ฉบับที่ 007/2560

วันที่ 30 มกราคม 2560

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560
“เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2
และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมาขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560”
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 2560 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัว
ได้ร้อยละ 3.2 เร่งขึ้น จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเป็นสาคัญ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ประกอบกับโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้น ฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่ งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความต่อเนื่อง
ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปี ก่อนหน้า โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ
เช่น มาตรการเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ประกอบกับเงินเฟ้อและราคา
น้ามันที่อยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปี ก่อนเช่นกัน จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่
ในระดับต่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการสาคัญต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น สาหรับปริมาณการ
ส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยได้รับแรงส่ง จากการส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 อยู่ที่
ร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าตามการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นสาคัญ
สาหรั บเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2560 ส านั กงานเศรษฐกิจ การคลั งคาดว่า เศรษฐกิ จไทยมี แ นวโน้ ม
ขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 – 4.1) โดยยังคงได้รับแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1.9 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ
ที่คาดว่าจะเริ่มดาเนินการได้ในปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และ
โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน ประกอบกั บ แนวโน้ ม รายได้ เ กษตรกรที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ตามราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
ในตลาดโลกคาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่
เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ตามลาดับ คาดว่าจะส่งผลดีต่อปริ มาณคาสั่งซื้อสินค้าส่งออก และการส่งออกบริการ
คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้ อยละ 1.3 – 2.3) ปรับตัวสูงขึ้น จากปีนี้ ตาม
แนวโน้มราคาพลังงานที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น”
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจาเป็นต้อง
คานึงถึงปัจ จัยเสี่ยงที่ต้ องติ ดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของสหรัฐ”

- 2ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2559 และ 2560 (ณ เดือนมกราคม 2560)
2557

2558

2559f
ณ ม.ค. 60
เฉลี่ย

2560f
ณ ม.ค. 60
เฉลี่ย

ช่วง

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ)
2) ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล)

3.66
96.7

3.48
51.2

3.28
41.3

3.40
53.7

2.90 ถึง 3.90
48.70 ถึง 58.70

3) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-1.0

-2.3

-0.1

1.7

0.70 ถึง 2.70

4) ราคาสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-1.8

-10.8

-2.7

4.5

3.50 ถึง 5.50

สมมติฐานด้านนโยบาย
5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
6) อัตราดอกเบียนโยบายของไทย ณ สินปี (ร้อยละ)
7) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)
8) จ้านวนนักท่องเทีย่ ว (ล้านคน)

32.48
2.00
2.92
24.8

34.25
1.50
3.20
29.9

35.30
1.50
3.31
32.6

35.75
1.50
3.52
35.0

34.75 ถึง 36.75
1.00 ถึง 2.00
3.48 ถึง 3.56
34.00 ถึง 36.00

0.8

2.8

3.2

3.6

3.1 ถึง 4.1

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค
- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)
- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน
- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)
- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

0.6
2.1

2.1
2.2

3.2
0.5

3.0
3.2

2.5 ถึง 3.5
2.7 ถึง 3.7

-1.0
-7.3

-2.0
29.8

0.0
8.0

2.7
9.0

2.2 ถึง 3.2
8.5 ถึง 9.5

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

0.2

0.2

3.3

2.1

1.6 ถึง 2.6

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณน้าเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

-5.3

-0.4

-1.1

2.8

2.3 ถึง 3.3

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)
- มูลค่าสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- ร้อยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป(ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน (ร้อยละ)

17.3
-0.3
-7.9
15.1
3.7
1.9
1.6

26.8
-5.6
-10.6
32.1
8.1
-0.9
1.1

36.2
0.0
-5.0
46.4
11.6
0.2
0.7

30.2
2.5
6.4
37.9
9.2
1.8
0.8

29.7 ถึง 30.7
2.0 ถึง 3.0
5.9 ถึง 6.9
37.4 ถึง 38.4
8.7 ถึง 9.7
1.3 ถึง 2.3
0.3 ถึง 1.3

-3เอกสารแนบ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560
1. เศรษฐกิจไทยในปี 2559
1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัว ร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากปีก่อน
หน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเป็นสาคัญ ซึ่งได้รับอานิสงส์
จากการเร่งรัดการใช้จ่ายการเบิกจ่ายของรัฐบาล ประกอบกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
คมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว
โดยคาดว่าการบริ โ ภคภาครั ฐ จะขยายตัว ร้ อยละ 0.5 และการลงทุนภาครัฐ จะขยายตัว ร้อยละ 8.0 ด้านการบริโ ภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 เนื่องจากได้รับ
แรงขับเคลื่อนจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น มาตรการเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วงปลายปี ประกอบกับเงินเฟ้อและราคาน้ามันที่อยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรยังมีแนวโน้มขยายตัว
ดีขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนเช่นกัน โดยขยายตัวได้เล็กน้อย
จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการสาคัญต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น
ส าหรั บ ปริ ม าณการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ การคาดว่ า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากปี ก่ อนมาอยู่ที่ ร้ อ ยละ 3.3 โดยได้ รั บแรงส่ ง
ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี และการขยายตั ว ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
ส่วนปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มหดตัวทีร่ ้อยละ -1.1
1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต่าตามทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
คาดว่า ดุลการค้าจะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 36.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
สินค้าที่ร้อยละ 0.04 ขณะที่มูลค่าการนาเข้าสินค้าหดตัวที่ร้อยละ -5.0 ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณ
46.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของ GDP
2. เศรษฐกิจไทยในปี 2560
2.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่
ร้อยละ 3.1 – 4.1) โดยยังคงได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่ดาเนิน การต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 และโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
พ.ศ. 2560 จานวน 36 โครงการ วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท อันประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่
และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน รวมทั้ง การจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1.9 แสนล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี

-42560 ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่ งผลให้ การลงทุน ภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัว ในระดับสู งต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.0 (โดยมีช่ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 8.5 – 9.5) เช่นเดียวกับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.7) ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 2.5 – 3.5) ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าจากแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลก และแนวโน้มการจ้างงานและรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวม
นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว 2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 – 3.2) ตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมที่ฟื้นตัวขึ้น และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกองทุน
พัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการลงทุน ภาคเอกชน นอกจากนี้ นโยบายการเงินที่ผ่อนปรน
อย่างต่อเนื่องยังมีส่วนช่วยให้ต้นทุนการดาเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน สาหรับ
อุปสงค์ภ ายนอกประเทศนั้น คาดว่า ปริ มาณการส่งออกสินค้าและบริการจะเติบโตในอัตราร้อยละ 2.1 (โดยมีช่ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.6 – 2.6) ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมี
แนวโน้ ม ขยายตั ว ดี ขึ้ น ตามล าดั บ และการส่ ง ออกบริ ก ารที่ ข ยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ งตามจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ส่วนปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 2.3 – 3.3) สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการส่งออก
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย
2.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่
ร้อยละ 1.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.3 - 2.3) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามแนวโน้มราคาพลังงานที่มีทิศทาง
เพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สาหรับ เสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะ
เกินดุล 37.9 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.7 - 9.7 ของ GDP)
เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 30.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 29.7 – 30.7
พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านาเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.9 - 6.9)
เร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออกทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 - 3.0)
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