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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 1/2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 1/2561” ณ ธปท. เมื่อวันที่
17 เม.ย. 61 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 61 ขยายตัว 4.1% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมือ่ เดือน ธ.ค. 60 ที่ 3.9% YoY ส่วนปี 62 ขยายตัว 4.1%
YoY ซึง่ เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าและการท่องเทีย่ วที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


การส่งออกสินค้ า ขยายตัวต่อเนือ่ งในหลายหมวดสินค้ า และเกือบทุกตลาดหลัก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 61 เป็ น
ขยายตัว 7.0% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ที่ 4.0% YoY ส่วนปี 62 ขยายตัว 3.6% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ า
ขยายตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะสินค้ าหมวดชิ ้นส่วนยานยนต์ สินค้ าเกษตรแปรรูป หมวดสินค้ าโภคภัณฑ์ และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตจาก
กระแส Internet of Things (IoT) และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุน
จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุม่ G3 มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ ้น โดยมีแรงขับเคลือ่ นหลักมาจาก
การบริ โภคและการส่งออก เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตอ่ เนื่องแม้ มีทิศทางชะลอลงจากแผนปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ส่วน
เอเชีย ปรับตัวดีขึ ้นตามการส่งออกที่ดีขึ ้นจากอุปสงค์โลกและวัฏจักรเทคโนโลยีของสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบ
จากการปรับขึ ้นอัตราภาษี นาเข้ าของสหรัฐฯ อาทิ เหล็ก อลูมเิ นียม และเครื่ องซักผ้ า เป็ นต้ น ยังค่อนข้ างจากัด เพราะมีสดั ส่วนข้ างค่อน
น้ อยเมื่อเทียบกับสินค้ าส่งออกทังหมด
้



การท่องเที่ยวขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 61 อยูท่ ี่ 37.6 ล้ านคน ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อ
เดือน ธ.ค. 60 ที่ 37.3 ล้ านคน ส่วนปี 62 อยูท่ ี่ 39.0 ล้ านคน ทังนี
้ ้ การท่องเทีย่ วขยายตัวดีตอ่ เนื่องตามเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจีนทังประเภทกลุ
้
ม่ ทัวร์ และประเภทนักท่องเที่ยวอิสระซึง่ มีกาลังซื ้อสูง (Free Individual Traveler: FIT) และนักท่องเที่ยว
อินเดียที่คาดว่าจะเพิม่ ขึ ้น หลังจากหน่วยงานดูแลด้ านการบินของอินเดียให้ สทิ ธิการบินเพิ่มเติมแก่สายการบินที่จดทะเบียนในไทย โดย
เพิ่มจานวนที่นงั่ ให้ 6,200 ที่นงั่ /สัปดาห์ เริ่ มตังแต่
้ เดือน มี.ค. 61



การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรในกลุม่ ผู้มีรายได้
ปานกลางถึงรายได้ สงู อยูใ่ นเกณฑ์ดี สาหรับรายได้ ครัวเรื อนในกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยเริ่ มมีสญ
ั ญาณปรับดีขึ ้นบ้ างตามการจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้น
ในกลุม่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมทังผลดี
้ จากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น โครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม กาลังซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก โดยเฉพาะ
รายได้ ครัวเรื อนในภาคเกษตรมีแนวโน้ มชะลอลงตามราคาสินค้ าเกษตร อาทิ เนื ้อหมู ยาง และปาล์มน ้ามัน เป็ นต้ น รวมถึงผลจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจที่มีการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น และปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง ทาให้
ประชาชนยังระมัดระวังการใช้ จ่าย
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การใช้ จา่ ยภาครัฐช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจได้ น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ โดยการใช้ จา่ ยภาครัฐในปี 61 ต่ากว่าทีเ่ คยประเมินไว้ จาก
ผลกระทบของ พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ การเบิกจ่ายของบางหน่วยงานอาจล่าช้ าไปบ้ างใน
ระยะแรก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทีย่ งั ไม่เคยดาเนินการตามระบบใหม่นี ้มาก่อน ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่
ดาเนินได้ ตามแผน แต่ลา่ ช้ าในบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม-มีนบุรี ของรถไฟฟ้ ามหานคร ซึง่ ติด
ปั ญหาในการเข้ าพื ้นที่ เป็ นต้ น



การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ ง ตามการส่งออกและการบริ โภคภาคเอกชน จะเห็นได้ จากความต้ องการสินเชื่อภาคธุรกิจที่
เพิ่มขึ ้นและมูลค่าการขอรับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนทีเ่ ร่งขึ ้นมากในช่วงปลายปี 60 นอกจากนี ้ การดาเนิน
นโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่มีความชัดเจนมากขึ ้น จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ ้น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.0% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ที่ 1.1% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.7% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ที่ 0.8% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.2% YoY ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.8% YoY



อัตราเงินเฟ้ อทรงตัวอยูใ่ นระดับตา่ จากปั จจัยด้ านอุปทาน เนื่องจากราคาอาหารสดหดตัว เช่น เนื ้อสัตว์ และผักผลไม้ เป็ นต้ น เพราะมี
ผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก แต่ในระยะต่อไปมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากแรงกดดันด้ านต้ นทุนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นในอัตรา
ชะลอลง เนื่องจากต้ นทุนราคาอาหารสดยังมีแนวโน้ มอยูใ่ นระดับต่า และปั จจัยเชิงโครงสร้ าง อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น การปรับราคาสินค้ าจึงทาได้ ยาก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น ขณะทีแ่ รงกดดันด้ านอุปสงค์จะทยอยปรับสูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป แบ่งเป็ น 4 ด้ าน 1. ด้ านเศรษฐกิจโลก ได้ แก่ ความไม่แน่นอนของนโยบาย
เศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้ จากประเทศคูค่ ้ า โดยเฉพาะในมิติของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply
Chain) ที่อาจกระทบต่อการค้ าโลกและการส่งออกของไทย และความเสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของโลก 2. ด้ านเศรษฐกิจไทย ได้ แก่ ความ
เข้ มแข็งของการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ยงั กระจายตัวไม่ทวั่ ถึง แนวโน้ มการใช้ จ่ายภาครัฐหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. การจัดซื ้อ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพลวัตเงินเฟ้ อไทยที่เปลีย่ นไปเพราะปั จจัยเชิงโครงสร้ าง 3. ด้ านตลาดการเงิน ได้ แก่
การลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก และความผันผวนของเงินทุนเคลือ่ นย้ ายระยะสัน้ 4. ด้ าน
เสถียรภาพระบบการเงินไทย ได้ แก่ ความสามารถในการชาระหนี ้ของภาคครัวเรื อนและธุรกิจ SME ที่ยงั เปราะบาง และความเสีย่ งจาก
พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนใน
สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ ีความเสีย่ งสูงขึ ้น และภาวะอุปทานอสังหาริ มทรัพย์คงค้ างในบางระดับราคาและบางพื ้นที่ ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนิน
นโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
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ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. ปรับเพิ่มประมาณการภาคส่งออกในปี 61 ขยายตัว 7.0% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน ธ.ค. 60 ขยายตัว 4.0% YoY โดย
หมวดที่คาดว่าจะขยายตัวได้ ดี ได้ แก่ หมวดชิ ้นส่วนรถยนต์ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง และกลุม่ ปิ โตรเคมี มูลค่าการ
ส่งออกของไทยในช่วง 2M/61 ขยายตัว 13.8% YoY ส่งผลให้ ในช่วงที่เหลือของปี 61 มูลค่าการส่งออก จะขยายตัวชะลอลง แต่คาดว่าจะอยูใ่ น
กรอบที่ ธปท. คาดไว้ วา่ จะขยายตัว 7.0% YoY
 ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทยและสหรัฐฯ (Interest Rate Gap) มิใช่ปัจจัยสาคัญที่ กนง. นามาพิจารณาในการปรับ
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายของไทย โดยธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพราคา และ
เสถียรภาพระบบการเงิน เป็ นสาคัญ
 ธปท. ยังไม่ได้ ประเมินผลกระทบของการที่สหรัฐฯ โจมตีซีเรี ยในประมาณการครัง้ นี ้ แต่ต้องจับตาปฎิกิริยาของรัสเซีย หากมีการตอบโต้ และ
ทวีความรุนแรงขึ ้น อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย และในระยะสันคาดว่
้
า ราคาน ้ามันดิบจะปรับสูงขึ ้น
 ธปท. คาดว่าในปี 61 รายได้ เกษตรกร จะขยายตัว 3.1% YoY ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายตัวของผลผลิตมากกว่า 5% YoY และมาจากการลดลง
ของราคาน้ อยกว่า 5% YoY
 เศรษฐกิจไทยเติบโตจากการส่งออกและการท่องเที่ยว และเริ่ มส่งผลให้ เศรษฐกิจในกลุม่ ธุรกิจขนาดเล็กดีตามไปด้ วย ยกเว้ นภาคครัวเรื อน
เนื่องจากรายได้ เกษตรกรยังไม่คอ่ ยดี เพราะราคาสินค้ าเกษตรยังมีแนวโน้ มชะลอตัว
การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bn USD)*
มูลค่าการส่งออกสินค้ า *
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน
้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
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2560**
3.9
3.2
1.7
0.5
-1.2
5.5
6.8
49.3
9.7
14.4
35.4
0.6
0.7

ธ.ค. 60
3.9
3.1
2.3
3.2
9.0
3.7
3.5
43.1
4.0
7.5
37.3
0.8
1.1

มี .ค. 61
4.1
3.3
3.0
2.9
9.5
5.2
5.5
42.2
7.0
11.5
37.6
0.7
1.0

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
E is Estimated
* ตัวเลขปรั บให้เป็ นไปตามนิยามใหม่ (BPM6) และตามฐานข้ อมูลใหม่ ของกระทรวงพาณิชย์
** ข้ อมูลจริ ง
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4.1
3.3
3.6
3.3
3.4
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3.7
39.5
3.6
5.4
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สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจของ ธปท. เมื่อเทียบกับประมาณการครัง้ ก่ อน
ปั จจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
เศรษฐกิจกลุม่ ยูโร
เศรษฐกิจญี่ ปนุ่
เศรษฐกิจจีน
เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวมญี่ ปนุ่ และจีน)
Fed
ราคาน ้ามันดิบดูไบ
ปั จจัยเสี่ยงภายในประเทศ
CPI
Core CPI
การส่งออกสินค้ า
การท่องเที่ยว
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
ลดลง
ทรงตัว
เพิ่มขึน้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ลดลง

ทรงตัว

เพิ่มขึน้

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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