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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

แถลงข่าว วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.


ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2561
2560
2561
(%YoY)
ทั้งปี Q4
Q1 Q2 ทั้งปี (f)
GDP (CVM)
3.9 4.0
4.9 4.6 4.2-4.7
การลงทุนรวม1/
0.9 0.3
3.4 3.6 4.4

ภาคเอกชน
1.7 2.4
3.1 3.2 3.9
ภาครัฐ
-1.2 -6.0
4.0 4.9 7.3
การบริโภคภาคเอกชน 3.2 3.4
3.7 4.5 4.1
การอุปโภคภาครัฐบาล 0.5 0.2
1.9 1.4 2.2
มูลค่าการส่งออกสินค้า2/ 9.8 11.6
9.9 12.3 10.0
ปริมาณ2/
6.0 7.0
4.9 7.5 6.0
มูลค่าการนาเข้าสินค้า2/ 13.2 13.4
17.9 16.8 15.4
ปริมาณ2/
7.2 7.2
10.7 8.9 9.4

ดุลบัญชีเดินสะพัด
11.2 10.2
11.6 5.2 8.4
ต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ
0.7 0.9
0.6 1.3 0.9-1.4
หมายเหตุ: 1/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบือ้ งต้น
2/
ฐานข้อมูลดุลการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย



เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัว
ร้ อ ยละ 4.9 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า และเมื่ อ ปรั บ ผลของฤดูก าลออกแล้ ว เศรษฐกิ จไทย
ในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2561 ร้อยละ 1.0 (QoQ_SA)
รวมครึ่งแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.8
ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนรวม การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้า และการขยายตัวต่อเนื่องของ
การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ บาล ในด้ า นการผลิ ต การผลิตภาคเกษตร และสาขาการขายส่งและ
การขายปลี ก ฯ ขยายตั ว ในเกณฑ์ สู ง และเร่ ง ขึ้ น สาขาอุ ต สาหกรรม สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการคมนาคมชะลอตัวตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ในขณะที่
สาขาการก่อสร้างขยายตัวดีต่อเนื่อง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 โดยมีแรงสนับสนุน
ที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและ
ภาคการผลิตสาคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและ
การลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ดีและเร่งขึ้น (3) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น
ของการลงทุนภาคเอกชน และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุ น รวมขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.1 และร้ อ ยละ 4.4 ตามล าดับ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปเฉลี่ ย
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2561 ควรให้ความสาคัญกับ (1) การสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจสาคัญๆ โดยเฉพาะ (i) การขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการใช้โอกาสจากมาตรการกีดกันทางการค้า และการ
ติดตามและดาเนินมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น (ii) การสนับสนุนการขยายตัวของ
ภาคการท่อ งเที่ ยว ทั้ งในด้านการฟื้น ฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และรักษาความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเที่ยว
ระยะไกล รวมทั้งการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่เมืองรองและชุมชน และ (iii) การ
สนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยการอานวยความสะดวกและกระตุ้น
โครงการลงทุน ที่ ได้รับ การอนุ มัติส่ งเสริ มการลงทุ น ในช่ว งครึ่ งปี แรกให้ มีก ารลงทุ นจริ ง
โดยเร็ว การดูแลให้การดาเนินโครงการลงทุนของภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
รวมทั้งชักจูงนักลงทุนในสาขาและพื้นที่เป้าหมาย และนักลงทุนในประเทศที่ประสบปัญหา
จากมาตรการกีดกันทางการค้า (2) การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย
(i) การฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย การเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และการขั บเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตร (ii) การดาเนิ นการตามมาตรการสวัสดิการ
แห่งรัฐ มาตรการสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการลดภาระการชาระหนี้และการลดข้อจากัด
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ (iii) การให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค โครงสร้างประชากร และ
ความผันผวนของค่าเงิน (3) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยลงทุ น ภายใต้ก รอบงบประมาณต่า งๆ ให้ มีเ พียงพอต่อ การสร้ า งแรงขั บ เคลื่ อ น
ทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง และภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) และ (4) การเตรี ยมความพร้ อ มด้า นก าลั ง แรงงานและคุ ณ ภาพ
แรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้า และการขยายตัว
ต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในขณะที่การส่งออกบริการชะลอตัว ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตร และสาขาการขายส่ง การขายปลีก
และการซ่อมแซมขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการคมนาคมชะลอตัวตามฐาน
การขยายตัวที่สูงขึ้น ในขณะที่สาขาการก่อสร้างขยายตัวดีต่อเนื่อง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 256 1
ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2561 ร้อยละ 1.0 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.8
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2561
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของ
ฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การลดลงของข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์คนั แรก การดาเนินมาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ยของภาครัฐ รวมทัง้ อัตราเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบีย้ ทีย่ งั อยูใ่ นระดับต่า และการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค โดยการใช้จา่ ยซือ้ สินค้าคงทนขยายตัวเร่งขึน้ สอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลทีข่ ยายตัวร้อยละ 25.1 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 14.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีก่ ารใช้จา่ ยในหมวดสินค้าอืน่ ๆ
ขยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง โดยดัชนีภาษีมลู ค่าเพิม่ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิง่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม และดัชนียอดขายบริการ
คมนาคมขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 7.7 ร้อยละ 12.0 และร้อยละ 13.5 ตามลาดับ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ รี่ ะดับ 67.5
และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.4 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการใช้จา่ ยหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง เงินเดือน) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.4 และร้อยละ 0.5 ตามลาดับ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 22.8 (สูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 22.0)
รวมครึง่ แรกของปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.1 และการใช้จา่ ยของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.6
2) การลงทุนรวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขนึ้
อย่างต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นอย่างช้า ๆ จากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มขึน้ ของดัชนี
ปริมาณการนาเข้าสินค้าทุน และปริมาณการจาหน่ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 7.6 ตามลาดับ ส่วนการลงทุนในสิง่ ก่อสร้าง
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.9 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 4.0
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทีข่ ยายตัวร้อยละ 8.9 และการลงทุนของรัฐบาลทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.9
รวมครึง่ แรกของปี 2561 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.4 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2
3) การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 63,014 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในเกณฑ์สงู ต่อเนือ่ งร้อยละ 12.3 สอดคล้องกับการปรับตัวดีขนึ้ ของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
หลัก และการเพิ่มขึน้ ของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 กลุม่ สินค้า
ส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เช่น ข้าว (ร้อยละ 14.5) มันสาปะหลัง (ร้อยละ 4.7) ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ร้อยละ 31.1) ปิโตรเคมี (ร้อยละ 22.7) เคมีภณ
ั ฑ์
(ร้อยละ 28.5) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 13.4) รถยนต์นงั่ (ร้อยละ 12.4) รถกระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ 23.9) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 16.8) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 7.7) เป็นต้น การส่งออกไปยังตลาดส าคัญขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป (15) จีน ญีป่ นุ่ อาเซียน (9) และออสเตรเลีย เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.9 เมือ่ คิด
ในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 124,803 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 7.3
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท
การส่งออกมีมลู ค่า 3,961 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
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4) ภาคเกษตร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 10.4 เร่งขึ้น จากการขยายตัวร้ อยละ 6.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สาคั ญ
จากสภาพอากาศ รวมทั้งปริมาณน้าชลประทานและปริมาณน้าฝนที่เอื้ออานวยต่อการผลิต และอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อย ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา เป็นต้น ในขณะที่ ผลผลิตมันสาปะหลัง สุกร และ
กุ้งขาวลดลง ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาสินค้าเกษตร
หลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 18.1) ราคามันสาปะหลัง (ร้อยละ 108.7) และราคาข้าวโพด (ร้อยละ 39.3) เป็น ต้น
ส่วนสินค้าสาคัญที่ราคาลดลง เช่น ยางพารา (ร้อยละ -27.8) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ -13.1) อ้อย (ร้อยละ -20.7) สุกร (ร้อยละ -9.9) และปาล์มน้ามัน
(ร้อยละ -18.8) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงของผลผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้ ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 10.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 9.2 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7
5) สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
การชะลอตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 และร้อยละ 7.5 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 1.9 และ
ร้อยละ 7.0 ในไตรมาสที่สองตามลาดับ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60)
ขยายตัวเร่งขึ้น อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเป็นอัตราการใช้
กาลังการผลิตไตรมาสที่สองที่สูงสุดนับจากปี 2557 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ยานยนต์ (ร้อยละ 11.5) น้าตาล (ร้อยละ
40.5) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 16.3) พลาสติกและยาง (ร้อยละ 7.2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 3.9) ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
และปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 6.6) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 3.9) เหล็กและเหล็กกล้า (ร้อยละ 2.8) การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว์ (ร้อยละ 2.6)
และการแปรรูปและการถนอมปลา (ร้อยละ 1.2) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ -6.5) การทอผ้า
(ร้อยละ -15.1) เฟอร์นิเจอร์ (ร้อยละ -5.0) เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ -2.9) และเครื่องใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ -2.6) เป็นต้น
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.9 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.5
6) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 9.4 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 12.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงของจานวน
และรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 8.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 และรายรับ
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 442.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
มาเลเซีย อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นสาคัญ อัตราการเข้าพักเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 71.4 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 67.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,015.9 พันล้านบาท และอัตราการ
เข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.5
7) สาขาการขนส่งและการคมนาคม ขยายตัวร้อยละ 7.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของ
จานวนนั ก ท่อ งเที่ยว และการขนส่ง สิ นค้ าระหว่ างประเทศ รวมทั้ง การขยายตัว ของการผลิ ตสาขาอุ ตสาหกรรม โดยบริก ารขนส่ งทางบก
ทางอากาศ และทางน้าขยายตัวร้อยละ 4.2 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 9.0 ตามลาดับ ในขณะที่บริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 11.6
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 7.2 และบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 10.9

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งทาให้การ
ส่งออก และภาคการผลิตสาคัญ ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย
ภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐที่ยังมีแนวโน้มเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ (3) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมาก
ขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้กาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิ จ
และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้ น
ตามลาดับ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.1 และร้อยละ
4.4 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 ของ GDP
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ องของปี 2561 ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ขยายตัวเร่งขึ้น ตามการเร่งขึ้นของรายจ่ายในหมวดสินค้าคงทน และรายจ่าย
ในหมวดอื่น ๆ ที่ ข ยายตั วในเกณฑ์ ดี ต่ อเนื่ อง สอดคล้ อ งกั บ การปรับ ตั วดี ขึ้ น ของฐานรายได้ ใ นระบบ
เศรษฐกิจ การลดลงของข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับ
ต่ า และการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ โ ภค ในไตรมาสที่ ส องของปี 2561 การบริ โ ภค
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายบริโภค
สินค้าคงทนขยายตัวเร่งขึ้น สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตัวร้อยละ 25.1 เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 14.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าอื่น ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
โดยดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และ
ดัชนียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 7.7 ร้อยละ 12.0 และร้อยละ 13.5 ตามลาดับ การขยายตัว
ของการบริโ ภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้ มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น มาจากการปรับ ตั ว ดี ขึ้น และกระจายตั ว มากขึ้ น
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่า
รวมทั้งแรงกระตุ้นเพิ่มเติมจากการลดลงของข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
และมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ สาหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อยู่ที่ระดับ 67.5 เทียบกับระดับ 66.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อน
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ที่มา: สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวเร่งขึ้นอย่างช้า ๆ ของการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรและการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ในไตรมาสที่สองของปี 2561
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้ องกับ การขยายตั ว ของปริ ม าณการน าเข้า สิ น ค้า ทุ น ปริม าณการจ าหน่ า ยเครื่ องจั กรและอุ ป กรณ์
ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 7.6 และร้อยละ 6.8 ตามลาดับ ในขณะที่
การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและดัชนีการจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศทีร่ ้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.5 ตามลาดับ มูลค่าการอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนอยูท่ ี่ 118.0 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน อยู่ที่ 148.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.4
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 51.3 เทียบกับระดับ 52.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.9
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ในไตรมาสที่สองของปี
2561 อุปสงค์ในประเทศ
ขยายตัวเร่งขึ้นทั้งในด้าน
การใช้จ่ายและการลงทุน
ภาคเอกชน และการลงทุน
ภาครัฐ ในขณะทีก่ ารส่งออก
สินค้าขยายตัวในเกณฑ์สงู
อย่างต่อเนื่อง และการ
ส่งออกบริการชะลอตัวลง
ตามฐานการขยายตัวที่
สูงขึ้นของบริการท่องเที่ยว
การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึน้ จาก
การขยายตัวร้อยละ 3.7
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ขยายตัวและกระจายตัวมากขึน้
ของฐานรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ การสิน้ สุดลงของ
ข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์
คันแรก อัตราดอกเบีย้ และ
เงินเฟ้อทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า และ
มาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ของภาครัฐ ความเชื่อมั่น
ของผูบ้ ริโภคอยูท่ รี่ ะดับ 67.5
สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส
การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 3.2
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 3.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการลงทุน
ในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ขยายตัวเร่งขึน้ สอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของภาค
การผลิตซึ่งส่งผลให้การใช้
กาลังการผลิตและความ
ต้องการลงทุนเพื่อขยาย
กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การส่งออก: การส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในเกณฑ์สงู และเร่งขึน้ สอดคล้องกับการปรับตัวดีขนึ้
ต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ หลัก และการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้าในตลาดโลก การส่งออกสินค้าในไตรมาส
ทีส่ องของปี 2561 มีมลู ค่า 63,014 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 12.3 เร่งขึน้ จากการขยายตัว
ร้อยละ 9.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวติดต่อกัน 8 ไตรมาส โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ
7.5 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคาสินค้าส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.5 ต่อเนือ่ ง
จากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า การเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการส่งออกมีปจั จัยสนับสนุนสาคัญมาจาก
(1) การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของอุปสงค์จากต่างประเทศ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในเกณฑ์ดขี องประเทศคูค่ า้
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น และ (2) การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้ราคา
สินค้าส่งออกขยายตัว โดยเฉพาะราคาสินค้าทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับน้ามัน เช่น ราคาน้ามันสาเร็จรูปเพิม่ ขึ้นร้อยละ 33.9
(สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.2) ราคาเคมีภณ
ั ฑ์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.9 (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.6) ราคาเม็ดพลาสติก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.8 (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 4.1) และราคาผลิตภัณฑ์ยางเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 (สัดส่วนการส่งออก
ร้อยละ 2.4) เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.9 ต่อเนือ่ งจากการ
ขยายตัวร้อยละ 11.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เมือ่ คิดในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามีมลู ค่า 2,013 พันล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึง่ แรกของปี 2561 การส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 124,803 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.1 ปรับตัว
ดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 7.3 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และ
ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกคิดเป็นมูลค่า 3,961 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 เทียบกับการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคาส่งออก
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มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาส่งออกข้าว และมันสาปะหลัง เป็นสาคัญ แต่ราคา
ส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญอื่น ๆ เช่น ราคายางพาราและราคาน้าตาลปรับตัวลดลง ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจากการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ได้แก่ ข้าว และมันสาปะหลัง
การส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.5 ตามการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่า
การส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และโกดิววั ร์ โดยราคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.0 ในขณะทีป่ ริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 6.8 เนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอการซื้อข้าวหลังจากที่มีการนาเข้าข้าวเป็นจานวนมาก
ในช่วงก่อนหน้า มันสาปะหลัง มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 โดยราคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 53.1 เนือ่ งจาก
ปริมาณผลผลิตในตลาดโลกลดลง ในขณะทีจ่ ีนซึง่ เป็นประเทศคูค่ ้าหลักยังคงมีความต้องการใช้มันสาปะหลังอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่วนปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 28.7 เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก
ยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 13.6 โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 23.0 เนื่องจากมีปริมาณผลผลิต
ส่วนเกินในตลาดโลก ในขณะทีป่ ริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.2 มูลค่าการส่งออกน้าตาลลดลงร้อยละ 13.9
โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 30.0 เนื่องจากราคาน้าตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่า ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 ตามการเพิ่มขึ้นของการส่งออกไปยังเกาหลีใต้และอินโดนีเซียเป็นสาคัญ มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
(ขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 8) สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ต่อเนื่องจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1
ต่อเนือ่ งจากร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สินค้าอุตสาหกรรมสาคัญทีม่ มี ลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
(ร้อยละ 31.1) ปิโตรเคมี (ร้อยละ 22.7) เคมีภณ
ั ฑ์ (ร้อยละ 28.5) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 13.4) รถกระบะ
และรถบรรทุก (ร้อยละ 23.9) รถยนต์นงั่ (ร้อยละ 12.4) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 16.8) และเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ (ร้อยละ 7.7) เป็นต้น มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงลดลงร้อยละ 9.7 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ
12.9 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์
สินค้าส่งออกอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.9 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปร้อยละ 37.3
%YoY
สินค้าเกษตร
ข้าว
ยาง
มันสาปะหลัง
สินค้าอุตสาหกรรม
น้าตาล
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อิเล็กทรอนิกส์
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
- วงจรพิมพ์
- อุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ยานยนต์
- รถยนต์นงั่
- รถกระบะและรถบรรทุก
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าประมง
กุง้ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
สินค้าส่งออกอื่นๆ
ทองคาที่ยงั ไม่ขึ้นรูป
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิตดิ ุลการชาระเงิน
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้าส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2560
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3
20.2 20.0 20.4 20.6 19.4 28.9
17.6 4.7 30.6 -7.1 19.6 45.1
35.5 57.9 16.1 78.5 38.1 23.0
-6.1 -15.4 4.8 -18.1 -11.9 6.6
10.2 9.0 11.4 5.8 12.2 9.9
12.5 12.0 13.2 -7.6 32.8 31.2
4.6 12.2 -0.7 13.0 11.6 4.7
41.3 41.7 40.8 51.6 32.5 37.2
3.9 2.1 5.7 3.1 1.1 4.0
14.0 13.2 14.8 10.0 16.5 11.3
5.7 1.7 9.4 -0.8 4.4 2.5
7.1 11.4 3.5 11.8 11.1 3.4
10.5 11.7 9.4 13.9 9.7 4.0
51.0 46.0 55.3 21.5 71.7 49.6
6.2 6.7 5.6 9.5 4.1 3.0
14.3 16.0 12.8 16.1 15.9 8.6
6.3 2.4 10.0 2.5 2.3 2.6
-7.1 -14.6 0.3 -19.1 -9.8 -10.8
11.8 10.4 13.1 15.8 4.3 -1.8
13.6 11.4 15.7 13.2 9.6 14.5
7.2 7.6 6.7 3.9 11.5 13.2
22.9 18.5 27.1 23.1 14.5 33.1
10.1 9.3 10.9 7.4 11.2 11.1
32.5 39.5 27.7 43.0 36.6 29.7
4.1 5.3 3.1 -0.6 10.4 11.2
7.0 2.7 10.5 -4.8 8.4 17.3
-19.5 -38.7 12.1 -35.0 -44.3 49.9
-20.7 -40.7 12.6 -37.5 -45.4 52.7
9.9 7.7 12.0 4.8 10.7 12.3
9.8 7.3 12.2 6.8 7.9 12.8
10.9 9.5 12.2 9.2 9.8 11.5

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

Q4
13.5
20.9
10.6
3.4
12.9
-6.5
-5.8
44.3
7.4
18.2
16.4
3.6
15.9
60.4
8.5
17.2
18.1
13.5
30.2
16.9
0.7
21.4
10.7
26.0
-4.2
4.2
-43.0
-46.6
11.6
11.6
12.8

H1
3.0
17.7
-25.4
17.4
12.4
-13.7
-10.3
7.9
8.4
12.4
16.4
6.9
1.7
17.5
6.6
18.8
15.1
15.4
11.7
14.5
8.7
28.2
20.2
35.8
-1.4
-2.2
-6.1
-6.3
11.0
11.1
11.5

2561
Q1
-1.6
20.9
-34.9
28.1
14.1
-13.4
-6.0
-2.8
8.4
13.6
16.1
7.3
0.9
37.9
9.6
18.5
15.8
18.5
1.8
15.6
9.7
27.9
17.6
41.1
9.3
13.6
-30.7
-31.5
11.3
9.9
11.2

มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตร และสินค้าอื่น ๆ
กลับมาขยายตัว ส่วนมูลค่า
การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวดี
ต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณ
และราคา สอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ
ราคาสินค้าในตลาดโลก
ในขณะที่การส่งออกสินค้า
ประมงปรับตัวลดลง

สัดส่วน
Q2 Q2/61 (%)
7.8
7.4
14.5
2.1
-13.6
2.0
4.7
0.8
10.7
88.2
-13.9
1.3
-14.1
0.3
19.3
2.4
8.4
2.9
11.3
14.9
16.8
6.1
6.5
3.4
2.5
0.5
2.5
2.3
3.6
5.6
19.0
4.8
14.4
14.8
12.4
4.5
23.9
3.1
13.4
6.6
7.7
8.6
28.5
3.6
22.7
5.9
31.1
3.6
-9.7
0.8
-12.8
0.4
35.9
2.3
37.3
2.2
10.6 100.0
12.3 100.1
11.9
97.9
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ตลาดส่งออก: การส่งออกไปยังตลาดส่งออกสาคัญขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป (15) จีน ญี่ปุ่น อาเ ียน (9) และออสเตรเลีย ขณะที่ตลาดตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง
การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15) และญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 6.6 ร้อยละ 11.1 และร้อยละ
11.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 9.0 ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 24.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกไปยังตลาด
จีนขยายตัวร้อยละ 15.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ สาหรับการส่งออกไปตลาดอาเซียน (9) ขยายตัวร้อยละ 12.4 ต่อเนื่องจากการ
ขยายตัวร้อยละ 14.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ร้อยละ 19.6 และการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกไปยัง
ตลาดอาเซียน (5) ร้อยละ 7.6 เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 10.2
ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 14.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15) ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 5.8 ตามการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ
%YOY

ทั้งปี

ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2560
H1
H2
Q1 Q2 Q3 Q4

H1

2561
Q1

การส่งออกไปยังตลาด
สาคัญขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่องทั้งสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป (15) จีน
ญี่ปุ่น อาเซียน (9) และ
ออสเตรเลีย ในขณะที่
การส่งออกไปยังตลาด
ตะวันออกกลาง (15)
ปรับตัวลดลง

สัดส่วน
Q2 Q2/61 (%)

มูลค่าการส่งออกรวม ตามสถิติ 236,635 113,391 123,243 56,427 56,965 62,065 61,178 125,812 62,829 62,982
ศุลกากร (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
100.0
(%YoY)
9.9
7.7 12.0 4.8 10.7 12.3 11.6 11.0 11.3 10.6
สหรัฐอเมริกา
8.5
7.4
9.4 7.6 7.2 8.3 10.7 7.7
9.0 6.6
11.1
ญี่ปุ่น
7.7
5.7
9.7 -3.6 16.4 10.4 9.1 17.9 24.8 11.2
9.6
สหภาพยุโรป (15)
8.1
7.1
9.0 8.7 5.5 6.8 11.3 10.8 10.5 11.1
9.1
จีน
24.0 31.8 17.8 37.0 26.6 22.0 14.1 7.5
0.3 15.1
12.3
อาเซียน (9)
8.9
7.3 10.4 0.4 14.9 9.6 11.2 13.6 14.8 12.4
26.3
- อาเซียน (5)*
6.1
3.2
9.1 -8.5 17.1 5.2 13.2 11.2 15.2 7.6
15.1
- CLMV**
12.9 13.6 12.2 15.6 11.7 16.3 8.9 16.9 14.3 19.6
11.2
ตะวันออกกลาง (15)
-5.0 -12.4 3.4 -22.5 -0.3 0.7 6.2
2.5 11.4 -5.8
3.2
ออสเตรเลีย
1.9
-3.9
7.6 -3.0 -4.8 -0.1 17.2 12.3 14.4 10.2
4.3
ฮ่องกง
7.2
9.2
5.3 5.9 13.1 7.7 2.8
5.6
1.7 9.8
5.0
อินเดีย
25.6 15.3 36.5 17.7 13.0 27.4 46.3 29.3 31.6 27.0
3.1
เกาหลีใต้
14.4 23.6 6.1 23.2 24.1 11.8 0.7
7.9
5.1 10.7
2.1
ไต้หวัน
19.0 19.7 18.3 16.4 22.7 24.9 11.9 5.0 11.0 -0.02
1.7
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การนาเข้า: มูลค่าการนาเข้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นทั้ง
ราคาและปริมาณการนาเข้า ในไตรมาสที่สองของปี 2561 การนาเข้ามีมูลค่า 57,210 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขยายตัวร้อยละ 16.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 17.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยราคานาเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.9
ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 10.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้า ทัง้ ในหมวด
วัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลาง สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับการขยายตัวของการส่งออก การลงทุน
ภาคเอกชน และอุปสงค์ภายในประเทศ เมื่อหักการนาเข้าทองคาออกแล้ว มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
ทั้งนี้ หากไม่รวมการนาเข้าทองคาและน้ามันดิบ มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ในรูปของเงินบาท
การนาเข้ามีมลู ค่ารวม 1,826 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.7 เทียบกับการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าการนาเข้าในรูป
เงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว
ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ
16.8 สอดคล้องกับ
การขยายตัวในเกณฑ์สูง
อย่างต่อเนื่องของ
การส่งออก และการ
ขยายตัวเร่งขึ้นของอุปสงค์
ในประเทศ

รวมครึ่งแรกของปี 2561 การน าเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่า 112,363 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3
โดยปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 และราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท
การนาเข้าคิดเป็นมูลค่า 3,566 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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%YoY
20.0

มูลค่า ปริมาณ และราคานาเข้า

30.0

15.0

%YoY

สินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ

20.0

10.0
10.0

5.0

0.0

0.0
-5.0

Q2/56
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Q2/57
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Q2/59
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-10.0

-10.0
-15.0

-20.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

-20.0
-30.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยมูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.2 โดยปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 10.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง ต่อเนื่อง และการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 สินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น เช่น น้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน และวัสดุทที่ าด้วยโลหะ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้า
หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยปริมาณการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 2.9
ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ส่วนราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
สินค้ าที่ มีมู ลค่ าการน าเข้าเพิ่ม ขึ้น เช่ น คอมพิ วเตอร์ อุป กรณ์สื่ อสารโทรคมนาคม เครื่องจักรส าหรับ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า และเครื่องจักรกลอื่น ๆ และชิ้นส่วน เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.7 โดยปริมาณการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.0 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 14.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการขยายตัวต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่ราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 สินค้าที่มีมูลค่า
การนาเข้าเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม และยาและเวชภัณฑ์
เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะการนาเข้ายานยนต์ขยายตัวร้อยละ
10.3 ส่วนการนาเข้าทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ) ในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 9.4 หลังจากที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ในช่วง 6 ไตรมาสก่อนหน้า
สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2560
%YoY
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3
สินค้าอุปโภคบริโภค
7.5 4.7 10.2 1.7 7.7 7.5
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
18.6 24.1 14.0 24.1 24.1 13.2
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
6.9 4.9 8.7 1.4 8.5 8.6
ยาและเวชภัณฑ์
7.3 2.2 12.6 7.1 -2.4 8.0
สิง่ ทอ
6.8 7.8 5.9 7.2 8.4 7.0
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
15.7 16.9 14.5 19.7 14.5 12.4
น้ามันดิบ
27.7 32.5 24.1 66.5 8.1 16.2
ก๊าซธรรมชาติ
17.6 9.3 26.4 -6.7 25.5 33.8
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
27.1 26.7 27.4 34.8 20.2 14.0
วัสดุทที่ าด้วยโลหะ
15.3 15.6 14.9 20.6 11.5 13.8
เคมีภัณฑ์
17.7 22.7 13.0 20.9 24.3 9.2
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
11.1 12.9 9.5 10.3 15.5 9.3
สินค้าทุน
8.5 10.0 7.1 7.2 13.0 8.6
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
18.0 9.2 26.9 0.2 20.2 30.0
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
-22.4 -18.1 -25.1 4.0 -36.3 -35.4
หม้อแปลง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครือ่ งเก็บประจุไฟฟ้า -10.9 -6.3 -14.9 -18.2 9.3 -11.9
เครื่องจักรกลอืน่ ๆ และชิน้ ส่วน
2.3 0.1 4.5 -2.2 2.3 3.9
อากาศยาน
44.3 33.3 53.7 26.9 45.7 92.3
แท่นขุดเจาะน้ามัน
53.4 190.0 -59.4 55.0 398.9 -60.8
สินค้านาเข้าอื่น ๆ
27.9 22.0 32.9 19.2 24.8 46.5
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ)
83.4 108.5 69.7 126.3 89.9 148.9
ยานยนต์
2.6 -2.6 7.7 -7.1 2.0 8.4
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศลุ กากร
14.1 14.2 14.0 14.1 14.3 13.8
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดลุ การชาระเงิน
13.2 13.4 12.9 14.3 12.6 12.4
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

Q4
12.9
14.6
8.7
17.4
4.9
16.6
31.1
19.0
41.2
16.0
17.5
9.7
5.7
24.5
-13.2
-17.8
5.0
19.2
-58.7
23.3
37.7
6.9
14.1
13.4

H1
16.4
14.5
8.4
23.6
16.3
20.4
51.6
28.2
22.2
19.6
12.1
14.4
5.4
4.8
82.3
14.4
7.7
29.7
-50.9
15.1
7.9
15.2
15.6
17.3

2561
Q1
20.3
20.9
9.7
20.0
16.6
19.5
38.6
23.4
9.7
23.1
11.5
17.0
6.7
-0.4
20.5
4.7
9.5
73.5
-11.6
25.9
21.8
20.7
16.9
17.9

ปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้น
ในทุกหมวดสินค้า ทั้งหมวด
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
สินค้าทุน และสินค้าอุปโภค
บริโภค

สัดส่วน
Q2 Q2/61 (%)
12.7 10.3
8.6
1.7
7.1
2.2
27.4
1.3
16.1
1.0
21.2 58.0
65.9 10.9
31.9
2.0
33.7
3.1
16.4
9.1
12.7
6.3
12.0 12.7
4.2
22.8
10.0
3.8
165.3 0.6
24.0
2.0
6.1
8.6
-44.0 0.5
-69.7 0.3
4.3
8.9
-9.4
2.9
10.3
4.6
14.4 100.0
16.8 93.0
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อัตราการค้า (Term of Trade) ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคา
นาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เร็วกว่าราคาส่งออกซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ส่งผลให้อัตราการค้าปรับตัวลดลงจากระดับ
110.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ นหน้า เป็นระดับ 108.0 ในไตรมาสที่สองของปี 2561

อัตราการค้าปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

รวมครึ่งแรกของปี 2561 อัตราการค้าอยู่ที่ระดับ 108.3 เทียบกับระดับ 110.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
อัตราการค้า

%YoY
10.0

Index
120.0
115.0

5.0

110.0

0.0

Q2/56

Q2/57

Q2/58

-5.0

Q2/60

Q2/61 105.0
100.0

-10.0
-15.0

Q2/59

95.0
Term of Trade (RHS)

90.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสทีส่ องของปี 2561 ดุลการค้าเกินดุล 5.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (186.8 พันล้านบาท)
น้อยกว่าการเกินดุล 6.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (208.7 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า และการเกินดุล 7.1
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (243.2 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
รวมครึ่งแรกของปี 2561 ดุล การค้าเกินดุล 12.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (395.6 พัน ล้านบาท) เทียบกับ
การเกินดุล 16.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (575.0 พันล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการผลิต
ภาคเกษตร: ขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรก
ในรอบ 4 ไตรมาส ในไตรมาสที่สองของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 10.4 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 6.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ร้อยละ 12.9 โดยได้รับปัจจั ยสนับสนุนจากสภาพอากาศรวมทั้งปริมาณน้ าชลประทานและปริมาณน้าฝน
ที่เอื้ออานวยต่อการผลิต และอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (1) อ้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 520.4 ตามการขยายพื้นที่เพาะปลูก และการเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อไร่
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณฝนที่เหมาะสม รวมทั้งการรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในไตรมาสแรกเพื่อ
ส่งเข้าโรงงานน้าตาลในไตรมาสที่สองของปี 2561 ซึ่งทาให้ผลผลิตอ้อยที่เก็บเกี่ยวในไตรมาสนี้สูงกว่าปกติ
(2) ข้ า วเปลื อก เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ 30.0 เนื่ องจากปริม าณน้ าเพี ย งพอต่ อการเพาะปลู กและการขยายพื้ น ที่
เพาะปลูกในช่วงที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น (3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.5 ตามการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตต่อไร่และเนื้อที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น และ (4) ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เนื่องจากพื้นที่กรีดยาง
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น (1) มันสาปะหลัง ลดลงร้อยละ 30.7 ตามการ
ลดลงของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น (2) สุกร ลดลงร้อยละ 1.1 ตามความ
ต้องการของต่างประเทศที่ลดลง (3) กุ้งขาวแวนนาไม ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นผลจากเกษตรกรลดปริมาณ
การลงลูกกุ้ง เนื่องจากราคากุง้ ขาวมีทศิ ทางลดลง ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 ปรับตัวดีขนึ้ จากการ
ลดลงร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ที่ลดลง ได้แก่ (1) ยางพารา
เนื่องจากผลผลิตออกสูต่ ลาดมากขึน้ (2) กลุม่ ไม้ผล ตามการลดลงของราคาผลไม้ เช่น มะม่วงเขียวเสวย สับปะรด
มังคุด เป็นต้น เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก (3) อ้อย ตามราคาน้าตาลทรายในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ดุลการค้าเกินดุล 5.8
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
น้อยกว่าการเกินดุล
ในไตรมาสก่อนหน้า และใน
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ภาคการผลิตสาคัญปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการขยายตัว
ในเกณฑ์สูงของภาคการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การขยายตัวเร่งขึ้นของ
อุปสงค์ในประเทศ
ภาคเกษตรขยายตัว
ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
ปริมาณน้าที่เพียงพอและ
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม
ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
สาคัญหลายรายการปรับตัว
ดีขึ้น โดยเฉพาะข้าว
มันสาปะหลัง และข้าวโพด
การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนี
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
ครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส
20 สิงหาคม 2561
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อย่างต่อเนื่อง เนือ่ งจากความกังวลเกีย่ วกับปริมาณส่วนเกินของผลผลิตน้าตาลในตลาดโลก และ (4) ปาล์มน้ามัน
สอดคล้องกับ ทิศทางราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก ประกอบกับสต็อกน้ ามันปาล์มดิบของไทยยังคงอยู่ใน
ระดั บ สู ง ในขณะที่ ดั ช นี ราคาสิ น ค้า เกษตรส าคั ญ ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ ราคาข้า วเปลื อก (ร้อยละ 18.1)
ราคามันสาปะหลัง (ร้อยละ 108.7) และราคาข้าวโพด (ร้อยละ 39.3) การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส
รวมครึ่ง แรกของปี 2561 การผลิ ต ภาคเกษตรขยายตั ว ร้อยละ 8.3 เที ย บกับ การขยายตั ว ร้อยละ 10.4
ในช่ ว งเดียวกัน ของปีก่อน โดยดัชนี ผลผลิต สินค้าเกษตรเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 12.0 ส่ว นดัช นีราคาสินค้าเกษตร
ลดลงร้อยละ 9.2 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1
ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร
30 (%YoY)
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม: ขยายตั วในเกณฑ์ดี และสนับ สนุนการขยายตั วของเศรษฐกิ จ ในภาพรวมได้ อย่า ง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกและการเร่งตัวขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ
ึ่งส่งผลให้อัตราการใช้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นอัตราการใช้กาลังการผลิตในไตรมาสที่สองที่สูงสุด
ในรอบ 5 ปี ในไตรมาสที่สองของปี 2561 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ได้แก่ การผลิตน้าตาล (ร้อยละ 40.5) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 11.5) การแปรรูป
และถนอมเนื้อสัตว์ (ร้อยละ 2.6) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วน
ส่ ง ออกน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30) เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.9 โดยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ของการผลิ ต
ในอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 6.6) การผลิตพลาสติกและ
ยาง (ร้อยละ 7.2) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (ร้อยละ 2.8) และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 3.9)
และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.4 ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของอุตสาหกรรมส่งออกสาคัญ โดยเฉพาะ
การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 16.3) การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 3.9) และการ
แปรรูปและการถนอมปลา (ร้อยละ 1.2) การปรับตัวดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 66.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นอัตราการใช้กาลังการผลิตในไตรมาสที่สองที่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยในอุตสาหกรรมสาคัญ 21 รายการ
มีอุตสาหกรรมที่มีการใช้กาลังการผลิตสูงกว่าร้อยละ 80 จานวน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตพลาสติกและ
ยาง (ร้อยละ 100.1) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 86.1) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 84.0) และการ
ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 80.1) ส่วนอุตสาหกรรมที่มีการใช้กาลังการผลิตในช่วงร้อยละ
60 – 80 จ านวน 7 อุต สาหกรรม ได้ แก่ การแปรรูป และถนอมเนื้ อสั ต ว์ (ร้อยละ 77.6) การผลิต อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 77.5) การผลิตจักรยานยนต์ (ร้อยละ 70.0) การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (ร้อยละ 66.4)
การผลิตยางล้อและยางใน (ร้อยละ 64.8) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 64.8) และการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก (ร้อยละ 61.4)
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาอุตสาหกรรมขยายตัว
ในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.1 และ
มีส่วนสาคัญในการ
สนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภาพรวมใน
ไตรมาสทีส่ อง สอดคล้อง
กับการขยายตัวในเกณฑ์ดี
ของการส่งออกและการ
เร่งตัวขึ้นของอุปสงค์
ภายในประเทศ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกร้อยละ 30 – 60
และอุตสาหกรรม เพื่อการ
บริโภคในประเทศ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.0 และร้อยละ
1.9 ตามลาดับ ในขณะที่
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
การผลิตเพื่อส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.4
อัตราการใช้กาลังการผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.6
ซึ่งเป็นอัตราการใช้กาลัง
การผลิตในไตรมาสที่สอง
ที่สูงสุดในรอบ 5 ปี
20 สิงหาคม 2561
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 11.5) การผลิตน้าตาล (ร้อยละ
40.5) การผลิต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ อพ่ว ง (ร้อยละ 16.3) การผลิต พลาสติกและยาง (ร้อยละ 7.2)
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 3.9) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 6.6) การผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 3.9) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (ร้อยละ 2.8) การแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว์
(ร้อยละ 2.6) และการแปรรูปและการถนอมปลา (ร้อยละ 1.2) เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ -6.5) การทอผ้า (ร้อยละ -15.1)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ร้อยละ -5.0) การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ -2.9) และการผลิตเครื่องใช้
ในครัวเรือน (ร้อยละ -2.6) เป็นต้น
รวมครึ่ ง แรกของปี 2561 การผลิ ต สาขาอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.5 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน
จากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และ
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.5
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.6
10.0 (%YoY)
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร: ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องสอดคล้องกับจานวนและรายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ในไตรมาสที่สองของปี 2561 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 9.4
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 12.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงของจานวนและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนีม้ ีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 8.87 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.1
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 15.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน (สัดส่วนร้อยละ 31.1)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 อินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 4.8) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ลาว (สัดส่วนร้อยละ 4.8) เพิ่มขึ้นร้อยละ
12.1 มาเลเซีย (สัดส่วนร้อยละ 10.8) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และฮ่องกง (สัดส่วนร้อยละ 2.9) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 442.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 19.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย
อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นสาคัญ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.40 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.46
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ
9.4 และสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการขยายตัว
ของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง

รวมครึ่ ง แรกของปี 2561 การผลิ ต สาขาโรงแรมและภัต ตาคารขยายตั ว ร้อ ยละ 11.1 ปรับ ตั ว ดี ขึ้ น จาก
การขยายตัวร้อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,015.9 พันล้านบาท และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.48

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

20 สิงหาคม 2561
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รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไตรมาสที่สองของปี 2561
มีจานวน 442.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1
700
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า

สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการ ่อมแ ม: ขยายตัวในเกณฑ์สูงตามการขยายตัวของการส่งออก
และจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และการขยายตัวเร่งขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ ในไตรมาสที่สองของปี
2561 การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้ องกับ การเพิ่ม ขึ้นของ ดั ชนีก ารขายส่ ง การขายปลี ก และการ
่อมแ มร้อยละ 5.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) ดัชนีการขายส่ง
และการขายปลีก การ ่อมยานยนต์ และจั กรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 โดยหมวดการขายยานยนต์
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.5 และหมวดการขายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.1 (2) ดัชนีการขายส่ง
(ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยหมวดการขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 (เช่น การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์
คอนกรี ต ) และหมวดการขายส่ ง เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20.8 และ
(3) ดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดขายปลีกสินค้าประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 (เช่น ร้านขายปลีก
เครื่องประดับ ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง) และหมวดร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7

สาขาการขายส่ง การขายปลีก
และการซ่อมแซม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.2 และเป็นการ
ขยายตัวทั้งการขายส่งและ
การขายปลีก สอดคล้องกับ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการ
ขยายตัวในเกณฑ์สูงของ
จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

รวมครึ่งแรกของปี 2561 สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม ขยายตัวร้อยละ 7.1 ปรับตัวดีขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
และดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8
สาขาการขนส่ง และการคมนาคม: ขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและการขนส่ งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม
ในไตรมาสที่ ส องของปี 2561 การผลิ ต สาขาการขนส่ ง และการคมนาคมขยายตั ว ร้อยละ 7.0 เที ย บกั บ
การขยายตัวร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 6.9 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นทั้งบริการขนส่งสินค้าและบริการขนส่งผู้โดยสาร
ประกอบด้วย (1) บริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงขยายตัวร้อยละ 4.2 (2) บริการขนส่งทางอากาศขยายตัว
ร้อยละ 10.5 และ (3) บริการขนส่งทางน้าขยายตัวร้อยละ 9.0 นอกจากนี้ บริการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.6 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการขยายตั ว ร้ อ ยละ 9.5 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ผลประกอบการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาการขนส่ง และการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 7.2 และบริการโทรคมนาคม
ขยายตัวร้อยละ 10.9

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาการขนส่ง และการ
คมนาคมขยายตัวต่อเนื่อง
ที่ร้อยละ 7.0 สอดคล้องกับ
การขยายตัวของจานวน
ผู้โดยสาร ปริมาณสินค้า
การผลิตสาขาอุตสาหกรรม
และกิจกรรมด้านการค้า
ระหว่างประเทศ
โดยบริการขนส่งขยายตัว
ร้อยละ 6.9 และบริการ
โทรคมนาคม ขยายตัว
ร้อยละ 11.6
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สาขาไฟฟ้า ก๊า และการประปา: ขยายตัวต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าและการ
ผลิตและจาหน่ายน้าประปา เป็นสาคัญ ในขณะที่กิจกรรมโรงแยกก๊า ลดลงเล็กน้อย ในไตรมาสที่สองของปี
2561 การผลิ ต สาขาไฟฟ้ า ก๊า ซ และการประปาขยายตั ว ร้อยละ 1.8 เที ย บกับ การขยายตั ว ร้อยละ 2.1
ในไตรมาสก่อนหน้า โดย (1) กิจกรรมการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ยาสูบ
และเฟอร์นิเจอร์ปรับตัวลดลง สอดคล้องกับผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ ยาสูบ และเฟอร์นิเจอร์
ที่ปรับตัวลดลง รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ปรับตัวลดลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศที่ปรับตัว
ลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าในบริการขนส่งขยายตัวเร่งขึ้น (2) กิจกรรมโรงแยกก๊าซลดลงร้อยละ 1.4
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซที่ส่งเข้า
โรงแยกก๊าซ เนื่องจากการผลิตก๊าซภายในประเทศและการนาเข้าก๊าซจากต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
(3) กิจ กรรมการผลิ ต และจ าหน่ ายน้ าประปาขยายตั วร้อยละ 0.3 ปรับตั ว ดี ขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.8
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของปริมาณการใช้น้าประปาในการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นสาคัญ
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปาขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ขยายตั ว ร้ อยละ 0.3 ในช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่อ น โดยกิจ กรรมการผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 2.8 กิจกรรมโรงแยกก๊าซลดลงร้อยละ 3.7 และกิจกรรมการผลิตและจาหน่ายน้าประปาลดลงร้อยละ 0.7
สาขาก่อสร้าง: ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวต่อเนื่องของการก่อสร้างภาคเอกชนและการกลับมาขยายตัว
ของการก่อสร้างภาครัฐ ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ ในไตรมาสที่สองของ
ปี 2561 การผลิตสาขาก่อสร้า งขยายตัวร้อยละ 2.0 ปรับตัว ดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า โดยการก่อสร้า งภาครัฐ ขยายตัว ร้อยละ 1.5 ปรับ ตัว ดีขึ้น จากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า โดยการก่อสร้า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขยายตั ว ร้อยละ 11.5 ต่ อเนื่ อ งจากการขยายตั ว ร้อยละ 12.1
ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การก่อสร้างของรัฐบาลยังปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 3.4
ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และการก่อสร้างอาคาร
ที่อยูอ่ าศัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 3.0 ตามลาดับ ในขณะที่การก่อสร้างอาคารโรงงานลดลงร้อยละ 2.3
ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้างเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 ตามการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ร้อยละ 7.9)
หมวดซีเมนต์ (ร้อยละ 2.5) หมวดคอนกรีต (ร้อยละ 1.6) และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ร้อยละ 0.3) เป็นสาคัญ
รวมครึ่งแรกของปี 2561 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.4
ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยการก่อสร้างภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
ผู้ มี ง านท า: ผู้ มี ง านท าเพิ่มขึ้ นครั้ง แรกในรอบ 4 ไตรมาส โดยผู้ มีง านท าภาคเกษตรขยายตั วต่ อเนื่อ ง
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร ในขณะที่ผู้มีงานทาในสาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว
เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส ในไตรมาสที่สองของปี 2561 ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้มีงานทาภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 31.7) ขยายตัวร้อยละ
3.0 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงของผลผลิตสินค้า
เกษตรสาคัญ เช่น ข้าวเปลือกและอ้อย เป็นต้น ในขณะที่ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 68.3)
ลดลงร้อยละ 0.01 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 ของผู้มีงานทาในสาขาอุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส สอดคล้องกับ
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ของผู้มีงานทาในสาขาที่พักแรมและ
บริก ารด้ า นอาหาร สอดคล้ อ งกับ การขยายตั ว ต่ อ เนื่ องในเกณฑ์ สู ง ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.1 โดยมีผู้ว่างงานเฉลี่ยจานวน 4.1 แสนคน
เฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2561 ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.2
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

NESDB
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการ
ประปาขยายตัวร้อยละ 1.8
โดยการผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้าและการผลิตและ
จาหน่ายน้าประปาเพิ่มขึ้น
ในขณะที่กิจกรรม
โรงแยกก๊าซลดลงเล็กน้อย

สาขาการก่อสร้างขยายตัว
ร้อยละ 2.0 โดยการ
ก่อสร้างภาครัฐกลับมา
ขยายตัวตามการขยายตัวใน
เกณฑ์สูงของการก่อสร้าง
ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนการ
ก่อสร้างของรัฐบาลแม้วา่ ยัง
ลดลงแต่ปรับตัวดีขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้า และการ
ก่อสร้างภาคเอกชนที่
ขยายตัว ต่อเนื่อง
จานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น
ครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส
ร้อยละ 0.9
ผู้มีงานทาภาคเกษตร
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้อง
กับการขยายตัวของผลผลิต
ภาคเกษตร ส่วนผู้มีงานทา
ในสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ
11 ไตรมาสสอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้
กาลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และผู้มี
งานทาในสาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร
ขยายตัวสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยว
อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 1.1
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ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ตามการขยายตัวของผู้มีงานทาภาคเกษตร
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.1
(ล้านคน)
38.8

(%)
2.0

การจ้างงาน (แกน ้าย)
อัตราการว่างงาน (แกนขวา)

38.4

1.6

38.0
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1.2

37.2

0.8

36.8

0.4

36.4
36.0

0.0
58

59

60

61

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2560
สัดส่วน
%YOY
Q2/61 ทั้งปี H1 H2 Q1
ผู้มีงานทารวม
100.0 -0.6 -0.1 -1.1 -0.6
- ภาคเกษตร
31.7 0.3 2.4 -1.6 -1.4
- นอกภาคเกษตร
68.3 -1.0 -1.2 -0.9 -0.3
อุตสาหกรรม
16.7 -2.9 -2.8 -2.9 -1.5
ก่อสร้าง
5.8 -8.2 -10.2 -5.6 -8.7
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ 6.6 -0.2 1.0 -1.3 0.9
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
7.5 1.8 0.7 2.9 4.2
กาลังแรงงานรวม (ล้านคน)
38.1 38.2 38.0 38.2
จานวนผู้มีงานทา (ล้านคน)
37.5 37.5 37.4 37.4
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
4.5 4.6 4.4 4.6
อัตราการว่างงาน (%)
1.2 1.2 1.2 1.2
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

Q2
0.4
6.3
-2.1
-4.2
-11.8
1.0
-2.7
38.3
37.5
4.6
1.2

Q3
-1.6
-1.2
-1.8
-4.0
-6.8
-2.6
-1.0
38.2
37.6
4.5
1.2

Q4
-0.6
-2.0
0.1
-1.8
-4.3
0.0
6.8
37.7
37.2
4.2
1.1
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ด้านการคลัง
ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2561 (เมษายน – มิถุนายน 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 753,737.5
ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณร้อยละ 9.2 และ
ร้อยละ 2.9 ตามลาดับ เป็นผลจาก (1) การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ตามการขยายตัวของ
มูลค่าการนาเข้า สินค้า (2) การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 28.2 เนื่องจากการช าระภาษี
ย้อนหลังและผลประกอบการของบริษัทขุดเจาะน้ามันปรับตัวดีขึ้น (3) การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 เนื่องจากผลประกอบการภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น และ (4) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 ตามการขยายตัวของปริมาณการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราและภาษีสรรพสามิตเบียร์ลดลงต่อเนื่องร้อยละ 5.7 และร้อยละ 0.6 ตามลาดับ

การจัดเก็บรายได้สทุ ธิของ
รัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
และสูงกว่าประมาณการ
ร้อยละ 2.9

รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,832,119.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.4 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณร้อยละ 3.5
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

%YoY
รายได้นาส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท)
เทียบประมาณการ (%)
เทียบปีก่อน (%)
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ทั้งปี

2561

ทีม่ า: กระทรวงการคลัง
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การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2561 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 803,916.3
ล้านบาท1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 (รายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 และรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0)
ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)
695,461.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.2 อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 22.8
(สูงกว่าเป้าหมายกาหนดไว้ที่ร้อยละ 22.0 และสูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 21.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน) แบ่งเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 603,657.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ 25.0 (สูงกว่าเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 22.0 และสูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 22.7
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 91,803.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 อัตรา
การเบิ ก จ่ า ยอยู่ ที่ ร้ อยละ 14.5 (ต่ ากว่ า เป้ า หมายอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยอยู่ ที่ ร้ อยละ 22.0 และต่ ากว่ า อัต รา
การเบิกจ่ายร้อยละ 15.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ร้อยละ
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ที่มา: GFMIS

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้จ่ายเหลื่อมปี มีจานวนทั้งสิ้น 42,736.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.3 อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 13.2 (สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 9.8
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด) คาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้ 71,076.4 ล้านบาท2 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 9.9 และ (4) การเบิกจ่าย
เงินกู้นอกงบประมาณ 906.5 ล้านบาท (โดยเป็นการเบิกจ่ายเงินกู้ตามมาตรการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน) เทียบกับ
การเบิกจ่าย 2,379.1 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,508,358.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.2 (รายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 0.2) เป็นผลจากการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) จานวน 2,166,181.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 1,893,447.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.0 (อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 78.3 สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 75.7 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) และการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 272,733.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7 (อัตราการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 43.1 ต่ากว่าเป้าหมายอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 65.1 และต่ากว่า อัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ 50.7 ในช่วงเดียวของปีกอ่ น) สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
170,418.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 โดยมีอัตราการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 52.6 ของงบประมาณกันไว้
เบิ กเหลื่ อมปี ทั้ง หมด ขณะที่ ง บลงทุนรัฐ วิส าหกิ จ (ไม่รวมบริษั ท ปตท. จ ากั ด) คาดว่ าจะมี การเบิ กจ่ า ย
182,133.2 ล้านบาท3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และเงินกู้นอกงบประมาณเบิกจ่าย 2,525.2 ล้านบาท
1
2
3

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกู้ นอกงบประมาณ
และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมงบลงทุนของบริษัท ปตท. จากัด และไม่รวมรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี)
รวมรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 6,264.3 ล้านบาท
รวมรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี จานวน 12,899.2 ล้านบาท
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หนี้ ส าธารณะคงค้ า ง ณ สิ้ น เดื อนมิ ถุน ายน มี มู ล ค่า ทั้ ง สิ้ น 6,531,509.6 ล้ า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 39.8
ของ GDP แบ่งเป็น เงินกู้ภายในประเทศ 6,275,118.6 ล้านบาท (ร้อยละ 38.2 ของ GDP) และเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 256,391.1 ล้านบาท (ร้อยละ 1.6 ของ GDP) และแบ่งออกเป็นหนี้ของรัฐบาล 5,227,322.1
ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 918,944.8 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้าประกัน) 376,404.8 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 8,838.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.0
ร้อยละ 14.1 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 0.1 ของหนี้สาธารณะคงค้าง ตามลาดับ

หนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ
39.8 ของ GDP สูงกว่า
ไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย

สถานะเงินคงคลัง

หนี้สาธารณะคงค้าง
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ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ สศช.

ที่มา: กระทรวงการคลัง

ฐานะการคลัง: ในไตรมาสทีส่ ามของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลเกินดุลงบประมาณ 21,801.0 ล้านบาท เมือ่ รวมกับ ฐานะเงินคงคลังอยู่ที่
การเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 40,266.0 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 102,180.0 ล้านบาท 426,802.0 ล้านบาท
ทาให้รัฐบาลเกินดุลเงินสดสุทธิ 164,247.0 ล้านบาท มากกว่าการเกินดุลช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.3
และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าจานวน 262,555 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้น
ไตรมาสทีส่ ามของปีงบประมาณ 2561 อยูท่ ี่ 426,802.0 ล้านบาท
รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 493,917.0 ล้านบาท เกินดุลเงิน
นอกงบประมาณ 9,373.0 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 387,588.0 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
70.4 ของกรอบวงเงินขาดดุล 550,358.1 ล้านบาท) ส่งผลให้รฐั บาลยังคงขาดดุลเงินสดหลังกู้ 96,956.0 ล้านบาท

ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในไตรมาสที่สองของปี 2561 ในการประชุมเมื่อวันที่
16 พฤษภาคม และ 20 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสามารถปรับเพิ่มขึ้นเข้าสู่ค่ากลางของกรอบเป้าหมาย
เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังคงอยู่ในระดับต่า ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในคราว
ประชุมเมือ่ วันที่ 12 – 13 มิถนุ ายน 2561 มีมติปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 – 2.00
ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนธนาคารกลาง
ยุโรป (ECB) ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ประกาศแผนยุติการเข้าซื้อพันธบัตร โดยจะปรับลด
วงเงินซื้อพันธบัตรจากเดือนละ 3 หมื่นล้านยูโร เป็นเดือนละ 1.5 หมื่นล้านยูโร ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม
จนสิ้นสุดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงินในเดือนธันวาคม 2561 แต่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงกลางปี 2562 และธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BOJ) ในการประชุมเมือ่ วันที่ 31 กรก าคม 2561
ได้ประกาศขยายกรอบเป้าหมายผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคง
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม สาหรับธนาคารกลางในภูมิภาคส่วน
ใหญ่ยังรักษาแนวทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นธนาคารกลางบางประเทศได้ปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารกลางฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วง
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2561 ตามแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และรองรับความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทรงตัว ขณะที่ธนาคาร
กลางสหรัฐฯปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนธนาคารกลาง
ในภูมิภาคส่วนใหญ่ยังรักษา
แนวทางการผ่อนคลาย
แต่บางแห่งได้เริ่มปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยตามแรง
กดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
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ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2561 ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ
1.50 ต่อปี จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างที่สะท้อนภาวะตลาดแรงงานตึงตัว ทั้งยังถือเป็นครั้งที่ 2 ในปี
2561 ที่ปรับตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ส่วนธนาคารของประเทศในภูมิภาคยังคงนโยบายการเงินไว้
เช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
(ร้อยละ)
ณ สิ้นงวด ทั้งปี
สหรัฐฯ
1.25-1.50
สหภาพยุโรป 0.00
อังกฤษ
0.50
ญีป่ นุ่
-0.10
แคนาคา
1.00
ออสเตรเลีย
1.50
นิวซีแลนด์
1.75
รัสเซีย
7.75
จีน
4.35
เกาหลีใต้
1.50
อินเดีย
6.00
อินโดนีเซีย
4.25
ฟิลปิ ปินส์
3.00
มาเลเซีย
3.00
ไทย
1.50
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.

2560
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
0.75-1.00 1.00-1.25 1.00-1.25 1.25-1.50 1.50-1.75 1.75-2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.25
0.25
0.50
0.50
0.50
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10 -0.10
0.50
0.50
1.00
1.00
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
9.75
9.00
8.50
7.75
7.25
7.25
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
6.25
6.25
6.00
6.00
6.00
6.25
4.75
4.75
4.25
4.25
4.25
5.25
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.25
3.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

2561
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
1.50-1.75 1.50-1.75 1.75-2.00 1.75-2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
7.25
7.25
7.25
7.25
4.35
4.35
4.35
4.35
1.50
1.50
1.50
1.50
6.00
6.00
6.25
6.25
4.25
4.75
5.25
5.25
3.00
3.25
3.50
3.50
3.25
3.25
3.25
3.25
1.50
1.50
1.50
1.50

อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัวเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาส
ที่สองของปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
(MLR) ทรงตัวเท่ากับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปส่งผลให้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ย MLR ที่แท้จริงปรับตัวลดลง
ล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2561 ธนาคารพาณิชย์ ทุกขนาดและสถาบันการเงิน เฉพาะกิจยั งคงอัตราดอกเบี้ ย
เงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับเดียวกับ ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2561
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ตั วดี ขึ้ นต่ อเนื่อ ง โดย ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ส องของปี 2561 ยอดคงค้า งสิ น เชื่ อภาคเอกชน
ของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 5.4 เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
ร้อยละ 4.3 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ตามลาดับ โดยสินเชื่อภาคครัวเรือนมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของสิ นเชื่ อเพื่อที่ อยู่ อาศัย และสิ น เชื่ อเพื่ อซื้ อและเช่ า ซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ สอดคล้องกับ ยอดโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและยอดจาหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจเร่งตัวขึ้น
ในกลุ่มสินเชื่อการขายส่งและการขายปลีกและสินเชื่อการผลิตโดยเฉพาะในสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นสาคัญ สาหรับคุณภาพของสินเชื่อ สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan) ต่อสินเชื่อรวม
ณ สิ้นไตรมาสที่สองอยู่ที่ร้อยละ 2.94 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกู้ยังทรงตัว ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัว
ลดลง ตามการเพิ่มขึ้นของ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
สินเชื่อภาคเอกชนของ
สถาบันรับฝากเงินเร่งตัวขึ้น
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3
ติดต่อกัน
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สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน
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สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวเร่งขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัย
และสินเชื่อเพื่อ ื้อและเช่า ื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2561
ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.95 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 1.3 จากค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการอ่อนค่าของเงินบาท เป็นผลของการเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ สรอ. การไหลออกของเงิน
ลงทุนในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติ และการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย ทัง้ นี้ ในไตรมาสนี้
ค่าเฉลี่ยของดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้า
จากภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ามัน สอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ท่ามกลางการดาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
ของประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ขณะที่เงินบาทได้รับแรงกดดันจากการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างชาติ
หลังความเชื่อมั่นต่อเงินดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่น ๆ เงินบาท
ยังเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น สะท้อนจากดัชนีค่าเงินบาท (NEER)4 และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ที่เพิ่มขึ้น
จากค่า เฉลี่ ย ในไตรมาสก่อนหน้ าที่ ร้อยละ 0.4 และร้ อยละ 0.8 ตามล าดั บ ซึ่ ง เป็ น ผลจากปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ของเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่าและอยู่ในกรอบเป้าหมายของนโยบาย
การเงิน บัญชีเดินสะพัดของไทยที่ยังเกินดุลอย่างต่อเนื่อง และเงินสารองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง

เงินบาทอ่อนค่าลงตาม
ทิศทางการแข็งค่าขึน้ ของ
เงินดอลลาร์ สรอ. และ
ปัจจัยกดดันจากเงินทุน
ไหลออกในตลาดทุน

ในเดื อนกรกฎาคม เงิน บาทเคลื่อนไหวอ่อนค่า ลงต่ อเนื่อง โดยมีส าเหตุส าคัญมาจากความกัง วลเกี่ยวกับ
สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง (Risk-off) และย้ายเงิน
ลงทุนออกจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทาให้ค่าเงินบาทเฉลี่ยในเดือนกรก าคมอยู่ที่ 33.27 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 2.5 จากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า

4

ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้าหนักใหม่ในการคานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับปีที่ใช้คานวณน้าหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เงินบาทอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า
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ที่มา: CEIC, ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ในไตรมาสนี้เคลื่อนไหวผั นผวนในทิศทางปรับลดลงตามภาวะ
ตลาดทุนโลกที่ได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์การค้าโลก การคาดการณ์
การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ FED และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศผู้ส่งออกน้ามัน ซึ่งส่งผลให้นัก
ลงทุนต่างชาติ ปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์ เสี่ยง (risk off) โดยเฉพาะสินทรัพย์ในประเทศตลาดเกิดใหม่
โดย SET Index ปรับตัวลดลงตัง้ แต่ชว่ งสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน ตามสถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลาง
และประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ามันเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ SET ยังได้รับแรงกดดันจากนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป แม็กซิโก และแคนาดา ตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม ตลอดจนการไม่สามารถหาฉันทามติร่วมกันในเรื่องนโยบายการค้าในการประชุมสุดยอด
ของกลุ่มประเทศ G7 ในช่วงต้นเดือนมิถนุ ายน ซึง่ นาไปสู่การยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้า และ SET Index
ปรับลดลงอีกครั้งเช่นเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค ในช่วงที่ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมรอบเดือนมิถุนายน ซึ่งมูลค่าการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมีขนาดเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส SET index ปิดที่ 1,595.58 จุด ลดลงจาก 1,776.26 จุด ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ปรับตัวลดลง ตามความ
กังวลเรื่องการยกระดับและ
ขยายตัวของสงครามการค้า

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เริ่มปรับตัวลดลงและผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า
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อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รรัฐ บาล (Yield) ณ สิ้น ไตรมาสที่ สองของปี 2561 เพิ่ม ขึ้นตลอดทุ กช่ ว งอายุ
โดยการปรับเพิม่ ขึน้ ของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เป็นไปตามการคาดการณ์ทศิ ทางการดาเนินนโยบาย
การเงินและความกังวลของนักลงทุนเรื่องการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเส้นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับขึ้นอย่างเด่นชัดในเดือนเมษายน อันเป็นผลจากการเร่งตัวของราคาน้ามัน
และปรับขึ้น อีกครั้ง ภายหลั ง ตั ว เลขเศรษฐกิจ สหรัฐ อเมริกาในเดือนพฤษภาคมดี กว่ า ที่ คาด อย่ า งไรก็ต าม
ความกัง วลเรื่ องการขยายขอบเขตสงครามการค้า ของประเทศสหรัฐ อเมริ กากับ ประเทศพั น ธมิ ต ร และ
สถานการณ์การเมืองในประเทศอิตาลี ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สร้างแรงกดดันให้ Yield
พันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นอีกครั้ง
ในช่วงที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมรอบเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส Yield
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.70 และ 2.79 ต่อปี ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ไตรมาสแรก
ที่ร้อยละ 1.34 และ 2.56 ต่อปี ตามลาดับ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรับขึ้นตามทิศทาง
นโยบายการเงินของ
สหรัฐอเมริกา
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกระดับช่วงอายุ
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ที่มา: ThaiBMA

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ภาวะตลาดทุนโลกเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดย SET Index
มีแ นวโน้ มปรับ ตัว เพิ่ มขึ้น เช่ นเดีย วกับดั ชนี หลั กทรัพ ย์ ในประเทศต่า งๆ ทั้ งในประเทศเศรษฐกิจ หลั กและ
ประเทศตลาดเกิด ใหม่ โดยนั กลงทุ น ต่ า งชาติ เริ่ม กลั บ มาเป็น สถานะซื้ อสุ ท ธิ ในขณะที่อัต ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ ตามการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยเป็นผลจาก
ความกังวลของนักลงทุนต่อข่าวการปรับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นของ
ธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังไม่เข้าเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดแรงซื้อจากนักลงทุน
ต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ในช่วงปลายเดือน โดย ณ สิน้ เดือนกรก าคม 2561 SET Index ปิดที่ 1,701.79 จุด
ในขณะที่ Yield พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.76 และ 2.71 ต่อปี ตามลาดับ
เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ ในไตรมาสที่สองของปี 2561 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 7.0 พันล้านดอลลาร์
สรอ. จากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ และการไหลออก
ของเงินลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

ทั้งปี
- การลงทุนโดยตรง
-12.4
นักลงทุนไทย
-20.3
นักลงทุนต่างชาติ
7.9
- การลงทุนในหลักทรัพย์ -2.6
นักลงทุนไทย
-12.0
นักลงทุนต่างชาติ
9.4
อื่น ๆ
-4.2
เงินทุนเคลื่อนย้าย
-19.1
ที่มา: ธปท.

H1
-5.0
-9.0
4.0
-2.7
-6.5
3.8
-5.0
-12.7

H2
-7.3
-11.3
3.9
0.1
-5.5
5.6
0.8
-6.4

เงินทุนเคลื่อนย้าย
2560
Q1 Q2 Q3
-1.0 -4.0 -2.0
-3.5 -5.5 -4.0
2.5 1.5 2.1
-1.4 -1.3 2.5
-3.8 -2.7 -2.9
2.3 1.5 5.4
-4.6 -0.4 0.0
-7.0 -5.7 0.5

2561
Q4 H1 Q1 Q2 เม.ย.
-5.3 0.4 -0.2 0.6 0.2
-7.2 -7.1 -4.8 -2.3 -0.5
1.9 7.5 4.6 2.9 0.7
-2.4 -6.1 -2.3 -3.8 -1.4
-2.6 0.0 -1.4 1.4 0.0
0.2 -6.1 -0.9 -5.2 -1.4
0.8 -4.1 -0.3 -3.8 1.1
-6.9 -9.8 -2.8 -7.0 -0.1

พ.ค.
0.6
-0.8
1.4
-1.3
0.6
-1.9
0.8
0.1

มิ.ย.
-0.2
-1.0
0.8
-1.1
0.8
-1.9
-5.7
-7.0

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในไตรมาสที่สองของปี 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(205.9 พันล้านบาท) เทียบกับการเกินดุล 8.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (292.3 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และการเกินดุล 15.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (471.6 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล
มาจากการเกินดุลการค้า 5.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ต่ากว่าการเกินดุล 7.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) และการเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 0.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(ต่ากว่าการเกินดุล 1.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิ จากการขาย
หลักทรัพย์และตราสารหนี้
ของนักลงทุนต่างประเทศ
และการออกไปลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ
ของนักลงทุนไทย

ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลน้อยกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนตามการลดลง
ของทั้งการเกินดุลการค้า
และดุลบริการ

รวมครึ่งแรกของปี 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 21.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (677.5 พันล้านบาท) เทียบ
กับการเกินดุล 24.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (843.6 พันล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เงินสารองระหว่างประเทศ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2561 อยูท่ ี่ 206.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position
อีก 33.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.4 เท่าของหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ (ข้อมูลเบือ้ งต้น ณ สิน้ เดือน
มิถนุ ายน 2561) และเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า 10.8 เดือน (ค่าเฉลีย่ มูลค่าการนาเข้าในไตรมาสทีส่ องของปี 2561)
เงินสารองระหว่างประเทศ

ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ
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เงินสารองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561
อยู่ที่ 206.8 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสที่สองของปี 2561 อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก
ของปี 2561 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 เทียบกับการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.04 ในไตรมาสแรกของปี 2561 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาผักสด ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ปลาและสัตว์น้า และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นสาคัญ ส่วนดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8 เร่งขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ในไตรมาสแรกของปี 2561 เนื่องจากราคาน้ามัน
ขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทาให้ดัชนีราคาในหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.0 ในไตรมาสแรกของปี 2561 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.6
ในไตรมาสแรกของปี 25615

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
ร้อยละ 1.3 เร่งขึ้นจาก
ร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรก
ของปี 2561 ตามการเร่งตัว
ขึ้นของหมวดที่มิใช่อาหาร
และเครื่องดื่มเป็นสาคัญ

รวมครึ่งแรกของปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.7
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สองของปี 2561
อยู่ที่ร้อยละ 1.3
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ในไตรมาสทีส่ องของปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.5 ในไตรมาสแรก
ของปี 2561 เป็น ผลจากการเพิ่มขึ้น ของราคาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากเหมืองเป็นสาคัญ
ในขณะที่ราคาผลผลิ ตเกษตรกรรมลดลง โดยราคาผลิ ตภัณฑ์ อุต สาหกรรมเพิ่ มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่ องจาก
การเพิ่ มขึ้นของราคาผลิ ตภัณฑ์ ปิโ ตรเลีย มเป็น สาคัญ ส่ วนราคาผลิ ตภัณ ฑ์จ ากเหมืองเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 7.8
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ ราคาผลผลิตเกษตรกรรมลดลง
ร้อยละ 1.6 เนื่องจากการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ และปลาและสัตว์น้า 6
รวมครึง่ แรกของปี 2561 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
5
6

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.6 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของราคา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
เป็นสาคัญ ในขณะที่ราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมลดลง

ในเดือนกรก าคม 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.8 เฉลี่ย 7 เดือนแรกของปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ
1.0 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.7
ในเดือนกรก าคม 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เฉลี่ย 7 เดือนแรกของปี 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.1
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสที่สองของปี 2561
ราคาน้ามันดิบปรั บตัวเพิ่มขึ้นจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน ในไตรมาสที่สองของปี 2561 ราคาน้ามันดิ บ
ในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 71.66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3 จาก 49.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ราคาน้ามันดิบในไตรมาสที่สองของปี 2561 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปี 2561 ร้อยละ 11.7
การเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ามันดิบในไตรมาสนี้ มีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) การปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
โลก ทาให้ความต้องการใช้น้ามันของโลกเพิม่ ขึน้ โดยในไตรมาสทีส่ องของปี 2561 ความต้องการใช้น้ามันของโลก
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 99.47 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 98.29
ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยความต้องการใช้น้ามันของสหรัฐฯ และจีน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 20.19 และ 13.77 ล้านบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 20.03 และ 13.29
ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ ในขณะที่ความต้องการใช้น้ามันของยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ 14.24 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ลดลงเล็ ก น้ อยร้อยละ 0.1 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่อน ซึ่ ง เฉลี่ ย อยู่ ที่ 14.25 ล้ า นบาร์ เรลต่ อวั น
(2) การปรับลดกาลังการผลิตอย่างต่อเนือ่ งของกลุม่ ผูผ้ ลิตน้ามันทัง้ ในและนอกกลุม่ โอเปก และ (3) ปัจจัยความไม่สงบ
ด้านภูมิรัฐศาสตร์จากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศลิเบียและเวเนซุเอลา และมาตรการคว่าบาตร
ของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและเวเนซุเอลา

ราคาน้ามันดิบปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ตามการปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจโลก การปรับลด
กาลังการผลิตน้ามันดิบของ
กลุ่มผู้ผลิตน้ามัน และปัจจัย
ความไม่สงบด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์

รวมครึ่งแรกของปี 2561 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส)
อยู่ที่ 67.90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 51.44
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
WTI
2558
ทั้งปี
48.84 53.61 50.87 51.17 51.12 -47.3
2559
ทั้งปี
43.10 45.04 41.40 41.71 42.81 -11.7
H1
50.11 52.76 51.28 51.62 51.44 28.4
H2
51.81 56.88 54.76 54.87 54.58
9.8
Q1
51.90 54.60 53.00 53.44 53.24 59.9
2560
Q2
48.31 50.92 49.55 49.80 49.65
5.9
Q3
48.20 52.22 50.34 50.55 50.33
7.1
Q4
55.42 61.55 59.18 59.20 58.84 12.4
ทั้งปี
50.96 54.82 53.02 53.24 53.01 18.2
H1
65.12 70.91 67.71 67.87 67.90 30.0
Q1
62.35 66.90 63.52 63.82 64.15 20.1
Q2
67.89 74.91 71.90 71.93 71.66 40.5
เม.ย.
66.25 71.72 68.12 68.15 68.56 30.0
2561
พ.ค.
70.10 77.08 74.10 74.10 73.84 43.7
มิ.ย.
67.32 75.94 73.48 73.54 72.57 49.0
ก.ค.
70.90 75.01 72.95 73.02 73.97 51.4
7M
65.95 71.49 68.46 68.61 68.63 32.9
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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อัตราการขยายตัว (%YOY)
BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
-46.1 -47.3 -47.1 -47.0
-16.0 -18.6 -18.5 -16.3
28.6
38.0 38.6 33.2
16.0
20.0 18.9 16.1
55.6
69.4 71.3 63.7
8.4
15.1 15.0 11.1
11.1
16.8 15.8 12.6
20.4
22.8 21.6 19.3
21.7
28.1 27.7 23.8
34.4
32.1 31.5 32.0
22.5
19.8 19.4 20.5
47.1
45.1 44.4 44.3
33.7
31.1 29.9 31.2
49.5
46.8 46.4 46.6
59.7
59.0 58.7 56.7
52.2
53.4 53.5 52.6
36.8
34.9 34.4 34.7
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3. เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่สองของปี 2561
ในไตรมาสที่ ส องของปี 2561 เศรษฐกิ จ โลกขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี อย่ า งต่ อเนื่ อง น าโดยเศรษฐกิจ สหรัฐ ฯ
ที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งตัวขึ้นเข้าสู่การขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
จีน และประเทศพัฒนาแล้วที่สาคัญอื่น ๆ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ
จากไตรมาสแรก การขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศสาคัญ ๆ เมื่อรวมกับการปรับตัวดีขึ้น
ของอุปสงค์ในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาที่สาคัญ ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง
การขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศพัฒนาแล้ว
ทีส่ าคัญ ๆ ได้สง่ ผลให้อตั ราการว่างงานปรับตัวลดลงและเข้าสูร่ ะดับต่าสุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะสหรัฐฯ (ต่าสุด
ในรอบ 17 ปี) กลุม่ ประเทศยูโรโซน (ต่าสุดในรอบ 9 ปี) ญีป่ นุ่ (ต่าสุดในรอบ 25 ปี) แคนาดา (ต่าสุดในรอบ 42 ปี)
และสหราชอาณาจักร (ต่าสุดในรอบ 43 ปี) ในขณะที่ช่องว่างการผลิต (Output gap) ปิดตัวลงและเริ่มเข้าสู่ช่วง
การขยายตัวทีส่ ูงกว่าศักยภาพในบางประเทศ สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อทีป่ รับตัวสูงขึ้นและกลับสูเ่ ป้าหมายของ
นโยบายการเงินในบางประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศสาคัญ ๆ ส่งสัญญาณปรับทิศทางนโยบายการเงิน
เข้าสู่ภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ แคนาดา และสหราชอาณาจักร ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ในขณะทีธ่ นาคารกลางยุโรปประกาศแผนการลดขนาดการเข้าซือ้ สินทรัพย์
แม้กระนัน้ ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อของญีป่ นุ่ และในประเทศกาลังพัฒนาอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้าหมาย
นโยบายการเงิน ซึง่ ส่งผลให้ธนาคารกลางญีป่ นุ่ และธนาคารกลางของประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่ยงั คงรักษาการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะเดียวกัน แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศเศรษฐกิจหลัก และความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความผันผวน เมื่อรวมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึน้ และอัตราเงินเฟ้อทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ประเทศกาลังพัฒนาบางประเทศปรับเพิม่ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพือ่ ลดความเสีย่ งจากเงินเฟ้อ รวมทัง้ ลดแรงกดดันจากความผันผวนของการเคลือ่ นย้ายเงินทุน
ประเทศ
สหรัฐฯ (Core PCE)
แคนาดา
ยูโรโซน
สหราชอาณาจักร
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.

อัตราเงินเฟ้อและเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศสาคัญ ๆ
อัตราเงินเฟ้อ (%YoY)
ทั้งปี 2560
Q4/2560
Q1/2561
Q2/2561
1.6
1.6
1.7
1.9
1.6
1.8
2.1
2.3
1.5
1.4
1.2
1.7
2.7
3.0
2.7
2.4
1.6
1.8
2.2
1.8
0.5
0.6
1.3
0.7
1.9
1.5
1.3
1.5
3.8
3.5
3.3
3.3
2.9
3.0
3.9
4.8

เป้าหมาย
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.0
3.5
2.0 – 4.0

เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในไตรมาสที่ ส อง (Advance estimate) ขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.8 เร่ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 2.6
ในไตรมาสก่อนหน้าและเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของ
การใช้จ่า ยทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมทั้ งการเพิ่ มขึ้น ของการส่งออกสุ ทธิ ซึ่งส่ วนหนึ่งได้รับ ปัจจั ย
สนับสนุนจากการเร่งส่งออกไปยังประเทศจีนก่อนที่มาตรการการปรับขึ้นภาษีนาเข้าจะมีผลบังคับใช้ ในขณะที่
การนาเข้าชะลอตัวสอดคล้องกับการชะลอตัวของการลงทุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและ
ต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ อั ต ราการว่ า งงานลดลงเป็ น ร้ อ ยละ 3.9 ต่ าสุ ด ในรอบ 17 ปี (โดยในเดื อ นพฤษภาคม
อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ต่าสุดในรอบ 48 ปี) ในขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนมากขึ้น
โดยอัตราเงินเฟ้อ (Core PCE Price Index) ในไตรมาสทีส่ องอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.9 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อน
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เศรษฐกิจโลกในไตรมาส
ที่สองของปี 2561 ขยายตัว
อย่างต่อเนื่องตามการ
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและ
เร่งตัวขึ้นของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจยูโรโซนและจีน
ที่ยังขยายตัวได้ดี
การปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจส่งผลให้อัตราการ
ว่างงานในประเทศพัฒนา
แล้วสาคัญ ๆ ลดลงต่าสุด
ในรอบหลายปี ช่องว่างการ
ผลิตปิดตัวลง และอัตราเงิน
เฟ้อปรับตัวเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผล
ให้ธนาคารกลางประเทศ
สาคัญ ๆ ปรับทิศทาง
นโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะ
ปกติอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ที่ธนาคารกลางญีป่ ุ่นและ
ประเทศกาลังพัฒนา
ส่วนใหญ่ยังรักษาระดับการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงิน
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
มีความผันผวนตามการ
คาดการณ์ทิศทางนโยบาย
การเงินและความวิตกกังวล
ต่อมาตรการกีดกันทาง
การค้าที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว
สูงสุดในรอบ 3 ปี ตามการ
เร่งตัวขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
และการส่งออกสุทธิ
นอกจากนี้ อัตราการ
ว่างงานอยู่ในระดับต่าสุด
ในรอบ 17 ปี และเงินเฟ้อ
ปรับตัวเข้าใกล้เป้าหมาย
นโยบายการเงินมากขึ้น
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และเข้าใกล้เป้าหมายร้อยละ 2.0 ของนโยบายการเงิน ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
มี ม ติ ป รับ เพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายอี กร้อ ยละ 0.25 สู่ ช่ ว งร้อ ยละ 1.75 – 2.00 ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
12 - 13 มิ ถุ น ายน 2561 และส่ ง สั ญ ญาณของการปรั บ เพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีมติในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรก าคม –
1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาก็ตาม
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโ น ขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และออสเตรีย เป็นสาคัญ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก าร รวมทั้ ง การชะลอตั ว ของการบริ โ ภคภายในประเทศซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การปรับตัวลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานปรับตัว
ลดลงเป็นร้อยละ 8.3 ต่าสุดในรอบ 9 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเร่งตัว ขึ้นเป็นร้อยละ 1.7 แต่ยังคงต่ากว่ า
เป้ า หมายร้ อ ยละ 2.0 ของนโยบายการเงิ น ส่ ง ผลให้ ธ นาคารกลางยุ โ รป ( ECB) ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
26 กรก าคม 2561 มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายและรักษาขนาดการเข้าซือ้ สินทรัพย์ไว้ที่ 3 หมืน่ ล้านยูโรต่อเดือน
จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2561 และได้ประกาศแผนการลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงเป็น 1.5 หมื่นล้านยูโร
ในเดือนตุลาคมจนกระทั่งสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2561 ควบคู่ไปกับการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม
ต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงกลางปี 2562
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เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัว
จากไตรมาสก่อน ตามการ
ชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ รวมทั้งการบริโภค
ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี
อัตราการว่างงานลดลง
ต่าสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
แต่ยังคงต่ากว่าเป้าหมาย
นโยบายการเงิน

เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 1.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการบริโภคภาคเอกชนสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และการเพิ่มขึ้นของแรง
ขับเคลื่อนจากการส่งออกซึ่งส่งผลให้การผลิตขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐบาลที่ขยายตัว
ต่อเนื่ องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการใช้จ่ ายเพื่อเตรีย มความพร้อมส าหรับ งานโตเกีย วโอลิม ปิ กปี 2563
ส่วนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการลงทุนนอกภาคที่อยู่อาศัย การฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงเป็นร้อยละ 2.4 ต่าสุดในรอบ 25 ปี (นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2536)
ในขณะที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 21 ปี (ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่ม
โบนัสประจาปีในเดือนมิถุนายน แต่ ยังต่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ร้อยละ 3.0) อย่างไรก็ตาม
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่ากว่าร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 กรก าคม 2561 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และรักษามาตรการการเข้าซือ้ สินทรัพย์ไว้ทรี่ ะดับเดิม แต่ขยายกรอบอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรอายุ 10 ปีให้กว้างขึ้น
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ

เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
ตามการขยายตัวของการ
บริโภคภาคเอกชนและการ
ส่งออกสุทธิ ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคยังอยู่ในเกณฑ์ดี
อัตราการว่างงานลดลง
ต่าสุดในรอบ 25 ปี ส่วน
อัตราเงินเฟ้อยังต่ากว่า
เป้าหมายนโยบายการเงิน

เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.7 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 6.8 ไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัวของภาคการส่งออก รวมทั้งการชะลอตัว
ของการบริโ ภคภายในประเทศและการลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์ ถาวรที่ เกิด จากมาตรการปรับ สมดุ ล โครงสร้า ง
เศรษฐกิจและการเพิ่ ม ความเข้ม งวดในการปล่อยสิ น เชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อควบคุม ความเสี่ ย งด้ า น
เสถียรภาพทางการเงิน ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สัดส่วนหนี้สินภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ
160.3 ต่ อ GDP ในขณะที่ ทุ น ส ารองระหว่ า งประเทศปรับ ตั ว ลดลงเป็ น 3,112.1 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 เทียบกับ 3,142.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สอดคล้องกับ
ค่า เงิ นหยวนในไตรมาสที่ ส องที่อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 2.2 อย่ า งไรก็ดี ธนาคารกลางจี น
(PBOC) ได้ ป ระกาศปรั บ ลดอั ต ราการด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง (Reserve Requirement Ratio: RRR)
เป็นร้อยละ 15.5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งที่ 2 ภายหลังจากปรับลดครั้งแรกในเดือน
เมษายน 2561 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 5 กรก าคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
เศรษฐกิจและกระตุ้นธุรกิจขนาดเล็ก

เศรษฐกิจจีนขยายตัว
ร้อยละ 6.7 ชะลอลง ตาม
การชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
และการส่งออก ในขณะที่
เงินหยวนอ่อนค่า และ
สัดส่วนหนี้ภาคธุรกิจยังอยู่
ในระดับสูง
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เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้
และไต้หวันขยายตัวร้อยละ 2.9 และ 3.3 ตามลาดับ เร่งขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 2.8 และ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามล าดับ ตามการผลิต ภาคอุต สาหกรรมและการส่ งออกที่ ขยายตั วเร่ง ขึ้น ในขณะที่ สิง คโปร์และฮ่ องกง
ขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.5 ชะลอลงจากร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ
ตามการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ สาหรับ เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเ ียน ส่วนใหญ่
ขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารเป็นสาคัญ
โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 5.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.1 ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซีย เวียดนาม
และฟิลปิ ปินส์ ขยายตัวร้อยละ 4.5 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 6.0 ตามลาดับ ชะลอลงจากร้อยละ 5.4 ร้อยละ 7.5
และร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ
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เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
NIEs ส่วนใหญ่ขยายตัว
ต่อเนื่องตามการส่งออก
และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม สาหรับ
เศรษฐกิจอาเชียน ส่วนใหญ่
ขยายตัวต่อเนื่องตามการ
ขยายตัวของการส่งออก
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัว
สูงขึ้นตามราคาอาหาร

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศในภูมิภาคต่างๆ
การส่งออก
GDP
เงินเฟ้อ
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ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2561
เศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปียังมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
สหรัฐ ฯ ซึ่ งได้ รับปัจ จัยสนับสนุนจากการปรับตัวดี ขึ้นของปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิจและปัจจั ยสนั บสนุ น
เพิ่มเติมจากมาตรการปรับลดภาษีและการส่งเสริมการจ้างงาน รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
จากครึ่งปีแรกของเศรษฐกิจหลักหลายประเทศ อาทิ จีน กลุ่มประเทศยูโรโซน แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศกาลังพัฒนาสาคัญอื่น ๆ ที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลกและการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ เมื่อรวมกับการขยายตัว
ในเกณฑ์ดีของประเทศสาคัญ ๆ ในครึ่งปีแรก คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1
โดยคาดว่ า เศรษฐกิจ สหรัฐ ฯ จะขยายตั ว ร้อ ยละ 2.8 เร่ง ขึ้ น จากร้อยละ 2.2 และเศรษฐกิ จ ออสเตรเลี ย
จะขยายตัวร้อยละ 3.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2560 นอกจากนี้ ยังคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศกาลัง
พัฒนาที่สาคัญ ๆ จะปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อาทิ เศรษฐกิจอินเดียที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 เร่งขึ้นจาก
ร้อยละ 6.2 ในปี 2560 และเศรษฐกิจรัสเซียจะขยายตัวได้ร้อยละ 1.7 สูงขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในปีก่อนหน้า
ในขณะที่เศรษฐกิจจีน กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่นชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ
การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจส่งผลให้การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น และอัตราการว่างงานในครึ่งปีแรก
ของหลายประเทศปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับต่าสุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยูโรโซน ญี่ปุ่น แคนาดา
และสหราชอาณาจั ก ร สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว่ า เป้ า หมายนโยบายการเงิ น
อาทิ แคนาดา สหราชอาณาจักร และฟิลิปปินส์ และเข้าใกล้เป้าหมายนโยบายการเงินมากขึ้นในหลายประเทศ
อาทิ สหรัฐฯ และยูโรโซน เมื่อรวมกับแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะทาให้
ประเทศสาคัญ ๆ ปรับทิศทางนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการส่งสัญญาณ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
แคนาดา และสหราชอาณาจักร และแผนการปรับลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก 3 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
เป็น 1.5 หมื่นล้านยูโร ในเดือนตุลาคมก่อนที่จะยุติลงในเดือนธันวาคม 2561 ของธนาคารกลางยูโรโซน ปัจจัย
ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องจากปี 2560
ทั้งอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสาคัญ ๆ และอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรระยะยาวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโลก และการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณพันธบัตรซึ่งเกิดจากการปรับลดขนาดงบดุลของประเทศสาคัญ ๆ และการเพิ่มขึ้นของการ
ขาดดุ ล การคลั ง ในสหรั ฐ ฯ เงื่ อนไขดั ง กล่ า วมี แนวโน้ ม ที่ จ ะสร้า งแรงกดดั น ต่ อการเคลื่ อนย้ า ยเงิ น ทุ น และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอมากขึ้นตามลาดับ
ในกรณีฐาน คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2560 โดยการ
ขยายตัวในช่วงที่เหลือของปีมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
และต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับการจ้างงานเต็มที่ ซึ่งส่งผล
ให้อัตราการว่างงานลดลงเป็นร้อยละ 3.9 ต่าสุดในรอบ 17 ปี ท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน
ที่มีความชัดเจนมากขึ้นและการเพิ่ มขึ้นของราคาหลั กทรัพย์ รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการลงทุ น
ภาคเอกชนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากก หมายปรับลดภาษี
และการส่งเสริมการจ้า งงาน การขยายตั วอย่า งแข็ง แกร่ง ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่า จะทาให้แรงกดดั น
ด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ ซึ่งในกรณีฐาน คาดว่าจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอีกสองครั้งในช่วงที่เหลือของปี 2561 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโ น คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดี
ร้อยละ 2.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการ
ส่งออกที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินยูโรและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนและ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ในตลาดโลก ซึ่ ง จะเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวดีขึ้น
ของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราการว่างงานที่ลดลง
เป็นร้อยละ 8.3 ต่าสุดในรอบ 9 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเข้าใกล้เป้าหมายนโยบายการเงินมากขึ้น
แม้ กระนั้ นก็ต าม ความเชื่ อมั่น ในระบบเศรษฐกิจ ยั ง มี ความเสี่ ย งที่จ ะได้ รับ ผลกระทบจากเงื่ อนไขทิ ศทาง
การดาเนินนโยบายของรัฐบาลอิตาลีและสเปน รวมทั้งเงื่อนไขในภาคสถาบันการเงินในบางประเทศที่ยังมีความ
อ่อนแอซึ่งอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากวิกฤติเศรษฐกิจในตุรกี และทิศทางการดาเนินนโยบายการค้าของ
สหรัฐ ฯ ในกรณีฐานคาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะรักษาการเข้าซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ระดับเดิมจนถึงเดือนกันยายน
และมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการตามแผนการปรับลดการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก 3 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน
เป็น 1.5 หมื่นล้านยูโรในเดือนตุลาคม ก่อนที่จะยุติมาตรการดังกล่าว ณ สิ้นปี 2561 ตามที่ธนาคารกลางยุโรป
ได้สง่ สัญญาณในช่วงก่อนหน้า เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากร้อยละ 1.7 ในปี
2560 สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจร้อยละ 1.0 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 สาหรับเศรษฐกิจในช่วง
ที่ เ หลื อ ของปี 2561 คาดว่ า ยั ง คงมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขยายตั ว ในระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ ครึ่ ง ปี แ รก ตามแนวโน้ ม
การขยายตั ว ของการส่ ง ออกซึ่ ง ได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการอ่ อ นค่ า ของเงิ น เยนและส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับ
ปัจจัย สนับ สนุน จากการปรับตั วดีขึ้นของดัชนี ความเชื่ อมั่น ผู้บริโภค สอดคล้องกับ การลดลงของอัตราการ
ว่างงานซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ต่าสุดในรอบ 25 ปี ในขณะทีค่ า่ จ้างแรงงานฟืน้ ตัวอย่างช้า ๆ และอัตราเงินเฟ้อยังมี
แนวโน้มทีจ่ ะยังอยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในกรณีฐาน คาดว่าธนาคารกลาง
ญี่ปุ่นยังคงรักษาระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ที่ระดับเดิม เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7
ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.9 ในปี 2560 โดยการขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การขยายตัวของการลงทุนภายใต้การปรับโครงสร้างการผลิตและการดาเนินการริเริ่มแถบ
และเส้นทาง (Belt and road initiative) รวมทั้งมาตรการลดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องและการลด
ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคครัวเรือนและธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดัน
ด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการอ่อนค่าของเงินหยวน รวมทั้งความเสี่ยงในภาคการเงินสะท้อนจากสัดส่วน
หนี้สินภาคธุ รกิจที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจกลุ่ ม
ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่ (NIEs) มี แ นวโน้ ม จะขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ งและสู ง กว่ า การคาดการณ์
ในบางประเทศ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไต้หวัน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้จะขยายตัวร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ
3.1 เทียบกับร้อยละ 2.9 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.1 ในปี 2560 ตามลาดับ เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเ ี ยน ที่ มีแ นวโน้ มขยายตั วดี ต่อเนื่ องจากครึ่ง ปีแรก ตามการขยายตั วของการส่ งออกซึ่ง ได้ รับ
แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของการค้ากับประเทศคู่ค้าหลัก และการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ
โดยคาดว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จะขยายตัวร้อยละ 5.4 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 6.8
เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.1 ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 6.8 ในปี 2560 ตามลาดับ ในขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจมาเลเซีย
จะขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอลงจากร้อยละ 5.9 ในปี 2560
แม้กระนั้นก็ตาม ความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
แม้ว่ามาตรการสาคัญ ๆ ที่มีผลในทางปฏิบัติแล้วและที่กาลังจะมีผลในทางปฏิบัติภายในไตรมาสที่สามของปี
จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสาคัญ ๆ และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมในขอบเขตที่
จากัดก็ตาม แต่ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามการขยายขอบเขตของมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในกรณีที่หากสหรัฐฯ ดาเนินการ
ตามมาตรการเรียกเก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิม่ เติมมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และมาตรการปรับขึน้ อัตราภาษี
นาเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ จากทุกประเทศ ในขณะเดียวกันความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและ
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การเงินโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูง ตาม (1) การปรับการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทาง
นโยบายและการดาเนินนโยบายที่เกิดขึ้นจริงของประเทศสาคัญ ๆ ทั้งในด้านทิศทางนโยบายการเงิน นโยบาย
การค้า และนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของประเทศเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งทิศทางนโยบายของสเปนและ
อิตาลีหลังการจัดตั้งรัฐบาลที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (2) ความเสี่ยงต่อวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิจ อ่อนแอ โดยเฉพาะภายใต้ แนวโน้ ม การปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น ของอัต ราดอกเบี้ ย
ในประเทศเศรษฐกิ จ หลั กและความผั น ผวนของการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น (3) ความเสี่ ย งด้ า นภูมิ รัฐ ศาสตร์
ในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผล
ให้ราคาน้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการคาดการณ์ และ (4) ความคืบหน้าการ
เจรจาแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร รวมทั้งผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
ซึ่งส่งผลให้การส่งออกและภาคการผลิตสาคัญ ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีและสามารถสนับสนุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ รวมทั้ง
การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่มี
ความชัดเจนมากขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรยังมีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย ท่ามกลางการ
เพิ่มขึ้นของความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก และการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า
ซึ่งเริ่มเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของราคาสินค้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นตามลาดับ

ปัจจัยสนับสนุน
1) การขยายตัวในเกณฑ์ดี อย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิ จโลก ซึ่ งส่ง ผลให้การส่ งออกและรายได้จ ากการ
ท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทาให้ภาคการผลิตสาคัญ ๆ
ขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี และสนั บ สนุ น การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ อย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยเฉพาะ (1) การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (สัดส่วนร้อยละ 26.2 ของ GDP) ซึ่งขยายตัวเร่งขึ้นตามลาดับจากเฉลี่ยร้อยละ 1.5
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เป็นร้อยละ 3.8 ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมทั้งขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องร้อยละ
3.5 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (2) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (สัดส่วนร้อยละ 5.5 ของ GDP) ขยายตัว
ต่อเนื่องร้อยละ 11.1 ในครึ่ง แรกของปี 2561 และ (3) สาขาการขนส่ง และการคมนาคม และสาขา
การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.3 และร้อยละ 6.3 ในปี 2560
และขยายตัวต่อเนื่องเป็นร้อยละ 7.2 และร้อยละ 7.1 ในครึ่งแรกของปี 2561 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมท่องเที่ยวและส่งออก สาหรับในช่วงที่เหลือของปี 2561 ในกรณี
ฐานคาดว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยวสาคัญ ๆ จะขยายตัว
ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง รวมทั้งส่งผลให้รายได้จากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวทั้งปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10.0 และร้อยละ 10.3 ตามลาดับ และสามารถสนับสนุนการขยายตัวของภาคการผลิตสาคัญ ๆ
ได้อย่างต่อเนื่อง
2) การเพิม่ ขึน้ ของแรงขับเคลือ่ นจากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
2561 มูลค่าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม) อยูท่ ี่ 2.17 ล้านล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 และมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งในด้ านการสนั บสนุน ทางตรงผ่ านการใช้ จ่า ยเพื่อการอุป โภคของรัฐบาลซึ่งเร่ง ตัว ขึ้น จากการลดลง
ร้อยละ 0.1 ในครึ่งแรกของปี 2560 เป็นการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 รวมทั้ง
การสนับสนุนทางอ้อมผ่านการใช้จ่ายในหมวดเงินโอนและอื่น ๆ ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
1.24 ล้านล้านบาท ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารลงทุน
ภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตาม (1) แนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการเบิกจ่ายงบลงทุน สะท้อนจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนรวมวงเงินที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว (PO) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่ง อยู่ที่ ร้อยละ 65.0
ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เทียบกับร้อยละ 59.7 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (2) การเพิ่มขึ้น
ในเกณฑ์สูงของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีและกรอบวงเงิน
ลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 16.7 และร้อยละ 89.2 ตามลาดับ (3) การเร่งตัวขึ้นของการเบิกจ่ายจากโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีโครงการเข้าสู่ช่วงของการก่อสร้างมากขึ้น
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ความคืบหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาครัฐ
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญมีความคืบหน้ามากขึ้นและคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2559 (Action Plan ปี 2559) จานวน 20
โครงการ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan ปี 2560) จานวน 36 โครงการ ที่เข้า
สู่ขั้นตอนของการก่อสร้างแล้วจานวน 21 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 725,911 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการภายใต้ Action Plan ปี 2559
จ านวน 14 โครงการ วงเงิ น รวม 705,501 ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 รวม 20 โครงการ วงเงินลงทุน 1,383,938.89 ล้านบาท
ล้ า นบ า ท เช่ น โครงการทางหลวงพิ เ ศษ
1. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
131,004 ลบ.
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561
สายพั ท ยา-มาบตาพุ ด โครงการก่ อ สร้ า งทาง
1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบ
ไร้รอยต่อ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา)
(วงเงินอนุมัติ 224,544 ลบ.)
หลวงพิเศษบางปะอิ น -นครราชสีมา โครงการ
อยู่ระหว่างนาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
รถไฟทางคู่ สายนครปฐม-ชุ มพร เป็ น ต้น และ
ขั
้
น
ตอน
1. HST ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน
อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
ประกวดราคา
(วงเงินอนุมัติ 94,673 ลบ.)
วงเงิน 705,501 ลบ.
วงเงิน 355,548 ลบ.
โครงการภายใต้ Action Plan ปี 2560 จานวน
2. HST ช่วงกรุงเทพฯ – ระยอง
(วงเงินอนุมัติ 152,528 ลบ.)
อยู่ระหว่างกระบวนการ
อยู่ระหว่าง
PPP/การศึกษา จัดเตรียม
3. โครงการรถไฟสายสีแดงอ่อน
7 โครงการ วงเงินรวม 20,410 ล้านบาท รวมทั้ง
นาเสนอ ครม.
และเจรจาวงเงิน
และสายสีแดงเข้ม
291,359 ลบ.
(วงเงินอนุมัติ 44,158 ลบ.)
โครงการโครงสร้างพื้นฐานสาคัญภายใต้แผนงาน
อยู่ระหว่างการศึกษา จัดเตรียม และเจรจา
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มี
1. โครงการความร่วมมือก่อสร้าง
ทางรถไฟไทย – ญี่ปุ่น
(ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก)
ความคืบ หน้า มากขึ้ น โดยล่า สุ ด เมื่ อ วัน ที่ 27
มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น แบบไร้ ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 รวม 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท
รื อ เ ฟ อ ร์ รี่ เ ชื่ อ ม โ ย ง อ่ า ว ไ ท ย ต อ น บ น
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561
รอยต่ อ (ดอนเมื อ ง - สุ ว รรณภู มิ - อู่ ต ะเภา) 1.2. เฝัการบริ
งตะวันออกและตะวันตก ระยะสั้น
25. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนครปฐม – ชะอา
หารจัดการระบบตัวร่วม
เปดให้บริการแล้ว
26. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หาดใหญ่ – ชายแดนไทย /มาเลเชีย
วงเงิน 737.53 ลบ.
วงเงินลงทุนที่ได้รับ อนุมัติ 224,544 ล้านบาท 3. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
เตรียมเสนอ
4.1 การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค
27. ทางพิเศษ กระทู้ – ป่าตอง
คกก.
สกลนคร
ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา 5.ทางคูแม่ส่ อด/เบตง/
อยู่ระหว่าง
PPP/EEC
ช่วงหัวหิน – ประจวบฯ
28. ศูนย์การขนส่งชายแดน จ. นครพนม
ก่อสร้าง/
วงเงิน
กตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก
และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนสิ้นปี 2561 6.จุ7. ดพัพัฒกนาท่รถบรรทุ
ด
าเนิ
น
การ
29. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน- ศูนย์วัฒนธรรมฯ
250,652.36
าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
วงเงิน 20,410.30 ลบ.
ลบ.
าภูมิภาคชายแดนและเมืองหลัก
30. ศูนย์ ่อมบารุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ในขณะที่โครงการศูนย์ซ่อมบารุงท่าอากาศยาน 8 - 9.10.สถานีระบบลขนส่าเลีงสินยค้งกระเป
าสัมภาระ
เตรียมประกวดราคา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ข้อเสนอ
อู่ตะเภา (MRO) และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง 11. ทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง
31. ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
วงเงิน 34,507.61 ลบ.
แล้วเสร็จ
ทางคู่ ระยะที่ 2 ปากน้าโพ-เด่นชัย-เชียงใหม่(อยู่ระหว่าง
เชี ย งราย-เชี ย งของ/ ชุ ม ทางถนนจิ ร ะ-อุ บ ลราชธานี /
ระยะที่ 3 (LCB) คาดว่าจะเริม่ เข้าสูช่ ว่ งกระบวนการ 12-20
จัดจ้าง) วงเงิน
ขอนแก่น-หนองคาย/ ชุมพร-สุราษ ร์ธานี-สงขลา/ เด่น
32. พัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทย ระยะยาว
ชัย-บ้านไผ่-นครพนม/หาดใหญ่-ปะดังเบซาร์
30,154.52 ลบ.
อง สายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน–ศาลายา และ
ก่อสร้างได้ในช่วงครึง่ หลังของปี 2561 เป็นต้นไป 21. ตลิรถไฟชานเมื
33.
รถไฟฟ้
า สายสีน้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4
เตรี
ย
มเสนอ
ครม.
ศึ
ก
ษา
่งชัน-ศิริราช
นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้ น ฐานภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคมนาคม
ขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2561 จานวน 9 โครงการ
วงเงิน ทั้งสิ้ น 489,366 ล้ า นบาท ซึ่ งโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการนาเสนอคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ว ม
ลงทุนในกิจ การของรัฐ (PPP) พิจ ารณาอนุมัติ
โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณา
และเริ่ ม เข้ า สู่ ก ระบวนการก่ อ สร้ า งได้ ใ นช่ ว ง
ปลายปี 2561 และต่ อ เนื่ อ งไปยั ง ช่ ว งกลางปี
2562 ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน
ให้การลงทุนรวมของประเทศสามารถขยายตัวได้
ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

โครงการ

วงเงิน
(ลบ.)

ผลงาน
(ร้อยละ)

รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง A
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 1)
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
สายพัทยา – มาบตาพุด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
สายบางปะอิน – นครราชสีมา
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (งานโยธา)
รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร
รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ
รถไฟไทยจีน ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่าง
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว – สาโรง
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

23,803

78.37

1,864

100.00

2,031

98.80

17,819

81.10

76,600

45.31

109,541

11.91

17,250
29,499
24,722
179,413

12.36
2.70
1.20
ต.ค. 61

49,120

11.53

56,691

เวนคืนที่ดิน

54,644

เวนคืนที่ดิน

62,503

81.84

รถไฟฟ้า

เดิมวงเงิน 1,796,385 ลบ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ที่มา: กระทรวงคมนาคม

22. รถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม รังสิต–มธ. (ศูนย์รังสิต)
4.2 การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคภูเก็ต

วงเงิน
476,683.04 ลบ.

23. ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ
24. จัด ื้อรถโดยสารไฟฟ้า จานวน 200 คัน
พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า

ทบทวน/
ชะลอ

วงเงิน
41,511.24
ลบ.

34 – 35**. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม
สมุทรปราการ - บางปู และคูคต - ลาลูกกา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
**โครงการรถไฟฟ้า ARL ควบรวมกับโครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 รวม 9 โครงการ วงเงินลงทุน 489,366.30 ล้านบาท

01

รถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊า ธรรมชาติ

1,891.45
ลบ.

02

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ช่วงรังสิต - บางปะอิน

29,400.00
ลบ.

03

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ

43,000.00
ลบ.

04

รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

272,226.00
ลบ.

05

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ. เชียงใหม่

107,233.02
ลบ.

0

พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น

2,250 ลบ.

ขั้นตอน
ประกวดราคา
วงเงิน 2,205 ลบ.
อยู่ระหว่าง
นาเสนอ ครม. และ คกก. PPP
วงเงิน 487,116.30 ลบ.

06

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ. นครราชสีมา

13,593.00
ลบ.

07

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ. ขอนแก่น

13,947.00
ลบ.

08

ท่าเรือบก (Dry Port)
จ. ขอนแก่น

1,825.83
ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561

3) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน จากการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในครึ่งแรกของปี
2560 เป็นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 3.2 ในครึ่งหลังของปี 2560 และในครึ่งแรกของปี 2561 ตามลาดับ
โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือซึ่งเร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 3.5
และร้ อ ยละ 3.2 ในช่ ว งเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการใช้ ก าลั ง การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งในไตรมาสที่สองของปี 2561 อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 66.6 และเป็นอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตของไตรมาสที่สองซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ในช่วงที่เหลือของปี 2561 การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้ม
ที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม (1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กาลังการผลิตซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้
มีความต้องการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือ (ร้อยละ 80 ของการลงทุนภาคเอกชน) เพื่อขยายกาลัง
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

20 สิงหาคม 2561
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การผลิตมากขึ้น จากข้อมูลในไตรมาสที่สองของปี 2561 พบว่า ในจานวนอุตสาหกรรมหลัก 21 รายการ
มีอุตสาหกรรมที่ใช้กาลังการผลิตสูงกว่าร้อยละ 80 จานวน 4 อุตสาหกรรม อัตราการใช้กาลังการผลิต
ในช่วงร้อยละ 71 – 80 จานวน 2 อุตสาหกรรม และอัตราการใช้กาลังการผลิตในช่วงร้อยละ 60 – 70
จ านวน 5 อุ ต สาหกรรม (2) การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของการขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผ่ า นส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ ในปี 2560 มีมลู ค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 642.0 พันล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2559 ร้ อ ยละ 22.4 และ (3) ความคื บ หน้ า ของโครงการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ของภาครัฐภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างมากขึ้น
4) การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ มีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์สูง
อย่างต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้นของปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร เมื่อรวมกับการปรับตัวในทิศทาง
ที่ดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ บางรายการ เริ่มส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรโดยรวมในไตรมาสที่สอง
ของปี 2561 กลับมาขยายตัว (2) การปรับตัวดีขนึ้ ของการมีงานทาซึง่ เริม่ กลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึน้
ตามการปรับ ตัว ดี ขึ้น ของภาคการผลิ ตส าคัญ ๆ โดยเฉพาะจ านวนผู้ มีง านท าในภาคเกษตร (สัด ส่ ว น
ร้อยละ 31.7) ในครึ่งปีแรกที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนร้อยละ 4.5 และเป็นการเพิ่มต่อเนื่องทุกเดือนสอดคล้อง
กับการขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องของผลผลิตภาคเกษตร และจานวนผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรม
(สัดส่วนร้อยละ 16.7) ซึ่งเริ่มกลับมาขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่สอง และเป็นการขยายตัวครั้งแรก
ในรอบ 11 ไตรมาส สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมที่ทาให้กาลัง
การผลิตส่วนเกินลดลง และกระตุ้นให้มีการลงทุน เพื่อขยายกาลังการผลิตและความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งจานวนผู้มีงานทาในสาขาบริการที่พักแรมและอาหาร (สัดส่วนร้อยละ 7.5) ที่ขยายตัว
ร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่สอง สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและการปรับตัวดีขึ้นของ
อุปสงค์ภายในประเทศ7

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงครึ่งปีแรกการผลิตภาคเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 8.3
และมี ส่ ว นส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การขยายตั ว ของเศรษฐกิจ ครึ่ง ปี แรก (Contribution to growth)
ถึงร้อยละ 0.7 ในกรณีฐาน คาดว่าการผลิตภาคเกษตรจะสามารถขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน้าในเขื่อนและปริมาณน้าฝนที่สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม พื้นที่การผลิตภาคเกษตรเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
ในช่วงต้นไตรมาสที่สามของปี 2561 แม้ว่าข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จะแสดงให้เห็นว่าจานวน
พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ าท่ ว มและผลกระทบต่ อ การผลิ ต ภาคเกษตรจะยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่สถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อภาคการผลิตในช่วงที่เหลือของปี 2561
อาจมีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นความเสี่ยงที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2) แรงต้านจากฐานการขยายตัวในสาขาการผลิตสาคัญ ๆ ที่เริ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ว่าเศรษฐกิจ
ในครึ่งปีแรกจะขยายตัวในเกณฑ์สูง แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (%YoY) ในไตรมาสที่สองเริ่มชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น สาหรับในช่วง
ที่เหลือของปี แม้ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจะยังมีแนวโน้มที่จะอยู่
ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับพลวัตการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่อัตรา
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะชะลอตั ว ลงช้ า ๆ
7

ข้อมูลล่าสุดในเดือนกรก าคม 2561 ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นของการมีงานทาอย่างต่อเนื่องทั้งการมีงานทาในภาพรวมที่ขยายตัวร้ อยละ 1.7 โดยการมีงาน
ทาในภาคเกษตร สาขาการผลิต และสาขาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 2.6 (เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 20 เดือน) ตามลาดับ
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อย่างต่อเนื่องตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงในช่วงครึ่งหลังของปี 2560
3) อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตามแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบาย
การเงิน เข้าสู่ภาวะปกติของประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ และแคนาดา ที่คาดว่าจะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งธนาคารกลางกลุ่มประเทศยูโรโซนที่กาหนดแผนการ
ชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ก่อนที่จะยุติมาตรการขยายปริมาณเงิน และธนาคารกลางประเทศกาลังพัฒนา
บางประเทศที่เริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวทาให้วัฏจักรดอกเบี้ยในตลาดโลก
ปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นตามลาดับ ในขณะที่ราคาน้ามันในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการ
คาดการณ์ไว้ แม้ว่าในกรณีฐานจะคาดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีก็ตาม แต่ในระยะต่อไปมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่ออานาจซื้อของภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาสินค้า
มากขึ้นตามลาดับ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสาคัญ ๆ
4) ความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ในช่วงครึ่ง
แรกของปี การดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้ของจีนมีความชัดเจน
มากขึ้น (รายละเอียดตามกล่องข้อความ) แม้ว่าผลกระทบจากมาตรการที่มีผลบังคับใช้แล้วและมาตรการที่
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2561 ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออก
ของไทยจะอยู่ในขอบเขตจ ากัด รวมทั้ง ไทยสามารถได้รับ ประโยชน์ จากมาตรการดั ง กล่ าวก็ตาม แต่
มาตรการดังกล่าวเริ่มมีแนวโน้มที่จะทาให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยบางรายการมีข้อจากัดในการฟื้นตัว
นอกจากนั้น ในกรณีที่สหรัฐฯ ดาเนินมาตรการเพิ่มเติมโดยการเรียกเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจีนมูลค่า
200 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมาตรการเก็บภาษีนาเข้ารถยนต์จากทุกประเทศ จะทาให้มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 รวมทั้งมีความเสี่ยงที่
มาตรการกีด กันการค้าและมาตรการตอบโต้จะขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่ง จะต้ องติ ดตามและประเมิ น
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงตาม (1) การปรับการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย
การเงินและค่าเงินในประเทศสาคัญ ๆ ที่ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและทิศ
ทางการดาเนินนโยบายของสหรัฐฯ และประเทศสาคัญ ๆ (2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศที่มี
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยเฉพาะปัญหาวิกฤติ เศรษฐกิจของตุรกี และความเสี่ยงต่อวิกฤติ
เศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ เช่น อาร์เจนตินา และเวเนซุเอลา เป็น ต้น (3) เงื่อนไขทางการเมืองใน
ประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และสหราชอาณาจักรซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความคืบหน้าของการเจรจา BREXIT และ (4) ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
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ผลกระทบและโอกาสจากการดาเนินมาตรการการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้าของสหรัฐฯ และจีน
ในปี 2561 สหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการกีดกันทางการค้าเพิม่ ขึน้ ประกอบด้วย (1) การเพิม่ ภาษีนาเข้าเหล็กและอละูมิเนียมจากทุกประเทศ (ยกเว้นให้บางประเทศในภายหลัง)
เป็นอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (2) การเพิม่ ภาษีสนิ ค้านาเข้าจากจีน ครอบคลุมสินค้าจานวน 1,097 รายการ ในกลุม่ สินค้าซึง่ หากจัดตาม
พิกดั ศุลกากร 8 หลัก (16 หมวด ตาม HS 2 หลัก) มูลค่า 5 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการเพิม่ ภาษีนาเข้าจากจีนเป็นร้อยละ 25 ครอบคลุมสินค้านาเข้า
818 รายการ มูลค่า 3.4 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 6 กรก าคม 2561 และระยะที่ 2 การเพิม่ ภาษีนาเข้าจากจีนเป็นร้อยละ 25 ครอบคลุมสินค้านาเข้า 279 รายการ
มูลค่าประมาณ 1.6 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ จะบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ในขณะทีจ่ นี ตอบโต้มาตรการระยะที่ 1 ด้วยการเรียกเก็บภาษีนาเข้าจากสหรัฐฯ ครอบคลุมสินค้า
545 รายการ (19 หมวด ตาม HS 2 หลัก) มูลค่า 3.4 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. เท่ากัน อัตราภาษีนาเข้าเดียวกัน (ร้อยละ 25) และมีผลบังคับใช้วนั เดียวกัน (6 กรก าคม 2561) และตอบ
โต้มาตรการระยะที่ 2 โดยจัดเก็บภาษีนาเข้าจากสหรัฐฯ ครอบคลุมสินค้า 114 รายการ (8 หมวด ตาม HS 2 หลัก) มูลค่า 1.6 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. เท่ากัน อัตราภาษีเดียวกัน และจะ
มีผลบังคับใช้ทนั ทีทมี่ าตรการระยะที่ 2 ของสหรัฐฯ มีผลในทางป บิ ตั ใิ นวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (3) การประกาศทีจ่ ะพิจารณาจัดเก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิม่ เติมครอบคลุมสินค้า มูลค่า
2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ด้วยอัตราภาษีนาเข้าร้อยละ 25 ในขณะทีจ่ นี ตอบโต้ดว้ ยการประกาศทีจ่ ะจัดเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพิม่ เติมครอบคลุมสินค้า 5,207 รายการ มูลค่า 6
หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. (4) การตรวจสอบการนาเข้ารถยนต์ภายใต้มาตรา 232 ของก หมายการค้า (Trade Expansion Act 1962) ซึ่งนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าอาจนาไปสู่การที่
สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนาเข้ารถยนต์จากทุกประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ใช้จัดเก็บจาก
ตารางที่ 1 สินค้าที่สหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้าจากจีน 1,097 รายการ
เหล็กและอะลูมเิ นียม
มูลค่านาเข้า สัดส่วนต่อการ สัดส่วนต่อการ
จากการตรวจสอบและติดตามข้อมูลพบว่าผลกระทบจากมาตรการเก็บภาษีนาเข้า รหัสสินค้า
ชื่อหมวดสินค้า
ของสหรัฐฯ นาเข้าจากจีน นาเข้ารวมของ
(Bil. US$)
ของสหรัฐฯ
สหรัฐฯ
เหล็กและอะลูมเิ นียมในข้อ (1) ทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจไทยยังอยูใ่ นขอบเขตจากัด เนือ่ งจากมูลค่า (HS Code)
เครื่องจักร เครื่องใช้กล และ
การส่งออกสินค้าของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ มีสัดส่วนร้อยละ 11.1 ของมูลค่าการส่งออก
84
17.9
3.5
0.76
ส่วนประกอบ
รวมของไทย ในขณะทีม่ ลู ค่าการส่งออกเหล็กและอลูมเิ นียมมีสดั ส่วนร้อยละ 3.3 ของมูลค่า
เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์
85
17.4
3.4
0.74
การส่งออกรวมของไทย เท่านัน้ โดยพบว่ามูลค่าการส่งออกรวมไปสหรัฐฯ ในไตรมาสทีส่ อง
ประกอบ
ของปี 2561 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.6 ในขณะทีม่ ลู ค่าการส่งออกเหล็กไปสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ
90
เลนส์และกล้องจุลทรรศน์
5.0
1.0
0.22
1.6 และมูลค่าส่งออกอลูมเิ นียมไปตลาดสหรัฐฯ ยังขยายตัวร้อยละ 30.2 สาหรับมาตรการ
39
พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก
2.2
0.4
0.09
87
รถยนต์และชิ้นส่วน
2.2
0.4
0.09
จัดเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ มูลค่า 5 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. และมาตรการตอบ
73
ของท
าด้
ว
ยเหล็
ก
หรื
อ
เหล็
ก
กล้
า
0.9
0.2
0.04
โต้จากจีนตามข้อ (2) คาดว่าจะมีผลกระทบต่อไทยในขอบเขตจากัดเช่นเดียวกัน รวมทัง้ ยังมี
อื่นๆ
1.1
0.2
0.05
โอกาสทีไ่ ทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าทัง้ สองประเทศดังกล่าว
รวม 16 หมวด
46.6
9.2
1.99
ในการเพิม่ การส่งออกและเพิม่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยกลุม่ สินค้าทีจ่ ะได้รบั ผลในด้าน
ลบคือกลุม่ สินค้าทีไ่ ทยส่งออกไปจีนเพือ่ ผลิตและส่งออกไปยังสหรัฐฯ เช่น ยางและของทีท่ า
ตารางที่ 2 สินค้าที่จีนประกาศเรียกเก็บภาษีนาเข้าจากสหรัฐฯ 659 รายการ
ด้วยยาง เครือ่ งจักรและส่วนประกอบ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ พลาสติกและ
มูลค่านาเข้า สัดส่วนต่อการ สัดส่วนต่อการ
ของที่ทาด้วยพลาสติก รถยนต์และชิน้ ส่วน อะลูมเิ นียมและของทาด้วยอะลูมิเนียม เหล็ก รหัสสินค้า
ชื่อหมวดสินค้า
ของจีน
นาเข้าจาก นาเข้ารวมของ
(HS
Code)
และเหล็กกล้า และกลุม่ สินค้าทีไ่ ทยส่งออกไปสหรัฐฯ เพือ่ ผลิตต่อและส่งออกไปยังประเทศ
(Bil. US$) สหรัฐฯ ของจีน
จีน
จีน เช่น ยางและของทีท่ าด้วยยาง รถยนต์และชิน้ ส่วน ของปรุงแต่งทาจากพืชผัก พลาสติก
12
เมล็ดธัญพืชและผลไม้ที่มีน้ามัน
14.3
9.6
0.80
และของที่ท าด้วยพลาสติก อะลูมิเนียมและของทาด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งเหล็กและ
87
รถยนต์และชิ้นส่วน
12.9
8.6
0.72
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เหล็กกล้า ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ไทยมีโอกาสใช้เพื่อขยายการส่งออกและเพิ่มอัตราการ
27
6.6
4.4
0.37
การกลั่น
ขยายตัวทางเศรษฐกิจคือกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนาเข้าจากจีนและไทยเป็นผู้
39
พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก
3.8
2.6
0.22
ส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน เช่น เครื่องจักรและส่วนประกอบ,
38
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
2.2
1.5
0.12
เครือ่ งจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ รถยนต์และชิน้ ส่วน ของทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
10
ธัญพืช
1.5
1.0
0.08
และ พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติก และกลุ่มสินค้าที่จีนเรียกเก็บภาษีนาเข้าจาก
อื่นๆ
6.8
4.5
0.38
รวม 26 หมวด
48.2
32.2
2.70
สหรัฐฯ และไทยเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าในกลุม่ ดังกล่าวไปยังจีน เช่นเดียวกัน เช่น ยางและของ
ทีท่ าด้วยยาง พลาสติกและของทีท่ าด้วยพลาสติก รถยนต์และชิน้ ส่วน และพืชผักผลไม้
ผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์โดย
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการขึ้นภาษีนาเข้า
การใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างประเทศ (International Input-Output
ชื่อหมวดสินค้า
สหรัฐฯ จีน
ไทย
table) ภายใต้สมมติฐานทีก่ าหนดให้มาตรการจัดเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจีนของสหรัฐฯ มูลค่า กรณีสหรัฐฯ และจีนไม่ผลิตและไม่นาเข้าทดแทนจากประเทศอื่น
-0.08 -0.14 -0.02
5 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. และมาตรการตอบโต้ของจีน นาไปสู่การลดลงของมูลค่าการ กรณีสหรัฐฯ และจีนไม่ผลิตแต่นาเข้าทดแทนจากประเทศอื่น
-0.07 -0.13 0.21
นาเข้าจากจีนของสหรัฐฯ และมูลค่านาเข้าจากสหรัฐฯ ของจีนในกลุม่ สินค้าทีถ่ กู เรียกเก็บ ที่มา: ข้อมูลจาก International Input-Output Tables, OECD, คานวณโดย สศช.
ภาษีรอ้ ยละ 40 นัน้ และทัง้ สหรัฐฯ และจีนไม่มกี ารผลิตหรือนาเข้าสินค้าจากประเทศใด ๆ
เพือ่ ทดแทนการลดลงดังกล่าว พบว่าผลกระทบด้านลบส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับสหรัฐฯ และจีน ในขณะทีจ่ ะมีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยเพียงร้อยละ 0.02 แต่ในกรณีทที่ งั้ สหรัฐฯ
และจีนมีการนาเข้าจากประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ทดแทนการลดลงของการนาเข้าระหว่างกันรวมทัง้ ไม่สามารถทีจ่ ะส่งออกสินค้าของประเทศตนเองทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไปยังประเทศอืน่ ๆ พบว่า
ไทยมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบด้านบวกถึงร้อยละ 0.21
การวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็นการวิเคราะห์ในเบือ้ งต้นภายใต้สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ ซึง่ ได้แสดงให้เห็นว่าการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน จะส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ ไทยมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จริงจะยังขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ
ทีส่ าคัญ ได้แก่ (1) ผลต่อการลดการนาเข้าสินค้าของทัง้ สองประเทศจากการปรับขึน้ ภาษี (2) ขีดความสามารถของทัง้ สองประเทศว่าจะสามารถผลิตเพือ่ ทดแทนการนาเข้า หรือหาตลาด
อืน่ เพือ่ ทดแทนการส่งออก หรือจาเป็นต้องลดการผลิตลงได้มากน้อยเพียงใด (3) ขีดความสามารถของประเทศอืน่ ๆ ในการปรับโครงสร้างการผลิตและเพิม่ ขีดความสามารถในการส่งออก
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหรัฐฯ และจีน เพือ่ ชดเชยการลดการนาเข้า และ (4) การแก้ปญ
ั หาการทุม่ ตลาดของประเทศอืน่ ๆ เป็นต้น นอกจากนัน้ แม้วา่ มาตรการกีดกันทาง
การค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากจีนทีม่ ผี ลบังคับใช้แล้วและทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสทีส่ ามของปี 2561 จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในขอบเขต
จากัดก็ตาม แต่การขยายขอบเขตของมาตรการกีดกันทางการค้าจะทาให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมากขึน้ โดยเฉพาะมาตรการการจัดเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากจีน
เพิม่ เติมของสหรัฐฯ ทีม่ มี ลู ค่าสูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และการตอบโต้จากจีนมูลค่า 6 หมืน่ ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ แม้จะสร้างทัง้ ผลกระทบและโอกาสต่อเศรษฐกิจไทยในลักษณะ
เดียวกับการวิเคราะห์ข้างต้นก็ตาม แต่จะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและมีความเสีย่ งทีจ่ ะนาไปสูก่ ารชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสร้าง
ผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยในอีกทางหนึง่ นอกจากนัน้ หากสหรัฐฯ มีการจัดเก็บภาษีนาเข้ารถยนต์จากทุกประเทศจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อปุ ทานของการผลิตรถยนต์
ทัง้ โลกและมีโอกาสมากขึน้ ทีจ่ ะทาให้เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ชะลอตัวลงมากกว่าทีค่ าดไว้เดิม
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ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2561
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2561
ข้อมูลจริง
ประมาณการ
2559
2560 ณ 21 พ.ค. 2561 ณ 20 ส.ค. 2561
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
3.5
4.1
4.1
4.1
สหรัฐอเมริกา
1.6
2.2
2.7
2.8
ยูโรโซน
1.8
2.4
2.4
2.2
ญีป่ ุ่น
1.0
1.7
1.2
1.0
จีน
6.7
6.9
6.7
6.7
อัตราการขยายตัวปริมาณการค้าโลก (%)
2.2
5.1
4.3
4.3
อัตราแลกเปลี่ยน
35.29
33.93
31.0 - 32.0
32.0 - 33.0
ราคาน้ามัน (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
41.4
53.0
60.0 - 70.0
65.0 - 75.0
ราคาส่งออก (%)
-0.4
3.6
3.5 - 4.5
3.5 - 4.5
ราคานาเข้า (%)
-2.7
5.5
5.5 - 6.5
5.5 - 6.5
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)
1.72
1.95
2.23
2.15
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ: 1/ เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญ ในปี 2560

1) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
เท่ากับสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน แต่มีการปรับสมมติฐานการขยายตัวของประเทศสาคัญ ๆ
ประกอบด้วย (i) การปรับเพิ่มสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากร้อยละ 2.7 ในสมมติฐาน
การประมาณการครั้งก่อน เป็นร้อยละ 2.8 และการปรับเพิ่มสมมติฐานการขยายตัวของประเทศสาคัญ ๆ
ในภูมิภาคเอเซีย เช่น ไต้หวันและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับการขยายตัวในไตรมาสที่สอง
ที่สูงกว่าที่คาดและยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี และ (ii) การปรับลดสมมติฐาน
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ของกลุ่ม ประเทศยู โ รโซนและญี่ ปุ่ น จากร้อยละ 2.4 และร้อยละ 1.2 ใน
สมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน เป็นการขยายตัวร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 ตามลาดับ เนื่องจาก
การขยายตัวในไตรมาสที่สองต่ากว่าที่คาดไว้
2) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2561 อยู่ในช่วง 32.0 – 33.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากเฉลี่ย 33.93
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปี 2560 แต่อ่อนค่าลงจากสมมติฐาน 31.0 – 32.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ใน
การประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับค่าเงินบาทในไตรมาสที่สองของปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 31.95 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 1.28 จากเฉลี่ย 31.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสแรก โดย
ในช่วงที่เหลือของปี เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามแนวโน้มการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการ
อ่อนค่าของเงินหยวนซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันด้านการอ่อนค่าของสกุลเงินในภูมิภาครวมทั้งค่าเงินบาท
แม้กระนั้นก็ตาม เงินทุนสารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งหนี้สาธารณะและสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่า ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านการ
แข็งค่าของเงินบาท ซึ่งจะทาให้การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่เหลือของปีอยู่ในขอบเขตจากัด และ
น้อยกว่าการอ่อนค่าของหลายสกุลเงินในภูมิภาค
3) ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลีย่ ในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 65.0 – 75.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล สูงกว่า
ราคาเฉลีย่ 53.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2560 และเป็นการปรับเพิม่ จากสมมติฐาน 60.0 – 70.0
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในการประมาณการครัง้ ก่อน สอดคล้องกับราคาน้ามันดิบในไตรมาสทีส่ องของปี
2561 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 71.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบในช่วงครึง่ แรกของปีเฉลีย่ อยูท่ ี่ 67.7
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล สูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ โดยการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ามันมีปจั จัยสนับสนุนจาก
การเพิ่มขึน้ ของปริมาณความต้องการใช้น้ามันดิบตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางการ
ปรับลดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ามันดิบคงคลังในตลาดโลก
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ลดลง สะท้อนจากปริมาณน้ามันดิบคงคลังของกลุม่ ประเทศ OECD ทีป่ รับตัวลดลงต่ากว่าค่าเฉลีย่ 5 ปี รวมทัง้
ปัจจัยเพิ่มเติมที่ท าให้อุปทานน้ ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มต่ ากว่าการคาดการณ์ของตลาดในช่วงต้นปี
โดยเฉพาะการถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออก
น้ามันของอิหร่าน (ประเทศผู้ส่งออกน้ามันอันดับ 6) และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศเวเนซุเอลา (ผูส้ ง่ ออกน้ามันอันดับ 12) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต อย่างไรก็ดี
ยังมีปจั จัยทีจ่ ะส่งผลให้ราคาน้ามันในช่วงทีเ่ หลือของปีไม่เพิ่มขึน้ เร็วเกินไป ได้แก่ (1) การเพิม่ ขึ้นของปริมาณ
การผลิตน้ามันของกลุ่ม Non-OPEC โดยเฉพาะสหรัฐฯ และแคนาดา (2) การเพิ่มกาลังการผลิตของกลุ่ม
OPEC และ Non-OPEC อีกประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (3) แรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สรอ. และ (4) ความวิตกกังวลของตลาดทีม่ ตี อ่ การเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
4) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 - 4.5 เทียบกับร้อยละ 3.6 ในปี 2560
ในขณะที่ราคานาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 – 6.5 เทียบกับร้อยละ 5.5 ในปี 2560
เท่ากับสมมติฐานในการประมาณการครั้งก่อน โดยราคาส่งออกและราคานาเข้าเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และร้อยละ 6.9 ตามลาดับ และมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี สอดคล้องกับการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ามันดิบ
5) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.15 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.3 จาก 1.95 ล้านล้านบาท ในปี 2560 ึ่ง เป็นการปรับจากสมมติฐาน 2.23 ล้านล้านบาท ในการ
ประมาณการครั้งก่อนหน้า ตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายรับจากนักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรกซึ่งอยู่
ที่ 19.5 ล้ า นคน และ 1.05 ล้ า นล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้นร้อยละ 12.5 และร้อยละ 9.8 ตามล าดั บ ต่ ากว่ า
สมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะจานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป (สัดส่วนร้อยละ 12.5)
ซึ่งในไตรมาสที่สองลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 12.2 ในไตรมาสแรกของปี 2561 และ
ต่ากว่าการขยายตัวร้อยละ 8.6 ในไตรมาสที่สองของปี 2560 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากเทศกาลฟุตบอลโลก
สาหรับในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นแหล่ง
ต้นทางของนักท่องเที่ยวสาคัญ ๆ (2) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่อยู่ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวชั้น
นาของโลกมาอย่างต่ อเนื่อง (3) สถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในประเทศและการดาเนินมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และ (4) การขยายเส้นทางการบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ
และการเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่าที่เดินทางระหว่างประเทศในระยะใกล้
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
ร้อยละ 91.8 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 92.0 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
โดยคาดว่าอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จะอยู่ที่ร้อยละ 66.0 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 67.7 ใน
สมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน (2) อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561
ร้อยละ 60.0 เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 64.8 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน (3) อัตรา
การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0 เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 77.0 ในสมมติฐานการ
ประมาณการครั้งก่อน (4) อัตราการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปีร้อยละ 64.6 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 68.2
ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน (5) การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน และอื่น ๆ ประมาณ
2,954.9 ล้านบาท ลดลงจาก 9,398.4 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 และ (6) การเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2562 ในไตรมาสแรกของปี ง บประมาณ (ตุ ล าคม – ธั น วาคม 2561) ร้ อ ยละ 30.0 ของวงเงิ น
งบประมาณ โดยกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 660,305.8 ล้านบาท
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2561
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.5) ปรับตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.3 ในปี 2560 และปี 2559 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อ
คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 ของ GDP
ในการแถลงข่าววันที่ 20 สิงหาคม 2561 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 – 4.7 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ
4.5) เท่ า กั บ ช่ ว งการประมาณการในการแถลงข่ า วเมื่ อ วั น ที่ 21 พ ษภาคม 2561 แต่ มี ก ารปรั บ
องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในครึ่งแรกของปี 2561 และการ
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานการประมาณการที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 4.6 ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ เมื่อรวมกับการขยายตัว
ร้อยละ 4.9 ในไตรมาสแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 สูงกว่าขอบ
บนของช่วงการประมาณการเดิม อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 มีแนวโน้มที่จะ
ชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรกตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่สาม
มีแนวโน้มที่จะต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม และสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มที่จะทาให้ผลผลิตภาคเกษตร
ในไตรมาสสุดท้ายของปีขยายตัวต่ากว่าที่คาดไว้ เงื่อนไขดังกล่าวทาให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561
ยังคงขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 4.2 – 4.7 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 4.5 เท่ากับการ
ประมาณการในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
2) การปรับองค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในครึ่งแรกของปี 2561
และการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการประมาณการที่สาคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย
ภาคเอกชนที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งปีแรกสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของ
ฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ มาตรการการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
ที่ยังอยู่ในระดับต่า และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการ
ลดลงของข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์คันแรกและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการใช้จ่าย
ในหมวดสินค้าคงทนให้ขยายตัวสูงกว่าการคาดการณ์ โดยเฉพาะปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นงั่ ซึง่ ในไตรมาส
ที่สองของปี 2561 อยู่ที่ 135,963 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 และเป็นปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่งสูงสุด
ในรอบ 18 ไตรมาส (นับจากไตรมาสที่สี่ของปี 2556) ปัจจัยดังกล่าวทาให้แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคเอกชนสูงกว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมา (2) การปรับสมมติฐานอัตรา
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณที่สาคัญ ๆ ทาให้แรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน
แม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูงและเร่งตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมาก็ตาม และ (3) การปรับ ลดสมมติฐ านรายรับ จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 2.23 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6) ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
เป็น 2.15 ล้านล้านบาท (เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10.3) ซึง่ ทาให้แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกบริการลดลงจากการ
ประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา
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องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2560 และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.7 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 4.1 ในช่วงครึ่งปี
แรก และแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การ
ปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฐานรายได้ในภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นตาม
ผลผลิตที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับฐาน
รายได้ในภาคเศรษฐกิจสาคัญอื่น ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของภาคการส่งออก
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับภาวะการมีงานทาที่
กลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้นตามลาดับ 8 (2) การดาเนินมาตรการของภาครัฐในการ
ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเศรษฐกิจฐานราก และ (3) การลดลงของข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์
คันแรกและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
2.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.5 ในปี 2560 และเป็นการปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 3.0 ในการประมาณ
การครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา
2) การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในปี 2560 โดยการ
ลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2560 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงของกรอบวงเงินรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 16.7 และร้อยละ 89.2 ตามลาดับ และการดาเนินโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญ ๆ ที่มีความคืบหน้ามากขึ้น แต่เป็นการปรับลดลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ
8.6 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (รวมงบเพิ่มเติม) และอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ร้อยละ 65.0 และ
ร้อยละ 75.0 ให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายจริงในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ คาด
ว่าการลงทุนภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวเร่งขึ้นจากครึ่งปีแรก สะท้อนจากยอดเบิกจ่ายรวม PO ณ
สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 65.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าร้อยละ 59.7
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งตัวขึ้นจาก
การขยายตั ว ร้ อยละ 1.7 ในปี 2560 และเท่ า กั บ การประมาณการครั้ ง ที่ ผ่ า นมา ส าหรับ การลงทุ น
ภาคเอกชนในครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.2
ในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กาลังการผลิตซึ่งในไตรมาสที่
สองอยู่ที่ร้อยละ 66.6 และเป็นอัตราการใช้กาลังการผลิตไตรมาสที่สองที่สูงสุดในรอบ 5 ปี และความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่องของโครงการลงทุนที่สาคัญของภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นภาค
ธุรกิจ
3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 9.8 ในปี 2560 และเป็นการปรับเพิ่มจากการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าปริมาณการส่งออก
จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มประมาณการตามการ
ขยายตัวของปริมาณการส่งออกที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสที่สองและครึ่งปีแรกร้อยละ 7.5 และร้อยละ 6.2
8

การมีงานทาในภาคเกษตรในครึ่งปีแรกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 4.5 และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 6 เดือน รวมทั้งการมีงานทาในภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัว
เป็นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาสอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องทั้งไตรมาส เช่นเดียวกับการมีงานทาในสาขาที่พักแรมและบริ การด้านอาหารที่ปรับตัวดี
ขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดในเดือนกรก าคม 2561 ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นของการมีงานทาอย่างต่อเนื่องทั้งการมีง านทาในภาพรวมที่ขยายตัว
ร้อยละ 1.7 โดยการมีงานทาในภาคเกษตร สาขาการผลิต และสาขาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 2.6 (เพิ่มขึ้นครั้งแร กในรอบ 20 เดือน)
ตามลาดับ
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ตามลาดับ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปีตามการ
ขยายตั วของเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้า สาคัญ ๆ เมื่ อรวมกับการปรับสมมติฐานรายรับ จากนักท่องเที่ย ว
ต่างประเทศ คาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.5 ในปี 2560 และร้อยละ 6.3 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 15.4 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 13.2 ในปี 2560 และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 12.7 ในการประมาณการครั้ง
ก่อน โดยคาดว่าปริมาณการนาเข้าจะขยายตัวร้อยละ 9.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.2 ในปี 2560 และเป็นการ
ปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 6.7 ในประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับเพิ่มประมาณ
การการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและปริมาณการส่งออกสินค้า ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้านาเข้าเพิ่มขึ้น
เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของการนาเข้าบริการ คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.2 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ในปี 2560 และร้อยละ 6.7 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
5) ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 26.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากการเกินดุล 34.2 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2560 และเป็ นการปรับ ลดจากการเกิน ดุล 27.0 พัน ล้า นดอลลาร์ สรอ. ในการ
ประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าการนาเข้าที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าประมาณการ
มูลค่าการส่งออก และเมื่อรวมกับดุลบริการ จะทาให้ ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 43.1 พันล้านดอลลาร์
สรอ. (ร้อยละ 8.4 ของ GDP) เทียบกับการเกินดุล 43.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 8.4 ของ GDP)
ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
6) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2561 จะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.9 - 1.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในปี 2560 โดยมีค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 1.2
เท่ากับค่ากลางของช่วงการประมาณการร้อยละ 0.7 – 1.7 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา แต่มีการปรับ
ช่วงการประมาณการให้แคบลง

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

20 สิงหาคม 2561

38

Economic Outlook

NESDB

6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
ซึ่ง ส่ ง ผลให้การส่ งออกและภาคการผลิ ต ส าคัญ ๆ ขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี และสามารถสนับ สนุ นการขยายตั ว
ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ
รวมทั้ งการฟื้นตั วที่ชั ดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการปรับตั วดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงตามฐานการขยายตัวที่สูงขึ้น ในขณะที่การผลิตในภาคเกษตรยังมีความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัย
ท่ า มกลางแนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้น ของความผั น ผวนในระบบเศรษฐกิจ และการเงิ น โลก และการเพิ่ ม ขึ้น ของ
มาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งเริ่มเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของราคาสินค้าและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
มากขึ้นตามลาดับ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปีจึงควรให้
ความสาคัญกับ
1) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจสาคัญ ๆ โดยเฉพาะ (1) การขับเคลื่อนการส่งออกให้
สามารถขยายตั วได้ ต ามเป้ า หมายควบคู่ไ ปกับ การให้ความส าคัญ เพิ่ ม เติ ม กั บ (i) การใช้ โ อกาสจาก
มาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการขยายการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีน ในกลุ่มสินค้าที่
สหรัฐฯ และจีน ปรับขึ้นภาษีนาเข้าระหว่างกัน (ii) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้านาเข้าที่สาคัญ ๆ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษีนาเข้าในสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางเข้ามายังประเทศ
ไทยมากขึ้น และการเตรียมมาตรการรองรับในระดับที่เหมาะสม (iii) การป ิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก
รวมทั้ ง ข้อกาหนดและแนวทางการปฏิบั ติ ในประเทศคู่ค้า และ (v) การให้ความช่ ว ยเหลื อผู้ ผ ลิ ต และ
ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (2) การสนับสนุนการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับ (i) การฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว และการให้ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง
(ii) การส่ งเสริม การขายในตลาดนักท่ องเที่ย วระยะไกล และ (iii) การลดความแออัดของนักท่องเที่ย ว
ในแหล่ ง ท่ องเที่ ย วส าคัญ ๆ และการกระจายรายได้ จ ากการท่ องเที่ ย วลงสู่ เ มื องรองและชุ ม ชน และ
(3) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การอานวยความสะดวกและกระตุ้น
โครงการลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกให้ มี ก ารลงทุ น จริ ง โดยเร็ ว
(ii) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (iii) การจูงใจนักลงทุน
ในสาขาและพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งชักจูงนักลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า ให้ม าลงทุ นในประเทศไทยมากขึ้น และ (iv) การสร้า งความมั่น ใจให้กับ นั กลงทุน เกี่ย วกับ
ความต่อเนื่องของโครงการลงทุน รวมทั้งมาตรการและนโยบายที่สาคัญ ๆ ในช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
การเลือกตั้ง
2) การดูแลเกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ย และการสร้างความเข้มแข็งให้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเศรษฐกิจฐานราก โดย (1) การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ประกอบด้วย (i) การฟื้ น ฟู
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็วควบคู่ไปกับการเตรียมมาตรการ
ป้องกัน ลดผลกระทบ และฟื้นฟูเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือ
ของปี (ii) การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรบางรายการที่ราคา
ยังมีข้อจากัดในการฟื้นตัว (iii) การเตรียมมาตรการรองรับผลผลิตภาคเกษตรที่มีแนวโน้มออกสู่ตลาด
ในเกณฑ์สูง (iv) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรโดยให้ความสาคัญเพิ่มเติมกับตลาดจีนในกลุ่มสินค้า
เกษตรที่ มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ภาษี น าเข้ า จากสหรั ฐ ฯ และ (v) การขั บ เคลื่ อนโครงการส่ ง เสริ ม การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ควบคู่ไปกับการเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร (2) การดูแล
ผู้มีรายได้น้อย เศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ประกอบด้วย การดาเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

20 สิงหาคม 2561

39

Economic Outlook

NESDB

แห่งรัฐ ควบคู่ไปกับการดูแลให้มาตรการสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการชาระหนี้และข้อจากัด
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน และ SMEs มีวงเงินที่เพียงพอและ
ต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญเพิ่มขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยซ้าซ้อน และกลุ่ม
ที่มีความเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามัน ราคาสินค้า และอัตราดอกเบี้ย และ (3) การให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ เทคโนโลยี
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค โครงสร้ า งประชากร และความผั น ผวนของค่ า เงิ น โดย ( i) ส่ ง เสริ ม ให้ SMEs
ใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการสินเชื่อ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน และมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs ของภาครัฐ (ii) การปรับปรุงการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดของ SMEs ไปสู่การ
ใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด และ (iii) การสร้างความเชื่อมโยง SMEs กับธุรกิจและการผลิตขนาดใหญ่
3) การขั บ เคลื่ อนการลงทุ นภาครัฐ ให้ ส ามารถขยายตั วได้ ต ามเป้ า หมายอย่า งต่ อเนื่อง ประกอบด้ ว ย
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ไม่ต่ากว่าร้อยละ
22.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 (กรก าคม - ธันวาคม 2561) ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 41.1 (2) การเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 และกรอบงบประมาณ
เหลื่อมปีไ ม่ต่ ากว่ าร้อยละ 14.0 และร้อยละ 32.0 ตามล าดั บ (3) การขับ เคลื่อนโครงการลงทุ นด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง และภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ให้ ส ามารถเข้ า สู่ ขั้ น ตอนของการก่ อ สร้ า งได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(4) การส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง และ
(5) การจัดทาแผนและการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และ
การพั ฒ นาเมื อ งและพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาคและจั ง หวั ด ส าคั ญ ๆ เพื่ อ เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นการขยายตั ว และ
การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
4) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านกาลังแรงงาน
ทักษะฝีมือ และแรงงานกึ่งทักษะฝีมือ โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานที่เพิ่งจบ
การศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรก การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหางานและการเสาะหาแรงงาน การเชื่อมโยง
ตลาดแรงงานทั้งด้านผู้หางาน สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ในการหางานและการเสาะหาแรงงาน และการพัฒนาสถาบันแรงงานเฉพาะทางเพื่อรองรับการลงทุน
ในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future industry)
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25611/

GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)2/
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการนาเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator

ข้อมูลจริง
ปี 2559 ปี 2560
14,533.5 15,452.9
215,454.6 228,412.0
411.8
455.3
6,103.9 6,730.2
3.3
3.9
2.8
0.9
0.5
1.7
9.5
-1.2
3.0
3.2
2.2
0.5
2.8
5.5
214.3
235.3
0.1
9.8

ประมาณการ ปี 2561
ณ 21 พ.ค. 61 ณ 20 ส.ค. 61
16,457.3
16,426.4
242,622.1
242,166.5
522.5
513.3
7,702.3
7,567.7
4.2 - 4.7
4.2 - 4.7
4.7
4.4
3.9
3.9
8.6
7.3
3.7
4.1
3.0
2.2
6.3
5.9
256.0
258.8
8.9
10.0

0.5
-1.0
177.7
-5.1

6.0
6.8
201.1
13.2

4.9
6.7
229.1
12.7

6.0
7.2
232.1
15.4

-2.5
36.5
48.2
11.7

7.2
34.2
51.1
11.2

6.7
27.0
43.7
8.4

9.4
26.7
43.1
8.4

0.2
2.4

0.7
2.3

0.7 - 1.7
1.5 - 2.5

0.9 - 1.4
1.5 - 2.0

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่คานวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th
2/
การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
3/
ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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