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สรุ ป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั ง้ ที่ 3/2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จดั แถลง “Quarterly Economic Assessment and Outlook ครัง้ ที่ 3/2561” ณ ธปท. เมื่อวันที่
8 ต.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 เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ซึง่ เป็ นผลจากการส่งออก
สินค้ าและการท่องเที่ยวทีย่ งั ขยายตัวดี รวมถึงอุปสงค์ในประเทศทีป่ รับตัวดีขึ ้น ทังจากการบริ
้
โภคและการลงทุนภาคเอกชน

ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่ อการประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 61-62


การส่งออกสินค้ า มีแนวโน้ มขยายตัวดีตามอุปสงค์โลก โดย ธปท. ประมาณการการส่งออก ปี 61 ขยายตัว 9.0% YoY เท่ากับประมาณการ
ครัง้ ก่อน ส่วนในปี 62 ขยายตัว 4.3% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 61 ที่ 5.0% YoY ทังนี
้ ้ การส่งออกสินค้ าขยายตัวทังในด้
้ าน
ราคาและปริ มาณ โดยเฉพาะสินค้ าโภคภัณฑ์และสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับน ้ามัน ชิ ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้ าเกษตรแปรรูป
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การส่งออกของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนพิเศษจากการย้ ายฐานการผลิตมายังไทยของอุตสาหกรรมที่ ผลิตเพื่อ
ส่งออก เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้ องติดตามผลการตอบโต้ ทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มี
แนวโน้ มรุนแรงมากขึ ้นในปี 62 ซึง่ กดดันบรรยากาศการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ และจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าในปี 62 มีแนวโน้ มขยายตัวชะลอลง



การท่องเที่ยวขยายตัวดีตอ่ เนื่อง โดย ธปท. ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยว ปี 61 อยูท่ ี่ 38.3 ล้ านคน เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน
ส่วนในปี 62 อยูที่ 40.6 ล้ านคน เพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 61 ที่ 40.0 ล้ านคน โดยการคงจานวนนักท่องเทีย่ วในปี 61 เท่ากับ
ที่เคยคาดไว้ ในครัง้ ก่อน เนื่องจากเหตุการณ์เรื อท่องเที่ยวล่มที่ภเู ก็ตมีผลน้ อยกว่าคาด และจานวนนักท่องเที่ยวใน Q2/61 ที่สงู กว่า
ประมาณการ ช่วยชดเชยจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ปรับลดลงในช่วง H2/61 ทังนี
้ ้ คาดว่าเหตุการณ์เรื อท่องเทีย่ วล่มที่ภเู ก็ตจะมีผลเพียง
ระยะสัน้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเริ่ มฟื น้ ตัวในหลายพื ้นที่ ส่วนในปี 62 คาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวสูงขึ ้นจากคาดการณ์ครัง้ ก่อน
เนื่องมาจากความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ ้น การเปิ ดเส้ นทางการบินจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมายังไทยมากขึ ้น และ
ความสามารถในการบริ หารจัดการของสายการบินและสนามบินในช่วงที่ผา่ นมา ยังช่วยให้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ มากขึ ้น อาทิ
การเพิม่ เที่ยวบินพิเศษในช่วงที่การจราจรทางอากาศไม่หนาแน่น (Off-Peak) และการใช้ ทา่ อากาศยานภูมิภาคมากขึ ้น เป็ นต้ น



การบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวสูงขึ ้นตามรายได้ ครัวเรื อนที่ปรับดีขึ ้น
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนนอกภาค
เกษตรในกลุม่ ผู้มีรายได้ ปานกลางถึงรายได้ สงู ขยายตัวดีตอ่ เนื่อง ส่วนกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยขยายตัวตามการจ้ างงานที่ปรับดีขึ ้นในเกือบ
ทุกสาขา สาหรับรายได้ ครัวเรื อนภาคเกษตรก็ขยายตัวตามปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตรที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ ยังได้ รับผลดีจากมาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และโครงการปฏิรูปการเกษตร เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ผลจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจที่มีการใช้ เครื่ องจักรทดแทนการใช้ แรงงานมากขึ ้น และปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูงทาให้
ประชาชนยังระมัดระวังการใช้ จ่าย ส่งผลให้ กาลังซื ้อจึงฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนือ่ ง โดยการลงทุนภาคเอกชนในปี 61 ขยายตัวเท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน แต่ในปี 62 มีแนวโน้ ม
ขยายตัวดีขึ ้น ตามการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีกว่าคาด และการลงทุนเพื่อการย้ ายฐานการผลิตมายังไทยของบางอุตสาหกรรมที่ผลิตเพือ่
ส่งออกในช่วงปลายปี 61 ต่อเนือ่ งไปถึงปี 62 รวมถึงอัตราการใช้ กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึ ้นในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
เคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ความชัดเจนในโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการ
เข้ าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้ า และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ ้น



การใช้ จา่ ยภาครัฐยังคงมีสว่ นช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ แต่มแี นวโน้ มต่ากว่าที่ประเมินไว้ เดิม ทังนี
้ ้ การใช้ จา่ ยภาครัฐปรับลดลงทังในส่
้ วน
ของการอุปโภคภาครัฐ และการลงทุนภาครัฐ โดยการอุปโภคภาครัฐปรับลดลงในรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร โดยเฉพาะเงินเดือน
และค่ารักษาพยาบาลตามนโยบายทดแทนอัตราว่างด้ วยพนักงานสัญญาจ้ าง สาหรับการลงทุนภาครัฐปรับลดลงทังของรั
้
ฐบาลกลาง
และรัฐวิสาหกิจ โดยการลงทุนของรัฐบาลกลางปรับลดลงตามประสิทธิภาพการเบิกจ่ายของบางหน่วยงานที่ลดลง เนื่องจากประสบ
ปั ญหาการก่อสร้ าง เช่น อุปสรรคในการเวนคืนที่ดิน และผลกระทบของ พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็ นต้ น สาหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจปรับลดลงจากปั ญหาในการดาเนินการในบางโครงการ เช่น รถไฟสายสีแดงอ่อน บางซื่อ -พญา
ไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ ม บางซื่อ-หัวลาโพง เป็ นต้ น

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน ปี 61-62


ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 61 ขยายตัว 1.1% YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน ส่วน Core Inflation ขยายตัว 0.7%
YoY เท่ากับประมาณการครัง้ ก่อน



ธปท. ประมาณการ Headline Inflation ปี 62 ขยายตัว 1.1% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 61 ที่ 1.2% YoY ส่วน Core
Inflation ขยายตัว 0.8% YoY ปรับลดจากประมาณการเมื่อเดือน มิ.ย. 61 ที่ 0.9% YoY



อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มใกล้ เคียงกับที่ประเมินไว้ เดิม ในช่วงที่ผา่ นมา อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปรับสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันเป็ นสาคัญ ขณะที่
อัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานชะลอลงเล็กน้ อย โดยในระยะต่อไป อัตราเงินเฟ้ อมีทศิ ทางเพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงกับที่ประเมินไว้ โดยอัตราเงินเฟ้ อหมวด
อาหารสดมีแนวโน้ มตา่ กว่าคาด เนื่องจากสภาพอากาศเอื ้ออานวย รวมทังเทคโนโลยี
้
ด้านการเกษตรที่ดีขึ ้น ถูกชดเชยด้ วยอัตราเงินเฟ้ อ
หมวดพลังงานที่สงู ขึ ้นกว่าที่คาดตามราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก สาหรับแรงกดดันด้ านอุปสงค์ปรับลดลง ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากปั จจัย
เชิงโครงสร้ าง ทาให้ ราคาสินค้ าเพิ่มขึ ้นได้ ยาก อาทิ การทาธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระแสโลกาภิวตั น์ ทาให้ เกิดการ
แข่งขันมากขึ ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาให้ ต้นทุนการผลิตลดลง เป็ นต้ น ส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นช้ ากว่า
ในอดีต

นโยบายการเงิน
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ Trade Protectionism
ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจสาคัญ ที่อาจรุนแรงขึ ้น ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการค้ าโลกและการส่งออกของไทย ผลกระทบของ
Trade Protectionism ต่อธุรกิจและแรงงานไทยจากการย้ ายตลาดของประเทศที่ได้ รับผลกระทบมาที่ไทย และความเสีย่ งด้ านภูมิ
รัฐศาสตร์ ที่อาจกระทบต่อตลาดการเงินและตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาน ้ามัน
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2. ด้ านเศรษฐกิจไทย กล่าวคือ ความเข้ มแข็งของการฟื น้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศทีย่ งั กระจายตัวไม่ทวั่ ถึง ความคืบหน้ าของโครงการ
ลงทุนภาครัฐและเอกชนที่อาจล่าช้ ากว่าทีค่ าด การเบิกจ่ายภาครัฐที่อาจล่าช้ ากว่าที่ประเมินไว้ จากผลของ พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ยงั มีอยูบ่ ้ าง และพลวัตเงินเฟ้ อไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปั จจัยเชิงโครงสร้ าง
3. ด้ านตลาดการเงิน กล่าวคือ ภาวะการเงินในตลาดโลกที่มีแนวโน้ มตึงตัวขึ ้นตามทิศทางการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของ Fed แม้ ECB และ
BOJ จะยังผ่อนคลายนโยบายการเงินไปอีกระยะ ความกังวลต่อ Trade Protectionism และความเสีย่ งของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่
อาจกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่ นและเงินทุนเคลือ่ นย้ ายในระยะข้ างหน้ า
4. ด้ านเสถียรภาพระบบการเงินไทย กล่าวคือ การแข่งขันปล่อยสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงิน โดยยอมรับความเสีย่ งสูงขึ ้น หนี ้
ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง และมีแนวโน้ มลดลงไม่ชดั เจน รวมถึงความสามารถในการชาระหนี ้ของบางกลุม่ ครัวเรื อนและธุรกิจขนาด
เล็กที่ ด้ อยลงต่อเนื่อง และพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สงู กว่าภายใต้ ภาวะอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่ามานาน
ทังนี
้ ้ ธปท. จะดาเนินนโยบายการเงินให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เป็ นสาคัญ
ประเด็นสาคัญที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมให้ ความสนใจ
 ธปท. ประมาณการการส่งออกในปี 62 จะขยายตัว 4.3% YoY โดย ธปท. มองว่าถึงแม้ ในปี 62 จะมีผลของ Trade Protectionism แต่การ
ส่งออกยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการย้ ายฐานการผลิต โดยเฉพาะในกลุม่ อิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าจะมีการขยายกาลังการผลิตมากขึ ้นในปี
62 ส่วนผลกระทบของ Trade Protectionism จะมีทงบวกและผลลบขึ
ั้
้นกับสินค้ านันเป็
้ นสินค้ าที่เป็ น Supply Chain หรื อเป็ นสินค้ าทดแทนกัน
 ธปท. ประมาณการการบริ โภคภาคเอกชนในปี 61 และปี 62 ขยายตัว 4.2% และ 3.7% YoY ตามลาดับ โดย ธปท. มองว่า การบริ โภค
ภาคเอกชนจะเติบโตจากทังจากรายได้
้
ครัวเรื อนนอกภาคเกษตร และรายได้ ครัวเรื อนภาคเกษตร ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากปริ มาณผลผลิต และราคา
สินค้ าเกษตรสูงขึ ้น อาทิ ข้ าว และมันสาปะหลัง เป็ นต้ น รวมถึงยังมีมาตรการรัฐมาสนับสนุน ขณะที่รายได้ ในกลุม่ ผู้มีรายได้ น้อยดีขึ ้น จากการ
จ้ างงานที่ดีขึ ้น
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไม่มีความกังวลในการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผา่ นมา เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเกิดจาก
ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง ทังจากตั
้
วเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตัวเลขเสถียรภาพด้ านต่างประเทศที่เข้ มแข็ง
 ธปท. ยังไม่ได้ รวมผลกระทบจากการเลือกตัง้ เข้ าไปในการประมาณการเศรษฐกิจ
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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
51.1
9.8
13.2
35.4
0.6
0.7

2561E
มิ.ย. 61
ก.ย. 61
4.4
4.4
3.7
4.2
3.7
3.7
2.7
2.3
8.9
6.1
5.5
5.5
6.3
7.5
40.0
35.4
9.0
9.0
14.7
16.9
38.3
38.3
0.7
0.7
1.1
1.1

2562E
มิ .ย. 61
ก.ย. 61
4.1
4.2
3.6
3.7
4.4
4.5
2.9
2.2
6.5
7.7
3.8
4.1
3.8
3.3
36.0
36.3
5.0
4.3
6.9
5.6
40.0
40.6
0.9
0.8
1.2
1.1

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)
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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