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อัตราการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย

ภาคการผลิตขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอตัวจาก
รอยละ 3.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมที่ลดลง โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ลดลงรอยละ 4.4
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื ่อการบริโภคใน
ประเทศ ลดลงรอยละ 1.0 ขณะที่อัตราการใช
กำลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 71.3 ลดลงจาก
รอยละ 72.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยสินคาที่มี
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ไดแก ยานยนต
(+4.6%) ผลิตภัณฑปโตรเลียม (+2.2%) เคร่ืองจักร
(+5.4%) สวนสินคาท่ีมีดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม
ลดลง ไดแก คอมพิวเตอร (-15.2%) เหล็กกลา
และผลิตภัณฑ (-11.3%) และผลิตภัณฑยาง
(-6.5%) เปนตน

หนา
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ภาคธุรกิจบริการ ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 สาขาบริการที่ขยายตัว ไดแก สาขาที่พักแรม และ
บริการดานอาหาร ขยายตัวรอยละ 4.9 จากจำนวนนักทองเที่ยว และรายรับจากการทองเที่ยว
ที่เพิ่มสูงขึ้น สาขาการขายสง ขายปลึก การซอมยานยนตและจักรยานยนต ชะลอตัวลงตามการ
ใชจายภาคครัวเรือนที่ลดลง โดยขยายตัวอยูที่ 6.8 ลดลงจากรอยละ 7.5 ในไตรมาสกอนหนา
สาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา ชะลอตัวลงท่ีรอยละ 3.4 จากรอยละ 5.4 ในไตรมาสกอนหนา
โดยการชะลอตัวมาจากการขนสงทางบกและทางอากาศ สวนบริการท่ีเก็บสินคา บริการไปรษณีย
และรับสงเอกสาร ขยายตัวเพิ่มขึ้น สาขาไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ ขยายตัวเรงขึ้นที่
รอยละ 5.4 จากรอยละ 5.0 ในไตรมาสกอนหนา จากความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นตาม
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน สาขาการกอสราง ชะลอตัวลงท่ีรอยละ 3.0 จากรอยละ 3.4 ในไตรมาสกอนหนา
ดยลดลงจากการกอสรางภาคเอกชน แตยังเพิ่มขึ้นจากการกอสรางภาครัฐ

ขยายตัวตามการเพิ ่มขึ ้นของผลผลิตสินคา
เกษตรสำคัญ โดยดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัว
ท่ีรอยละ 0.4 จากขาวเปลือก (+6.6%) ขาวโพด
เลี้ยงสัตว (+21.5%) ผลไม (+3.5%) เปนตน
อยางไรก็ดี ดัชนีราคาสินคาเกษตร ปรับตัวลดลง
รอยละ 0.7 ตามการลดลงของราคาสินคาเกษตร
สำคัญ อาทิ ออย ปาลมน้ำมัน และยางพารา
สวนสินคาเกษตรที ่ม ีราคาสูงขึ ้น เชน สุกร
ขาวเปลือก ไขไก ไกเน้ือ เปนตน ท้ังน้ี ดัชนีรายได
เกษตรกร ลดลงที่รอยละ 0.3

ไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.8 ต่ำกวาไตรมาสกอนหนา ซึ่งอยูที่รอยละ 3.6 ประมาณการเติบโตทั้งป 2562 อยูที่ระหวาง

รอยละ 3.3-3.8 ทั้งนี้ โครงสรางเศรษฐกิจไทย แบงตามสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปน 5 ดาน ไดแก ภาคการผลิต คิดเปน

รอยละ 33 ภาคบริการ รอยละ 27 ภาคการคา รอยละ 18 ภาคอสังหาริมทรัพย รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9 ภาคอสังหาริมทรัพย

รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9

โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
(GDP Growth)

ภาคเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ

การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2562 อยูที่รอยละ 2.8



การสงออกไตรมาส 1/2562

หดตัวรอยละ 1.6

ไตรมาสท่ี 1 ป 2562 หดตัวท่ีรอยละ 1.6 จากรอยละ 2.0
ในไตรมาสกอนหนา แบงเปนการหดตัวของสินคาเกษตร
รอยละ 20 อาทิ ขาว (-10.1%) ยางพารา (-8.9%) มัน-
สำปะหลัง (-14.2%) และน้ำตาลทราย (-16.5%) และ
การหดตัวของสินคาอุตสาหกรรมท่ีรอยละ 1.5 เชน แผงวงจรไฟฟา (-10.7%)
เคร่ืองจักรและอุปกรณ (-2.9%) และรถยนตน่ัง (-8.4%) สวนสินคาท่ียังขยายตัว
ไดดี ไดแก รถกระบะและรถบรรทุก (+6.8%) และผลิตภัณฑยาง (+4.8%)
หากพิจารณารายตลาด พบวา ตลาดสำคัญ อาทิ จีน ญ่ีปุน สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน (5) เปนตน ปรับตัวลดลง ในขณะท่ีตลาดสหรัฐฯ และกลุมประเทศ CLMV ขยายตัว

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4.6 ชะลอตัวจากรอยละ 5.4 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากฐานรายไดและการจางงานที่ขยายตัวตอเนื่อง
อัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับต่ำ การมีมาตรการดูแลผูมีรายไดนอยของภาครัฐ และการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของความเช่ือม่ันผูบริโภค คาดวาท้ังป 2562 จะขยายตัวรอยละ 4.2 

                         การนำเขาสินคา ปรับตัวลดลง ตามปริมาณการนำเขา
                         ท่ีลดลงรอยละ 3.0 มาจากการลดลงของปริมาณการนำเขาสินคา
                         ทุนและวัตถุดิบ สินคาข้ันกลาง และสินคาอุปโภคบริโภค
                         รอยละ 9.0 รอยละ 0.4 และรอยละ 1.4 ตามลำดับ ท้ังน้ี
สงผลใหดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 6.8 พันลานดอลลารสหรัฐ สูงกวาไตรมาสกอนหนา
ซึ่งอยูที่ 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐ

การสงออกสินคา

การบริโภคในประเทศ

ในไตรมาส 1 ป 2562 ทรงตัวอยูท่ีระดับต่ำ ท่ีรอยละ 0.9 ซ่ึงเปนอัตราการวางงานท่ีต่ำท่ีสุดในรอบ 13 ไตรมาส โดยมีผูวางงานเฉล่ียจำนวน 350,000 คน ท้ังน้ี มีผูมีงานทำ
มากขึ้นจากแรงงานนอกภาคการเกษตร ซึ่งขยายตัวดีขึ้นรอยละ 3.2 ตอเนื่องมา 3 ไตรมาสติดตอกัน สวนแรงงานภาคการเกษตร มีการวางงานมากขึ้น สอดคลองกับ
การลดลงของปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรบางรายการ เชน กุงขาวแวนนาไม และออย

อัตราการวางงาน

ในไตรมาสแรกของป 2562 ยังทรงตัวอยูที่รอยละ 1.75 เนื่องจากการดำเนินนโยบายทางการเงินในปจจุบันยังเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสอดคลองกับ
เปาหมายเงินเฟอ หากเทียบกับประเทศคูคาอื่นๆ พบวา ทั้งสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป คาดวาจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับเดิมจนถึง ในขณะที่อินเดีย
มีแนวโนมลดอัตราดอกเบ้ียลงรอยละ 0.25 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับธนาคารพาณิชย คาดวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูทรงตัว ดานสินเชื่อภาคเอกชน คาดวาจะลดลงตามสาขาการผลิตและประกันภัยที่ชะลอตัวลง สวนสินเชื่อครัวเรือนจะขยายตัวตามสินเชื่อที่อยูอาศัย

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของภาคเอกชน ยังคงขยายตัวที่รอยละ 4.4 จากรอยละ 5.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเครื่องจักรและการกอสราง คาดวา
ทั้งป 2562 จะขยายตัวรอยละ 4.5  |  การลงทุนของภาครัฐ หดตัวที่รอยละ 0.1 เทากับไตรมาสกอนหนา เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ลดลงรอยละ 1.4
คาดวาท้ังป 2562จะขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.5  |  การลงทุนทางตรงของตางชาติ (FDI) ไตรมาสแรกของป 2562 ขยายตัวรอยละ 0 ลดลงจากไตรมาสกอนหนา
ที่อยูที่รอยละ 3.1 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ   เพื่อนบาน ซึ่งมีคาแรงถูกกวาไทย ทั้งนี้ จีน เปนอันดับหนึ่ง
ในการขอรับการสงเสริมการลงทุน ทั้งในความรับผิดชอบของ BOI และการขอรับการสงเสริมในพื้นที่ EEC โดยการขอรับการสงเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกนี้
มีจำนวนทั้งสิ้น 387 โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จาก ปกอนหนา โดยเปนนักลงทุนไทยรอยละ 30 นักลงทุนตางชาติรอยละ 40 และเปนการรวมลงทุนรอยละ 30
ซ่ึงหากวัดตามจำนวนโครงการ พบวาเปนการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมากท่ีสุด แตถาวัดจากมูลคา พบวาเปนอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณโทรคมนาคมมากที่สุด

การลงทุน

การนำเขาสินคา

ในขณะท่ีอินเดีย มีแนวโนมลดอัตราดอกเบ้ียลงรอยละ 0.25 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับธนาคารพาณิชย คาดวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ี
อัตราดอกเบี้ยเงินกูทรงตัว ดานสินเชื่อภาคเอกชน คาดวาจะลดลงตามสาขาการผลิตและประกันภัยที่ชะลอตัวลง สวนสินเชื่อครัวเรือนจะขยายตัวตามสินเชื่อที่อยูอาศัย

อัตราแลกเปลี่ยน

หนา
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        หากพิจารณาถึง “ดัชนีความเชื่อมั่น” ในไตรมาส 1 ป 2562 ที่จัดทำโดย
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย พบวาดัชนี
ความเช่ือม่ันของนักธุรกิจภาคการสงออก ปรับตัวสูงข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับไตรมาส
ท่ีผานมา จากสัญญาณความตองการสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศคูคา อยางไรก็ดี คาดัชนียังอยูในระดับที่ยัง “ไมมี
ความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ” เปนผลจากการแข็งคาของเงินบาท สงผลตอ
สภาพคลองทางการเงิน และไมสามารถควบคุมตนทุนการนำเขาวัตถุดิบได สอดคลอง
กับภาพรวมการสงออกในไตรมาส 1/2562 ที่ชะลอตัวลงตามแนวโนมการคาโลก
และอุปสงคของประเทศคูคาสำคัญ ประกอบกับความเส่ียงในตลาดสินเช่ือจีนจาก
การผิดนัดชำระหน้ีของเอกชน ซ่ึงกระทบตอความเช่ือม่ันและสรางความกดดันตอ
ระบบเศรษฐกิจ
        สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวสูงขึ้น
เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา โดยดัชนีฯ ยังอยูในระดับท่ีผูบริโภค “มีความเช่ือม่ัน”
ตอภาวะเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นวาสถานการณเศรษฐกิจไทยในมุมมองผูบริโภค
มีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจใชจายเงินเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตนเองมากขึ้น และจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในประเทศ
ขับเคลื่อนไปไดอยางไมฝดเคือง

ดัชนีความเช�อมั่น

      สำหรับสถานการณดานราคาสินคาในประเทศ สนค. ไดประเมินสภาวะราคา
สินคาและบริการแตละเดือน ผานการจัดทำดัขนีราคาสินคาและบริการ ประกอบดวย
 1  ดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ  2  ดัชนีราคาผูผลิต ซึ่งแสดงถึงระดับ
ราคาสินคาท่ีนำมาผลิตในภาคสวนตางๆ  3  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง และ  4  ดัชนี
ราคาสินคานำเขาสงออก  ในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)
     อัตราเงินเฟอทั่วไป เฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.7  เปนการขยายตัวที่ชะลอตัวลง
เล็กนอยเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนาซ่ึงอยูท่ีรอยละ 0.8 เปนผลมาจากราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ชะลอตัวลง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สงผลใหดัชนีราคาในกลุม
พลังงานปรับตัวลดลง โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.62
เปนการขยายตัวแบบชะลอตัวลงเชนกัน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยกำหนดกรอบ
คาดการณเงินเฟอทั่วไปในป 2562 อยูระหวางรอยละ 0.7-1.7
     ดัชนีราคาผูผลิต ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.4
เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนผลมาจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ท่ีปรับตัวลดลง จากราคาสินคากลุมน้ำมันเช้ือเพลิง ในขณะท่ีราคาสินคาในหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมปรับตัวสูงขึ้นจากราคาสัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตรเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นอยางตอเนื่อง
      ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ในไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉล่ียรอยละ 0.1
เปนการชะลอตัวลง จากไตรมาสกอนหนาท่ีมีการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 1.0 เปนผลมาจาก
การลดลงของดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก เน่ืองจากมีการแขงขันกันสูง
      ดัชนีราคาสินคาสงออก ไตรมาส 1 ป 2562 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 0.4
ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมา โดยหมวดสินคาที่มีการขยายตัวลดลง ไดแก
หมวดสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร ท้ังน้ี คาดวาในชวงคร่ึงปหลังนาจะยังคงปรับตัวสูงข้ึน
เล็กนอยตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีปจจัยภายนอก
ท่ีอาจสงผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได อาทิ แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
มาตรการกีดกันทางการคา ความไมแนนอนของสงครามการคา และกรณี Brexit
นอกจากน้ี ราคาสินคาเกษตรบางรายการท่ีอยูในระดับต่ำ เน่ืองจากประสบปญหา
สินคาลนตลาด และมีการแขงขันรุนแรงจากประเทศคูแขง อาจสงผลตอทิศทางราคาสินคา
สงออกของไทยได สำหรับดัชนีราคานำเขา ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 0.2 ซ่ึงชะลอตัว
ลงจากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลจากการปรับลดลงของราคาสินคาในหมวดยานพาหนะ
และอุปกรณการขนสง และหมวดสินคาอุปโภคบริโภค ท้ังน้ี คาดวาในชวงคร่ึงปหลัง
ของป 2562 จะยังไดรับแรงกดดันจากราคาสินคานำเขาหลัก คือน้ำมันดิบ ซ่ึงคาดวา
จะมีความผันผวนสูง อันจะสงผลกระทบตอราคาสินคานำเขาท่ีเก่ียวเน่ือง เชน เคมีภัณฑ
เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑทำจากพลาสติก เปนตน

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (เฉล่ีย 4 ตลาด ไดแก ดูไบ เบรนท โอมาน และเวสตเท็กซัส) ไตรมาสแรกของป 2562 เฉล่ียอยูท่ี 61.38 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ลดลงรอยละ 4.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 6.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก     1    ปริมาณน้ำมันดิบ
ของสหรัฐฯ และแคนาดา สูงขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอน และ    2    ความวิตกกังวลของนักลงทุนตอภาวะการคาโลกที่ชะลอตัว ทำใหมีความตองการน้ำมัน
ที่ลดลงตามไปดวย

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (เฉล่ีย 4 ตลาด ไดแก ดูไบ เบรนท โอมาน และเวสตเท็กซัส) ไตรมาสแรกของป 2562 เฉล่ียอยูท่ี 61.38 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล
ลดลงรอยละ 4.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 6.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก     1    ปริมาณน้ำมันดิบ
ของสหรัฐฯ และแคนาดา สูงขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอน และ    2    ความวิตกกังวลของนักลงทุนตอภาวะการคาโลกที่ชะลอตัว ทำใหมีความตองการน้ำมัน
ที่ลดลงตามไปดวย

ราคาน้ำมัน

ดัชนีราคา
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ปจจัยสำคัญที่มีผลตอ

เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2562

การแข็งคาของคาเงินบาท เปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2562
ซึ่งเปนผลพวงหนึ่งจากภาวะสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน สงผลใหสินคาไทยซึ่งเปน
สวนหน่ึงในหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและสวนประกอบ และ
เม็ดพลาสติก มีตัวเลขการสงออกท่ีหดตัวอยางเห็นไดชัด นอกจากนยังสงผลใหเกิดปญหาเงินทุน
ตางชาติไหลเขามาในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นของไทยมากขึ้น จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ
มีภาวะชะลอตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย สงผลใหนักลงทุนเคล่ือนยาย
เงินทุนมายังประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเงิน และประเทศไทยคือหน่ึงในแหลงพักเงินในชวงระหวาง
ความขัดแยงระหวางสองประเทศมหาอำนาจตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ซึ่งสะทอนออกมา
ใหเห็นในรูปของการแข็งคาของคาเงินบาทอยางตอเน่ือง ผูสงออกตองประสบปญหาดานราคาสินคา
ท่ีมีการแขงขันกันสูง โดยเฉพาะสินคาเกษตร เชน ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง และอาหารทะเล เปนตน

การพัฒนาศักยภาพดานเศรษฐกิจของประเทศเพ�อนบาน  เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย ท้ังการเติบโตของรายไดชนช้ันกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทำใหมีการเพ่ิมข้ึน
ของกำลังซ้ือสินคาและบริการ ความพรอมดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสำหรับการเปนฐานการผลิต
ในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ เชน การท่ีบริษัทผลิตรถยนตของญ่ีปุนเลือก  อินโดนิเซียเปนฐานการผลิต
รถยนตไฟฟา เพราะมองวาเปนตลาดขนาดใหญและภาครัฐพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี เปนตน
นอกจากน้ี การท่ีประเทศในอาเซียน อาทิ เวียดนามและสิงคโปร ตางบรรลุขอตกลงทางการคากับ
สหภาพยุโรป ทำใหเปนแรงกระตุนใหเกิดการผลิตและการสงออกสินคามากข้ึน ซ่ึงจะสงผลโดยตรง
ตอความสามารถทางการแขงขันในตลาดยุโรปของไทย

กำลังซ้ือจากนักทองเท่ียวจีนลดลง   สะทอนจากจำนวนนักทองเท่ียวจากจีนท่ีลดลงประมาณ
รอยละ 1.72 ในไตรมาสแรก  ของป 2562 และรายไดจากนักทองเท่ียวจีนท่ีมีรายไดตอหัวสูงสุด
ลดลงรอยละ 1.82 สวนหนึ่งเปนเพราะพิษจากสงครามการคาที่กระทบตอกำลังซื้อของคนจีน
อีกสวนหน่ึงคือการทองเท่ียวของประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเร่ิมเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว
ชาวจีนมากขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชาและเวียดนามที่มีสถานที่อันอุดมไปดวยธรรมชาติที่สมบูรณ
รวมทั้ง ปจจัยเรื่องการที่คาเงินหยวนออนคา สงผลใหการทองเที่ยวของคนจีนมีตนทุนสูงขึ้น
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