ฉบับที่ 102/2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
“เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว”
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจ
ไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 – 3.6) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ขณะที่การเบิกจ่าย
ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้้าและระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อม ยังคงมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ จ้านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่เติบโตดี ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ขยายตัวดีตามไปด้วย ทั้งธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ด้านการบริโภคภาคเอกชน
มีแนวโน้มขยายตัว ต่ อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยได้รั บปัจจัยสนับสนุน จากรายได้และการจ้ างงานในภาคบริการที่
ขยายตัวดี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อนเช่นกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่้า และ
การลงทุนภาครัฐในโครงการส้าคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้า
ของไทยในปีนี้จะยังคงมีข้อจ้ากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยปรับลดลงต่้า
กว่าที่คาดการณ์ครั้งก่อน
ส้าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 - 0.9) ตาม
การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับต่้าตามทิศทางราคาน้้า มันดิบใน
ตลาดโลก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจ ภายนอกประเทศคาดว่า ดุลการค้าจะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจาก
มูลค่าการส่งออกสินค้าที่หดตัว ในอัตราชะลอลง และคาดว่าดุลบั ญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณ 40.9 พันล้า น
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0 – 10.6 ของ GDP) เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุส้าคัญจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการเกินดุลการค้าและดุลบริการ”
ทั้งนี้ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทย
จ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความเชื่อมั่น
ของภาคเอกชนที่ยังเปราะบาง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่เหลือของปี”

- 2ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2559 (ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
2557

2559f
ณ ก.ค. 59

2558
เฉลีย่

ช่วง

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคูค่ า้ หลัก (ร้อยละ)

3.66

3.48

3.30

3.00 ถึง 3.60

2) ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล)

96.7

51.2

41.0

38.0 ถึง 44.0

3) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-1.0

-2.3

-1.2

-1.8 ถึง -0.6

4) ราคาสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-1.8

-10.8

-3.8

-4.4 ถึง -3.2

5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

32.5

34.2

35.5

34.90 ถึง 36.10

6) อัตราดอกเบียนโยบายของไทย ณ สินปี (ร้อยละ)

2.0

1.5

1.5

1.2 ถึง 1.8

7) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)

2.92

3.20

3.43

3.39 ถึง 3.47

8) จ้านวนนักท่องเทีย่ ว (ล้านคน)

24.8

29.9

33.8

33.2 ถึง 34.4

0.8

2.8

3.3

3.0 ถึง 3.6

- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

0.6

2.1

2.3

2.0 ถึง 2.6

- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

2.1

2.2

3.6

3.3 ถึง 3.9

- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

-1.0

-2.0

2.6

2.3 ถึง 2.9

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

-7.3

29.8

10.5

10.2 ถึง 10.8

4) อัตราการขยายตัวปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

0.2

0.2

2.7

2.4 ถึง 3.0

5) อัตราการขยายตัวปริมาณน้าเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

-5.3

-0.4

-1.4

-1.7 ถึง -1.1

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

24.6

34.6

41.5

41.2 ถึง 41.8

- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-0.3

-5.6

-1.9

-2.2 ถึง -1.6

- มูลค่าสินค้าน้าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-8.5

-11.3

-6.1

-6.4 ถึง -5.8

15.4

31.6

40.9

40.6 ถึง 41.2

3.8

8.0

10.3

10.0 ถึง 10.6

1.9

-0.9

0.6

0.3 ถึง 0.9

1.6

1.1

0.8

0.5 ถึง 1.1

สมมติฐานด้านนโยบาย

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- ร้อยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป(ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อพืนฐาน (ร้อยละ)

-3เอกสารแนบ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
3.0 – 3.6) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่
ขยายตัวในเกณฑ์สูงที่ร้อยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 – 3.9) และร้อยละ 10.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 10.2 – 10.8) ตามลาดับ ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ขณะที่การเบิกจ่ายภายใต้โครงการบริหารจัดการ
น้าและระบบขนส่งทางถนน
และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อม ยังคงมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวใน
อัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4 – 3.0) ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่เติบโตดี ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวดีตามไปด้วย
ทั้งธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้
จะยังคงมีข้อจากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการของไทยปรับลดลงต่ากว่าที่
คาดการณ์ครั้งก่อน สาหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
2.0 – 2.6) ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของฐานรายได้และการจ้างงาน
ในภาคบริการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี นอกจากนี้ การดาเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐจะ
ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว
จากปีก่อนเช่นกันมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 – 2.9) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ
ต่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการสาคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้น สาหรับปริมาณการนาเข้าสินค้าและ
บริการคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.7 ถึง -1.1) ตามการลดลงของปริมาณการนาเข้า
สินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 – 0.9) ตามการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อ
ทั่ว ไปยั งอยู่ ในระดับต่าตามทิศทางราคาน้ ามัน ดิบในตลาดโลก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศคาดว่า
ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลประมาณ 40.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ GDP (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0 – 10.6 ของ GDP) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุสาคัญจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการเกินดุล
การค้าและบริการ ทั้งนี้ ดุลการค้าจะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 41.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
41.2 – 41.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่หดตัวในอัตราชะลอลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม
ราคาสินค้าส่งออก โดยคาดว่า มูลค่าส่งออกสินค้า จะหดตัวร้อยละ -1.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -2.2 ถึง -1.6)
ขณะที่มูลค่านาเข้าสินค้าในปี 2559 จะหดตัวร้อยละ -6.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -6.4 ถึง -5.8)
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