ฉบับที่ 41/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560
“เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่เร่งตัวขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง”
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนเมษายน 2560 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะสามารถขยายตัว
ได้ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 – 3.9) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนหลักจากอุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่ง ขึ้นจากปี
ก่อนอย่างชัดเจน ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะจากการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ มประจาปีงบประมาณ
2560 จานวน 1.9 แสนล้านบาท และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่
และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่า อันจะช่วยให้ต้นทุนการ
ดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นยัง จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ขณะที่แนวโน้มรายได้เกษตรกรที่
ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง
สาหรั บเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ของไทยยั ง คงอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยในส่ ว นของเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 1.1 -1.7)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 39.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2
ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.9 – 9.5 ของ GDP)”
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจาเป็นต้อง
คานึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความผันผวนของ
ตลาดเงินโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของยุโรป รวมทั้งสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ”

- 2ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2560 (ณ เดือนเมษายน 2560)
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ช่วง

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลีย่ 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ)

3.48

3.63

3.51

3.26 ถึง 3.76

2) ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล)

51.2

41.3

53.7

50.7 ถึง 56.7

3) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-4.1

-0.4

2.4

1.9 ถึง 2.9

4) ราคาสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-10.8

-2.7

4.5

4.0 ถึง 5.0

5) อัตราแลกเปลีย่ น (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

34.25

35.30

35.50

35.00 ถึง 36.00

6) อัตราดอกเบียนโยบายของไทย ณ สินปี (ร้อยละ)

1.50

1.50

1.50

1.25 ถึง 1.75

7) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)

3.23

3.39

3.63

3.59 ถึง 3.67

8) จ้านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)

29.9

32.6

35.0

34.5 ถึง 35.5

2.9

3.2

3.6

3.3 ถึง 3.9

- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

2.2

3.1

3.0

2.7 ถึง 3.3

- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

3.0

1.6

3.0

2.7 ถึง 3.3

- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

-2.2

0.4

2.7

2.4 ถึง 3.0

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

29.3

9.9

10.9

10.6 ถึง 11.2

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

0.7

2.1

2.4

2.1 ถึง 2.7

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณน้าเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

0.0

-1.4

2.8

2.5 ถึง 3.1

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

26.8

35.8

29.3

29.0 ถึง 29.6

- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-5.6

0.0

3.3

3.0 ถึง 3.6

- มูลค่าสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-10.6

-4.7

7.5

7.2 ถึง 7.8

32.1

46.8

39.0

38.7 ถึง 39.3

8.1

11.5

9.2

8.9 ถึง 9.5

-0.9

0.2

1.4

1.1 ถึง 1.7

1.0

0.7

0.7

0.4 ถึง 1.0

สมมติฐานด้านนโยบาย

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- ร้อยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป(ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน (ร้อยละ)

-3เอกสารแนบ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
3.3 – 3.9) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากอุปสงค์ภายนอกประเทศ โดยคาดว่า
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 – 2.7) ตามการ
ส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนอย่างชัดเจน โดยได้รับอานิสงศ์จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่ม
มีแ นวโน้ มขยายตั ว ดี ขึ้ น ตามล าดั บ ขณะที่ ก ารส่ งออกบริ การขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ งตามจ านวนนั กท่ อ งเที่ ยวที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะจากการจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1.9 แสนล้านบาท และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่
อาทิ โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ส่งผลให้การ
ลงทุ น ภาครั ฐ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในระดั บ สู ง ต่ อ เนื่ อ งที่ ร้ อ ยละ 10.9 (โดยมี ช่ ว งคาดการณ์ ที่ ร้ อ ยละ 10.6 – 11.2)
เช่นเดียวกับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.3)
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4 – 3.0) ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่า ซึ่ง จะช่วยให้ต้นทุนการดาเนินธุ รกิจอยู่ใน
ระดับที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ ยังจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ขณะที่แนวโน้มรายได้เกษตรกรที่
ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมจะเป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตั วต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.3) ส่วนปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อย
ละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 – 3.1) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นและการ
ฟื้นตัวของภาคการส่งออก นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย
2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.1 – 1.7) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น สาหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 39.0 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.2 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.9 - 9.5 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลที่ 29.3
พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 29.0 – 29.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านาเข้าที่คาดว่าจะขยาย
ตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 7.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 – 7.8) ในขณะที่มูลค่าสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ
3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 - 3.6)
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