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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 2/2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 2/2560” ณ ธปท. เมื่อวันที่
17 ก.ค. 60 โดยมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ GDP ปี 60 และ ปี 61 ขยายตัว 3.5% YoY และ 3.7% YoY ตามลาดับ ปรับเพิม่ จากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 3.4%
YoY และ 3.6% YoY ตามลาดับ โดยเป็ นผลจากการส่งออกสินค้ า และการท่องเทีย่ วที่ขยายตัวดีขึ ้น รวมถึงการใช้ จา่ ยภาครัฐยังมีบทบาทในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้ จา่ ยภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 60-61


การส่งออกสินค้ า ขยายตัวทังในมิ
้ ติหมวดสินค้ าและตลาดส่งออก โดย ธปท. ปรับประมาณการส่งออก ปี 60 เป็ นขยายตัว 5.0% YoY
ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 2.2% YoY ส่วนปี 61 ขยายตัว 1.7% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60
ที่ 2.0% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวดีขึ ้น จากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยกลุม่ G3 มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง ตาม
การฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศและการส่งออก ส่วนเอเชีย ปรับตัวดีขึ ้นตามการส่งออกที่ฟืน้ ตัว สอดคล้ องกับเศรษฐกิจประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก และการเติบโตของตลาดสินค้ าเทคโนโลยี ขณะที่เศรษฐกิจจีน ยังมีแนวโน้ มชะลอลงตามการปฏิรูปโครงสร้ าง
เศรษฐกิจ นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากความต้ องการใช้ สนิ ค้ ากลุม่ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ ้น เนื่องจากความ
นิยมใช้ สมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่กาลังเติบโต ประกอบกับราคาน ้ามันและสินค้ าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ ้น



การท่องเที่ยวฟื น้ ตัวได้ เร็ ว และมีแนวโน้ มขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ปรับประมาณการจานวนนักท่องเทีย่ ว ปี 60 และ ปี 61 มาอยูท่ ี่
34.9 และ 37.3 ล้ านคน ตามลาดับ ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 34.5 และ 37.1 ล้ านคน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การ
ท่องเที่ยวฟื น้ ตัวได้ เร็ วจากนักท่องเที่ยวจีนเป็ นสาคัญ แม้ วา่ จะได้ รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ ผิดกฎหมายในช่วงต้ นปี 60 และ
ยังได้ รับผลดีจากการเปิ ดเส้ นทางการบินใหม่จากจีนมายังจังหวัดท่องเที่ยวของไทยโดยตรง
รวมถึงมาตรการจากัดการขายแพจเกจ
ท่องเที่ยวไปเกาหลีใต้ ของทางการจีน ทาให้ นกั ท่องเที่ยวจีนบางส่วนเปลีย่ นมาเทีย่ วไทยมากขึ ้น ในส่วนเหตุก่อการร้ ายในยุโรป กระทบต่อ
จานวนนักท่องเที่ยวมาไทยเพียงเล็กน้ อยในระยะสัน้ เนื่องจากเป็ นการเดินทางทีม่ ีการวางแผนระยะยาว จึงมีการยกเลิกน้ อย



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ภาคเกษตรกรรมและการจ้ างงานในภาค
บริ การและภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ ้น ช่วยเพิม่ ความเชื่อมัน่ ต่อรายได้ ในอนาคตของครัวเรื อน อย่างไรก็ตาม กาลัง
ซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งมากนัก เนื่องจากรายได้ จากการจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้นยังจากัดอยูเ่ ฉพาะในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น รวมถึงการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมีแนวโน้ มมากขึ ้น นอกจากนี ้ ปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ น
ระดับสูง ทาให้ ประชาชนยังระมัดระวังการใช้ จา่ ย



การใช้ จา่ ยภาครัฐมีบทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ โดยการอุปโภคภาครัฐยังทาได้ ตอ่ เนื่อง ส่วนการลงทุนภาครัฐมีความล่าช้ าใน
บางโครงการ อาทิ โครงการมอเตอร์ เวย์ 2 สาย คือ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึง่ ติดปั ญหาการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม การเลือ่ นการเบิกจ่ายโครงการในงบพัฒนากลุม่ จังหวัด และโครงการเน็ตประชารัฐ รวมถึงการเลือ่ นการเบิกจ่าย
ของโครงการรถไฟทางคูแ่ ละรถไฟฟ้ าสายสีส้ม (ตลิง่ ชัน-ศูนย์วฒ
ั นธรรม) และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) เป็ นต้ น
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มฟื น้ ตัวช้ า ๆ จะเห็นได้ วา่ การลงทุนภาคเอกชนมีสญ
ั ญาณฟื น้ ตัวในบางธุรกิจ อาทิ การผลิตสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
และการผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นต้ น แต่ธุรกิจอื่นยังไม่เห็นสัญญาณการลงทุนที่ชดั เจน ส่วนหนึง่ เนื่องจากยังมีกาลังการผลิตส่วนเกิน
สาหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้ างมีแนวโน้ มลดลงตามภาวะอสังหาริ มทรัพย์ที่ชะลอตัว และการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐที่ทา
ได้ ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป การบริ โภคภาคเอกชนและการส่งออกมีแนวโน้ มขยายตัวชัดเจนขึ ้น และการประกาศใช้ พ.ร.บ.
พื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 60-61


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 60 ขยายตัว 0.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 1.2% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.6% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 0.7% YoY



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.6% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 1.9% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.9% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 1.0% YoY



อัตราเงินเฟ้ อในระยะสันทรงตั
้
วอยูใ่ นระดับต่าจากปั จจัยด้ านอุปทาน ซึง่ เป็ นผลจากราคาอาหารสดที่ลดลงเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ในระยะ
ต่อไปอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้ มทยอยปรับสูงขึ ้นจากแรงกดดันด้ านอุปสงค์และตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่แรงกดดันด้ าน
ต้ นทุนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าที่คาดจากปั จจัยเชิงวัฏจักร และปั จจัยเชิงโครงสร้ าง อาทิ นโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้ า ทาให้ เกิดการ
แข่งขันมากขึ ้น การปรับราคาสินค้ าจึงทาได้ ยาก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป ได้ แก่ นโยบายการค้ าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ที่กระทบต่อการค้ าโลก
และเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทย การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจจีน ความเสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของโลก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ กาลังซื ้อในประเทศทีก่ ระจายไม่ทวั่ ถึง ความสามารถในการชาระหนี ้ของธุรกิจ SMEs ที่ด้อยลง ผลกระทบจากนโยบายการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าว ความเสีย่ งจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยู่ในระดับต่ามา
นาน โดยเฉพาะการลงทุนของประชาชนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูงขึ ้น และปั ญหาเงินทุนเคลือ่ นย้ ายและอัตราแลกเปลีย่ น
อาจผันผวนสูงขึ ้นได้ จากความไม่แน่นอนของปั จจัยจากต่างประเทศ
การบริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างเหมาะสมของ
ภาคเอกชนจึงมีความสาคัญมากขึ ้น ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นสาคัญ
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ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. ประมาณการอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานในปี 60-61 อยูใ่ นระดับต่า ซึง่ เป็ นผลจากการลดลงด้ านต้ นทุนในด้ านราคา
พลังงาน และราคาอาหารสด โดยเฉพาะในหมวดผักและผลไม้ ซึง่ เป็ นผลจากสภาพอากาศเอื ้ออานวย แต่ในอดีตช่วงปี 58-59 การลดลงด้ าน
ต้ นทุนจะเป็ นการลดลงของราคาพลังงาน เป็ นสาคัญ
 ธปท. ประมาณการการบริ โภคภาคเอกชนในปี 60 ขยายตัว 3.1% YoY ปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มี.ค. 60 ที่ 2.7% YoY ซึง่ เป็ นผล
จากตัวเลขการบริ โภคภาคเอกชนของสภาพัฒน์ฯ ใน Q1/60 ที่ออกมาสูงกว่าที่ ธปท. คาดไว้ มาก หากพิจารณาในองค์ประกอบของการบริ โภค
ภาคเอกชน การบริ โภคสินค้ าไม่คงทนถาวรปรับลดลง อาทิ กลุม่ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และกลุม่ เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ อาทิ ชาเชียว
เป็ นต้ น แต่การบริ โภคสินค้ าคงทนถาวรปรับเพิ่มขึ ้น อาทิ กลุม่ ยานยนต์ เป็ นต้ น เพราะมีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงการซื ้อ
รถจักรยานยนต์ จากรายได้ เกษตรกรที่เพิ่มขึ ้น
 ธปท. ยังไม่ได้ รวมผลกระทบของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้ าวเข้ าไปในประมาณการเศรษฐกิจครัง้ นี ้ แต่คาดว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรมภาค
ส่งออกเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากไม่ได้ ใช้ แรงงานต่างด้ าวมากนัก
 ธปท. จะมีการออกมาตรการกากับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลให้ มีความเข้ มงวดมากขึ ้น เนื่องจากมีความกังวลต่อปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนของ
กลุม่ ผู้มีรายได้ ปานกลางถึงล่าง ซึง่ ธปท. คาดว่ามาตรการที่ออกมาจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ และการเข้ าถึงสินเชื่อ
ของกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อย
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การคาดการณ์ เครื่องชีท้ างเศรษฐกิจที่สาคัญ
% YoY
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(มี .ค. 60)
การบริ โภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐ
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การ
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ
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มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า *
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(มี .ค. 60)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(มี .ค. 60)

2560E
3.5
(3.4)
3.1
1.7
2.2
7.7
4.6
4.8
39.7
5.0
10.9
0.6
(0.7)
0.8
(1.2)

2559**
3.2
3.1
0.4
1.7
9.9
2.1
-1.4
47.7
0.1
-5.1
0.7
0.2

2561E
3.7
(3.6)
3.1
3.6
1.9
9.2
2.7
2.6
32.7
1.7
5.4
0.9
(1.0)
1.6
(1.9)

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

สรุ ปปั จจัยที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจของ ธปท. เมื่อเทียบกับประมาณการครัง้ ก่ อน
ปั จจัยเสี่ยงจากต่ างประเทศ
เศรษฐกิจประเทศ G3
เศรษฐกิจเอเชีย
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
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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