่องจักรที่
ใช ใ นการเกษตร ทั้ ง นี้ การบริ โ ภคภาคเอกชนและการส ง ออกสิ น ค า ที่ ข ยายตั ว ส ง ผลให ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
โดยเฉพาะการผลิตน้ําตาล และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม
จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วต า งประเทศหดตั ว เล็ ก น อ ยที่ ร อ ยละ 0.5 จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
โดยนักทองเที่ยวจีนหดตัวสูงที่รอยละ 19.8 สวนหนึ่งจากความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวจีนยังฟนตัวไมเต็มที่
ภายหลังจากเหตุการณเรือทองเที่ยวลมที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจจีนเริ่มสงสัญญาณชะลอตัว
อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเที่ยวบางกลุมยังขยายตัวดี อาทิ มาเลเซีย ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต และอินเดีย ทั้งนี้
เมื่อปรับฤดูกาลแลว จํานวนนักทองเที่ยวลดลงจากเดือนกอน ตามจํานวนนักทองเที่ยวจีน และนักทองเที่ยว
มาเลเซียที่ลดลงหลังจากที่เรงไปมากในชวงกอนหนา
มูล คา การนํา เขา สินคา ขยายตัวที่ รอยละ 13.3 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา
ขยายตัวรอยละ 13.3 เชนเดียวกัน โดยเปนการขยายตัวในหลายหมวดสินคา อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบและสินคา
ขั้นกลาง ตามการนําเขาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และโลหะ 2) หมวดสินคา
อุป โภคบริโ ภคขยายตัวตามการนําเขาทั้ง หมวดสินคาไมคงทนและสินคาคงทน สอดคลองกับการบริโภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวดี 3) หมวดยานยนตและชิ้นสวน ตามการนําเขารถยนตนั่ง และชิ้นสวนยานยนต
สอดคลองกับยอดขายรถยนตในประเทศที่ขยายตัวดี และ 4) หมวดสินคาทุน ตามการนําเขาหมวดอุปกรณ
โทรคมนาคมและหมวดพลังงาน สอดคลองกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน
ดา นเสถีย รภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 1.23 ชะลอจากรอยละ 1.33 ใน
เดือนกอน ตามราคาอาหารสดที่ลดลงตามราคาผักที่หดตัวจากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมาก ประกอบกับ
อัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับลดลง สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบในปกอน
สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการคาเปน
สําคัญ สําหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจากทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยดานสินทรัพยเปน
การไหลออกสุทธิจากการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Thai Direct Investment: TDI) และการลงทุนใน
หลั ก ทรั พ ย ต า งประเทศของนั ก ลงทุ น ไทย ขณะที่ ด า นหนี้ สิ น เป น การไหลออกสุ ท ธิ จ ากการขาย
ตราสารทุนของนักลงทุนตางชาติ สอดคลองกับทิศทางการลงทุน ในตลาดทุนทั่วโลก และการชําระคืนเงินกู
ระยะสั้นของสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (ODC)
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