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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 2/2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 2/2561” ณ ธปท. เมื่อวันที่
9 ก.ค. 61 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 61 และ ปี 62 ขยายตัว 4.4% และ 4.2% YoY ตามลาดับ ปรับเพิม่ จากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61 ที่ 4.1% และ
4.1% YoY ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลจากการส่งออกสินค้ าและการท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัว รวมถึงอุปสงค์ใน
ประเทศทีป่ รับตัวดีขึ ้น ทังจากการบริ
้
โภคและการลงทุนภาคเอกชน

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


การส่งออกสินค้ า ขยายตัวต่อเนือ่ งในหลายหมวดสินค้ า และเกือบทุกตลาดส่งออก โดย ธปท. ปรับประมาณการการส่งออก ปี 61 และ
ปี 62 ขยายตัว 9.0% และ 5.0% YoY ตามลาดับ ปรับเพิม่ จากประมาณการเมือ่ เดือน มี.ค. 61 ที่ 7.0% และ 3.6% YoY ตามลาดับ ทังนี
้ ้
การส่งออกสินค้ าขยายตัวทังในด้
้ านราคาและปริ มาณ ด้ านราคาสินค้ าส่งออกมีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ โดยเฉพาะสินค้ าโภค
ภัณฑ์และสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับน ้ามัน ส่วนด้ านปริ มาณการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินค้ า อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ ้นส่วน
ยานยนต์ และเกษตรแปรรูป เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจคูค่ ้ าที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดย
กลุม่ G3 มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ในประเทศ และพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง กล่าวคือ เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้ ม
ขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง แม้ จะชะลอลง ส่วนเศรษฐกิจเอเชีย มีแนวโน้ มขยายตัวสูงกว่าที่คาด จากการบริ โภคภาคเอกชน และการส่งออกที่
ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้ องติดตามการตอบโต้ ทางการค้ าที่รุนแรงขึ ้นระหว่างสหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจสาคัญ ซึง่
กดดันบรรยากาศการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ และจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม



การท่องเที่ยวขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ปรับประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 61 และ ปี 62 เป็ น 38.3 และ 40.0 ล้ านคน
ตามลาดับ เพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61 ที่ 37.6 และ 39.0 ล้ านคน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การท่องเทีย่ วขยายตัวดีตอ่ เนือ่ งตาม
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนทังประเภทกลุ
้
ม่ ทัวร์ และประเภทนักท่องเทีย่ วอิสระซึง่ มีกาลังซื ้อสูง (Free Individual Traveler:
FIT) โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากการเปิ ดเส้ นทางการบินจากเมืองรองของจีนมายังไทยมากขึ ้น นอกจากนี ้ การบริ หารจัดการของสายการ
บินและสนามบินในช่วงที่ผา่ นมา ยังช่วยให้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ มากขึ ้น อาทิ การเพิม่ เที่ยวบินพิเศษในช่วงทีก่ ารจราจรทาง
อากาศไม่หนาแน่น (off-peak) และการใช้ ทา่ อากาศยานภูมิภาคมากขึ ้น



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวชัดเจนขึ ้น
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรในกลุม่ ผู้มีรายได้
ปานกลางถึงรายได้ สงู อยูใ่ นเกณฑ์ดี ส่วนกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยเริ่มมีสญ
ั ญาณปรับดีขึ ้น โดยเฉพาะภาคก่อสร้ างและภาคบริ การ รวมทัง้
ผลดีจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม กาลังซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งนัก โดยเฉพาะรายได้ ครัวเรื อนในภาคเกษตรที่ยงั ประสบปั ญหาราคาสินค้ าเกษตรบางชนิด
ยังอยูใ่ นระดับตา่ อาทิ เนื ้อหมู ยาง และปาล์มน ้ามัน เป็ นต้ น รวมถึงผลจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจที่มีการใช้ เครื่ องจักร
ทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น และปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง ทาให้ ประชาชนยังระมัดระวังการใช้ จา่ ย
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ จะเห็นได้ จากอัตราการใช้ กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึ ้นในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์
อาหารและเครื่ องดืม่ เป็ นต้ น และปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าทุนและเครื่องจักรทีเ่ พิม่ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ความชัดเจนในโครงการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานตามแผนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการเข้ าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้ า และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น



การใช้ จา่ ยภาครัฐมีสว่ นช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ แม้ โครงการลงทุนบางส่วนทาได้ ลา่ ช้ ากว่าทีเ่ คยคาดไว้ โดยการลงทุนภาครัฐในปี 61
ล่าช้ ากว่าที่คาดจากปั ญหาในการดาเนินการของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง อาทิ โครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าบางปะกง และโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ในปี 62 จะมีเงินการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ ้นจากการปรับสัดส่วนกรอบงบประมาณ
ปี 62 ให้ เป็ นงบลงทุนมากกว่าทีเ่ คยประเมินไว้ และมีเงินของโครงการลงทุนทีเ่ ลือ่ นมาจากปี 61 รวมถึงแผนการเบิกจ่ายโครงการรถไฟ
ทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีความชัดเจนมากขึ ้น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.1% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61 ที่ 1.0% YoY ส่วน
Core Inflation ขยายตัว 0.7% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.2% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.9%
YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61 ที่ 0.8% YoY



อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มปรับสูงขึ ้นเล็กน้ อย ในช่วงที่ผา่ นมา อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปรับสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันเป็ นสาคัญ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อ
พื ้นฐานปรับเพิ่มขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเล็กน้ อยตามราคาน ้ามันดิบโลก แต่มาตรการ
ควบคุมราคาพลังงานของภาครัฐช่วยให้ ต้นทุนค่าขนส่งและอาหารสาเร็ จรู ปปรับสูงขึ ้นไม่มากนัก ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดมีแนวโน้ ม
ขยายตัวในอัตราต่า ตามแนวโน้ มผลผลิตเนื ้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ที่มีมากกว่าคาด ขณะที่แรงกดดันด้ านอุปสงค์เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เนือ่ งจาก
ผลดีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังกระจายตัวไม่ทวั่ ถึง นอกจากนี ้ ปั จจัยเชิงโครงสร้ าง ทาให้ ราคาสินค้ าเพิม่ ขึ ้นไม่มาก อาทิ การทา
ธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น การปรับขึ ้นราคาสินค้ าจึงทาได้ ยาก รวมถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ ผลกระทบของนโยบาย
การค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้ จากประเทศคูค่ ้ า โดยเฉพาะในมิติของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ที่
อาจกระทบต่อการค้ าโลกและการส่งออกของไทย และความเสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของโลก 2. ด้ านเศรษฐกิจไทย กล่าวคือ ความ
เข้ มแข็งของการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ยงั กระจายตัวไม่ทวั่ ถึง ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่อาจล่าช้ ากว่า
ที่คาด การเบิกจ่ายภาครัฐที่อาจล่าช้ ากว่าที่ประเมินไว้ จากผลของ พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
พลวัตเงินเฟ้ อไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปั จจัยเชิงโครงสร้ าง 3. ด้ านตลาดการเงิน กล่าวคือ ทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก และความกังวลที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับนโยบายกีดกันการค้ าระหว่างประเทศ และความเสีย่ งของประเทศเศรษฐกิจ
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เกิดใหม่ที่กระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นและเงินทุนเคลือ่ นย้ าย และ 4. ด้ านเสถียรภาพระบบการเงินไทย กล่าวคือ ความสามารถในการ
ชาระหนี ้ของภาคครัวเรื อนกลุม่ รายได้ ตา่ และธุรกิจ SME ที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างและรูปแบบการทาธุรกิจ
ความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน โดยเฉพาะการลงทุนของ
ประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น และอุปทานอสังหาริ มทรัพย์คงค้ างราคาต่ากว่า 3 Mn THB อยูใ่ นระดับสูง ทังนี
้ ้
ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. ปรับเพิ่มประมาณการการลงทุนภาคเอกชนดีขึ ้นต่อเนื่อง ทังในปี
้ 61 และ ปี 62 ขยายตัว 3.7% และ 4.4% YoY ตามลาดับ ปรับเพิ่มจาก
ประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61 ที่ 3.0% และ 3.6% YoY ตามลาดับ ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการรวมโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่
เข้ าไปด้ วย แต่หากโครงการลงทุนขนาดใหญ่เกิดความล่าช้ า ทาง ธปท. คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนมากนัก เนื่องจากการ
ขยายตัว ส่วนหนึง่ เกิดจากแรงขับเคลือ่ นจากการส่งออก และการบริ โภคภาคเอกชน
 ธปท. ดาเนินนโยบายการเงินด้ านเสถียรภาพราคา โดยอัตราเงินเฟ้ อจะเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายอย่างยัง่ ยืน โดยพิจารณาจากทังอั
้ ตรา
เงินเฟ้ อพื ้นฐาน อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้ อ
 ธปท. คาดการณ์การขยายตัวของภาคส่งออกในปี 61 และ ปี 62 ขยายตัว 9.0% และ 5.0% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 61
ที่ 7.0% และ 3.6% YoY ซึง่ ทาง ธปท. ได้ รวมผลกระทบของการเก็บภาษี นาเข้ าจากจีนของสหรัฐฯ มูลค่า 34 Bn USD เข้ าไปแล้ ว
 หนี ้ครัวเรื อนต่อ GDP ที่อยูใ่ นระดับสูง โดยในช่วง Q1/61 อยูท่ ี่ 77.6% เป็ นปั จจัยฉุดรัง้ ต่อการบริ ภาคภาคเอกชน โดยเฉพาะในกลุม่ ผู้มีรายได้
ต่า โดย ธปท. เห็นว่าเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างในตลาดแรงงาน ต้ องแก้ ไขด้ วยการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY

2560**

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

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

2561E
มี.ค. 61
มิ.ย. 61
4.1
4.4
3.3
3.7
3.0
3.7
2.9
2.7
9.5
8.9
5.2
5.5
5.5
6.3
42.2
40.0
7.0
9.0
11.5
14.7
37.6
38.3
0.7
0.7
1.0
1.1

2562E
มี .ค. 61
มิ .ย. 61
4.1
4.2
3.3
3.6
3.6
4.4
3.3
2.9
3.4
6.5
3.6
3.8
3.7
3.8
39.5
36.0
3.6
5.0
5.4
6.9
39.0
40.0
0.8
0.9
1.2
1.2

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
E is Estimated
* ตัวเลขปรั บให้เป็ นไปตามนิยามใหม่ (BPM6) และตามฐานข้ อมูลใหม่ ของกระทรวงพาณิชย์
** ข้ อมูลจริ ง

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
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✓
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