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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ อง และแนวโน้มปี 2562
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

แถลงข่าว วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2562
ทีส่ องของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2562 ร้อยละ 0.6 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรก
2561
2562
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(3) การดาเนินมาตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ๆ ของภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวทีอ่ ยูใ่ น
ต่อ GDP (%)
ระดับต่าซึง่ จะทาให้เศรษฐกิจในครึง่ ปีหลังขยายตัวเร่งขึน้ ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลง
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ร้อยละ 1.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.8
หมายเหตุ: 1/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
2/
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.9
ฐานข้อมูลดุลการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ของ GDP
 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562 ควรให้ความสาคัญกับ (1) การขับเคลือ
่ นการส่งออก
ในครึง่ ปีหลังให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 โดยให้ความสาคัญกับ (i) การขับเคลือ่ นการส่งออก
สินค้าทีม่ โี อกาสได้รบั ประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า (ii) การใช้โอกาสจากการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดในสุกร และการยกเลิกการผ่อนผันนาเข้าสินค้าเกษตรภายใต้มาตรการกีดกันทาง
การค้าของจีน (iii) การให้ความช่วยเหลือผูส้ ง่ ออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบผ่านความเชือ่ มโยงของห่วงโซ่การ
ผลิตให้สง่ ออกไปยังตลาดอืน่ ได้เร็วขึน้ (iv) การติดตามการเปลีย่ นแปลงของสินค้านาเข้าสาคัญ ๆ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ซึง่ อาจเปลีย่ นทิศทางมาส่งออกผ่านไทยมากขึน้
(v) การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและแนวทางการปฏิบตั ใิ นประเทศคูค่ า้ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับการให้สทิ ธิ
พิเศษทางการค้าและกีดกันทางการค้า (vi) การขยายความร่วมมือทางการค้า โดยเฉพาะกับประเทศทีม่ ี
แนวโน้มทีจ่ ะมีบทบาทในการเชือ่ มโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศมากขึน้ และ (vii) การอานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออก (2) การสนับสนุนการฟืน้ ตัวของภาคการท่องเทีย่ ว โดยให้
ความสาคัญกับการเจาะตลาดกลุม่ นักท่องเทีย่ วรายได้สงู ในประเทศจีน การจัดกิจกรรมกระตุน้ การ
ท่องเทีย่ ว การส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเทีย่ วระยะไกลและรายได้สงู และการรณรงค์ให้
นักท่องเทีย่ วชาวไทยท่องเทีย่ วในประเทศมากขึน้ (3) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยให้
ความสาคัญกับ (i) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562 ให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60.0 (ii) การเบิกจ่ายจากงบเหลือ่ มปี ให้มอี ตั ราเบิกจ่ายไม่ต่ากว่าร้อยละ 70.0 (ii ) การเร่งรัดกระบวนการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 และ (iv) การเร่งรัดดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (4) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การขับเคลือ่ นการส่งออกเพือ่ เพิม่
อัตราการใช้กาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ii) การสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าเพิม่ การใช้ก าลังการผลิตในประเทศไทย รวมทัง้ ชักจูงนักลงทุนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบให้ยา้ ยฐานการผลิตมาประเทศไทย (ii ) การขับเคลือ่ นโครงการลงทุนทีส่ าคัญของภาครัฐ
(iv) การผลักดันโครงการลงทุนทีข่ อรับและได้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนให้มกี ารลงทุนจริงโดยเร็ว
และ (v) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน (5) การดูแลเกษตรกร
กาลังแรงงาน ผูม้ ีรายได้น้อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก และ
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Economic Outlook
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562

เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่า ย
มีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จา่ ยของรัฐบาล ในขณะทีก่ ารส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง
ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง ในขณะทีก่ ารผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการ
ขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การผลิตสาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึน้ และสาขาการ
ขายส่ง ขายปลีก ขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ ง เมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี
2562 ร้อยละ 0.6 (QoQ_SA) รวมครึง่ แรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562
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ที่มา:

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 4.4 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก
อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่า ราคาสินค้าเกษตรสาคัญหลายรายการอยู่ในเกณฑ์ดี และการดาเนิน
มาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ยของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึน้ ของเครือ่ งชีด้ า้ นการใช้จา่ ยสาคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึง่ คงทน ซึง่ ขยายตัวร้อยละ
17.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.5 ตามลาดับ ในขณะทีย่ อดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ขยายตัวร้อยละ 5.4 และ
ร้อยละ 1.7 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.6 และร้อยละ 12.3 ในไตรมาสแรก ตามลาดับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 64.8 เทียบกับระดับ 68.1 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.1
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยู่ทรี่ ้อยละ 19.7 (ต่ากว่าอัตรา
เบิกจ่ายร้อยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
รวมครึง่ แรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6 และการใช้จา่ ยของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.2
2) การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 และการลงทุน
ในสิง่ ก่อสร้างทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.9 ขณะที่การลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 5.0 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 14.4 เทียบกับอัตราเบิกจ่าย
ร้อยละ 15.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 17.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
รวมครึง่ แรกของปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.6 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.3
3) การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 60,553 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ
ลดลงของการส่งออกและการชะลอตัวเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และการเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้า โดยปริมาณการส่งออก
ลดลงร้อยละ 4.4 ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2 กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เช่น ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 1.0)
เครือ่ งปรับอากาศ (ร้อยละ 10.6) และผลไม้ (ร้อยละ 39.0) เป็นต้น กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 23.9) มันสาปะหลัง
(ลดลงร้อยละ 8.5) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 11.8) รถยนต์นงั่ (ลดลงร้อยละ 12.9) ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.2) และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลง
ร้อยละ 14.2) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญีป่ นุ่ อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ลดลง ขณะที่
การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนือ่ ง เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 เมือ่ คิดในรูปของ
เงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.3
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 120,405 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.1 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.4
ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 เมือ่ คิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมลู ค่า 3,804 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5
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4) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของ
ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศทีแ่ ห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิม่ ขึ้น
ครัง้ แรกในรอบ 9 ไตรมาส ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ติดต่อกันเป็นไตรมาสทีส่ อง ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญทีล่ ดลง เช่น ข้าวเปลือก
(ลดลงร้อยละ 15.3) และอ้อย (ลดลงร้อยละ 65.3) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสาคัญอืน่ ๆ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ได้แก่ ยางพารา มันสาปะหลัง
และปาล์มน้ามัน เป็นต้น ในขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตว์และหมวดประมงกลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสุกร (ร้อยละ 26.1) ราคายางพารา (ร้อยละ 9.5) และ
ราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 9.3) การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
รวมครึง่ แรกของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.2 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9
5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของ
การส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 7.5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ ีสดั ส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60
ลดลงร้อยละ 4.3 ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 65.58 ลดลงจากร้อยละ 68.16 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 16.9) การผลิตน้าตาล (ลดลงร้อยละ 24.8) และการผลิต
เครื่องประดับเพชรพลอยแท้ (ลดลงร้อยละ 34.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ
(ร้อยละ 13.9) และการผลิตน้ามันปาล์ม (ร้อยละ 23.7) เป็นต้น
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 อัตราการ
ใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.4
6) สาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของ
จานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศและรายได้ทยี่ งั ขยายตัวในเกณฑ์ต่า และการชะลอตัวอย่างช้า ๆ ของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน โดยในไตรมาสนี้
มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 8.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อน เมือ่ รวมกับ
การขยายตัวต่อเนือ่ งของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ รี ายรับรวมจากการท่องเที่ยว 708.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสาคัญที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
เป็นต้น ในขณะทีร่ ายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียลดลง และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 259.8 พันล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 3.9 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.83 ลดลงจากร้อยละ 70.37 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
รวมครึง่ แรกของปี 2562 การผลิตทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,022.2
พันล้านบาท จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.50
7) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัว
ของบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการปรับตัวลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม โดยบริการขนส่งทางน้าลดลงร้อยละ
1.9 ในขณะที่บริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียง และบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.5 ตามลาดับ นอกจากนี้
บริการสนับสนุนการขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการรับส่งเอกสารขยายตัวร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.7 ตามลาดับ สอดคล้องกับรายรับ
ของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.9 บริการ
สนับสนุนการขนส่งขยายตัวร้อยละ 6.5 และบริการไปรษณีย์และการรับส่งเอกสารขยายตัวร้อยละ 5.2

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.2 โดยมีแรงสนับสนุนสาคัญ ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดี
ของอุปสงค์ภายในประเทศทีจ่ ะยังมีความต่อเนือ่ งในช่วงครึง่ หลังของปี ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน (2) แนวโน้มการ
ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของการส่งออกในช่วงครึง่ ปีหลัง ตามการปรับตัวของภาคการส่งออกและการผลิตต่อมาตรการกีดกันทางการค้าทีค่ าดว่าจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น (3) การดาเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่อยู่ในระดับต่าซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
เพิ่มเติมให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 1.2 การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 5.9 ของ GDP
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

19 สิงหาคม 2562

3

NESDC

Economic Outlook
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่า และการดาเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมของ
ภาครัฐ ในไตรมาสที่สองของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 4.4 แม้วา่ จะชะลอตัวลง
อย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับ การขยายตัวเร่งขึน้ ของเครือ่ งชี้
ด้านการใช้จา่ ยสาคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน
แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึง่ คงทน ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 17.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ
3.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 12.5 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ ในขณะที่
ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขยายตัวร้อยละ 5.4 และร้อยละ 1.7 ตามลาดับ
ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.6 และร้อยละ 12.3 ในไตรมาสแรก ตามลาดับ โดยการขยายตัวของการ
ใช้จา่ ยภาคครัวเรือนในไตรมาสนีม้ ปี จั จัยสนับสนุนมาจากอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานทีย่ งั อยู่
ในระดับต่า รวมทั้งการดาเนินมาตรการดูแลผู้มรี ายได้น้อยเพิม่ เติมของภาครัฐ สาหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 64.8 เทียบกับระดับ 68.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า
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การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวในเกณฑ์สงู
ร้อยละ 4.4 ต่อเนือ่ งจาก
ไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับอัตรา
ดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อ
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า่ และการ
ด่าเนินมาตรการดูแลผูม้ ี
รายได้นอ้ ยของภาครัฐ

ที่มา: สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

การลงทุน ภาคเอกชน: ชะลอตั วลงจากไตรมาสก่ อนหน้า ตามการชะลอตั วของการลงทุนทั้ งในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักร และการก่อสร้าง ในไตรมาสที่สองของปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัว
ร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของ
ปริมาณการนาเข้าสินค้าทุน ปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยาน
ยนต์ใหม่ร้อยละ 2.1 ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ รวมทั้งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของการ
ส่งออกและอัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 0.9
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีการจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง
ในประเทศร้อยละ 2.6 โดยปริมาณการจาหน่ายกระเบือ้ งในประเทศ ปริมาณการจาหน่ายปูนซีเมนต์ และปริมาณ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก (ไม่รวมแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี) ขยายตัวร้อยละ 5.4 ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.3
ตามลาดับ สาหรับ มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในไตรมาสนี้มีมูลค่า 103.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 32.7 โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ในไตรมาสทีส่ องของปี
2562 การใช้จ่าย
ภาคเอกชนขยายตัวใน
เกณฑ์สูงต่อเนื่อง การ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอ
ตัว ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าลดลง
ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่
สอง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอ
ลงจากการขยายตัว ร้อยละ
4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของการ
ลงทุนทั้งในหมวดเครื่องมือ
เครื่องจักร และการ
ก่อสร้าง
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(Eastern Economic Corridor: EEC) ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 74.3 ดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจอยูท่ รี่ ะดับ 49.6 เทียบกับ
ระดับ 50.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า
%YoY
10.0

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

5.0

0.0
-5.0
-10.0
-15.0

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การส่งออก: มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง สอดคล้องกับ
การชะลอตัวเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจโลก และการเพิ่มขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้า (มาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562) รวมทั้งฐานการส่งออกสินค้า
เกษตรบางรายการทีอ่ ยู่ในเกณฑ์สูงและข้อจากัดด้านปริมาณผลผลิตของสินค้าเกษตรบางรายการ การส่งออก
สินค้าในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 มีมลู ค่า 60,553 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ
4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.4 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ การเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าและภาวะ
การค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกทีย่ งั คงชะลอลงต่อเนือ่ ง โดยปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าประมง
และสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ร้อยละ 10.3 และร้อยละ 5.6 ตามลาดับ ส่วนราคาสินค้าส่งออก
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของ
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก โดยเฉพาะราคาส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน้ามัน เช่น ราคาน้ามันสาเร็จรูป (สัดส่วน
การส่งออกร้อยละ 3.1) ลดลงร้อยละ 2.2 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ราคาเคมีภัณฑ์
(สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
ราคาเม็ดพลาสติก (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.8) ลดลงร้อยละ 3.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อน
หน้า เมือ่ หักการส่งออกทองคาที่ยงั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อย
ละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 1,912 พันล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 5.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึง่ แรกของปี 2562 การส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 120,405 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.1 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 12.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.4 ในขณะที่
ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกคิดเป็นมูลค่า 3,804 พันล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 4.5 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกสินค้า
ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.
ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อเนื่อง
จากการลดลงร้อยละ 4.0
ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการชะลอตัว
เป็นวงกว้างของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า และการ
เพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกัน
ทางการค้า รวมทั้งฐานการ
ส่งออกสินค้าเกษตรบาง
รายการที่อยู่ในเกณฑ์สูง
และข้อจ่ากัดด้านปริมาณ
ผลผลิตของสินค้าเกษตร
บางรายการ
เมื่อหักทองค่าออกแล้ว
มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 5.8
ปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 4.4 ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ 4.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่
ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.2 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 0.4
ในไตรมาสก่อนหน้า
มูลค่าการส่งออกในรูปเงิน
บาทลดลงร้อยละ 5.3
เทียบกับการลดลงร้อยละ
3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 6.5 ตามการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง และน้าตาล ในขณะที่ราคาส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยราคาส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ เช่น
ข้าว เพิ่มขึ้น แต่ราคาส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญอื่น ๆ เช่น ยางพารา มันสาปะหลังและน้าตาลปรับตัวลดลง
การส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 23.9 ตามการลดลงของมูลค่า
การส่งออกไปยังประเทศเบนิน แคเมอรูน และสหรัฐฯ เป็นสาคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานการส่งออกข้าวในช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออกจากภาวะภัยแล้ง และ
ประเทศจีนยังคงมีสต็อกข้าวอยู่ในระดับสูง โดยปริมาณการส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 25.4 ขณะที่ราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มันสาปะหลัง มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 8.5 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.2
เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก ในขณะที่ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตในตลาดโลกเพิม่ สูงขึน้ ยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 11.8 ตามการลดลงของการส่งออก
ไปยังประเทศคูค่ า้ หลัก โดยเฉพาะจีน ญีป่ นุ่ และมาเลเซีย โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.5 ตามอุปทานยางพารา
ในตลาดโลกทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับสูง และปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 11.4 เนือ่ งจากความต้องการจากประเทศ
นาเข้าหลักโดยเฉพาะจีนปรับตัวลดลง ตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า น้าตาล มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 21.0 ตามการลดลงของการส่งออกไปยังเมียนมา อินโดนีเซีย
และญี่ปุ่น โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 16.8 ตามปริมาณผลผลิตและสต็อกน้าตาลในตลาดโลกที่อยู่ใน
ระดับสูง และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 6.8 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 5.4 ต่อเนือ่ งจาก
การลดลงร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ มาตรการกีดกันทาง
การค้า และการชะลอตัวของภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 5.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 14.2 ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 17.9 ตามลาดับ เนื่องจาก
ราคาส่งออกชะลอตัวลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก สาหรับสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย
แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน (ลดลงร้อยละ 14.4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 6.2) ผลิตภัณฑ์ยาง
(ลดลงร้อยละ 23.1) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 12.9) และรถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 4.3) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศขยายตัว
ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 22.7 และร้อยละ 10.6 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงลดลงร้อยละ 9.2 โดย
ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 10.3 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง
ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์ (ลดลงร้อยละ 7.4) เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการส่งออก และ
การเพิ่มขึ้นของการแข่งขัน จากผู้ผลิตในประเทศ สินค้าส่งออกอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.2 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปร้อยละ 68.2

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรปรับตัวลดลงตาม
ฐานการขยายตัวทีส่ ูงขึ้น
สินค้าคงคลังในประเทศ
ผู้น่าเข้าที่อยู่ในระดับสูง
และการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
มูลค่าการส่งออกสินค้า
ประมงปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับภาวะการ
ผลิตในประเทศ
มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าผ่านห่วง
โซ่การผลิต และความไม่
แน่นอนของผลการเจรจา
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
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สินค้าเกษตร
0.4
ข้าว
9.4
ยาง
-23.6
มันสาปะหลัง
7.0
สินค้าอุตสาหกรรม
8.6
น้าตาล
11.1
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
-14.2
ผลิตภัณฑ์ยาง
4.1
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
6.5
อิเล็กทรอนิกส์
5.0
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.9
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
0.8
- วงจรพิมพ์
3.4
- อุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม
6.3
เครื่องใช้ไฟฟ้า
1.6
ผลิตภัณฑ์โลหะ
13.2
ยานยนต์
7.9
- รถยนต์นงั่
2.6
- รถกระบะและรถบรรทุก
8.3
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
10.3
เครื่องจักรและอุปกรณ์
6.7
เคมีภัณฑ์
23.3
ปิโตรเคมี
16.0
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
30.0
สินค้าประมง
-6.5
กุง้ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
-8.7
สินค้าส่งออกอื่นๆ
-21.2
ทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูป
-22.8
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร 6.9
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติ
7.5
ดุลการชาระเงิน
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
8.2
ทีม่ า: กรมศุลกากรและธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้าส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
H1 H2 Q1 Q2 Q3
3.4 -2.5 -1.4 8.4 1.7
19.3 1.5 21.9 16.8 8.8
-25.4 -21.5 -34.9 -13.6 -17.0
17.5 -3.0 28.2 4.9 2.9
13.2 4.4 15.1 11.4 6.7
4.7 20.1 -1.9 9.5 15.1
-10.3 -17.1 -6.0 -14.1 -20.1
7.9 0.5 -2.8 19.4 2.6
8.6 4.4 8.8 8.5 6.5
12.4 -1.5 13.6 11.2 3.6
16.5 -3.2 16.1 16.8 7.4
6.8 -4.7 7.3 6.4 -3.9
1.8 4.8 1.0 2.5 8.2
17.5 -2.6 37.9 2.5 -0.1
6.6 -3.6 9.6 3.6 -3.5
19.6 7.3 18.9 20.4 7.5
15.3 1.4 15.9 14.6 6.1
15.5 -8.2 18.7 12.4 1.6
12.3 4.8 2.1 24.8 11.7
14.4 6.7 15.5 13.4 7.7
10.3 3.4 13.0 7.8 3.7
28.5 18.7 28.4 28.6 12.2
20.4 11.9 17.9 22.7 15.9
35.7 25.8 41.1 30.9 32.4
-1.4 -11.0 9.2 -9.7 -15.4
-2.3 -13.5 13.5 -12.9 -20.3
-7.4 -33.7 -32.7 36.0 -63.4
-7.7 -36.0 -33.8 37.3 -65.9
11.7 2.5 12.2 11.2 3.0
12.4 2.9 11.5 13.4 3.1
12.9 3.9 12.9 12.9 6.0

Q4
-6.3
-4.4
-25.5
-7.5
2.1
27.9
-14.1
-1.3
2.4
-6.3
-12.7
-5.5
1.2
-4.7
-3.8
7.2
-3.1
-17.3
-1.2
5.6
3.0
25.5
8.0
19.9
-6.3
-6.4
80.1
90.1
2.0
2.7
1.8

H1
-3.6
-17.2
-10.4
-11.9
-3.6
-21.0
-7.8
-10.1
-2.5
-10.4
-15.5
-12.6
-10.7
-5.6
-1.3
-6.7
-3.7
-10.7
1.3
0.1
-4.5
-12.6
-8.2
-11.8
-12.0
-10.6
38.9
40.7
-2.9
-4.1
-5.0

2562
Q1
-2.1
-10.6
-8.9
-14.3
-1.9
-21.0
-3.9
4.7
-0.7
-11.3
-18.9
-10.7
-8.4
-7.7
-4.6
-5.1
-3.8
-8.4
6.8
-0.8
-2.9
-7.1
-6.1
-9.2
-14.9
-14.2
6.7
7.6
-2.1
-4.0
-4.2

Q2
-4.9
-23.9
-11.8
-8.5
-5.4
-21.0
-11.6
-23.1
-4.2
-9.5
-12.1
-14.4
-13.0
-3.5
2.2
-8.3
-3.5
-12.9
-4.3
1.0
-6.2
-17.9
-10.2
-14.2
-9.2
-7.4
66.2
68.2
-3.8
-4.2
-5.8

สัดส่วน
Q2/62
(%)
7.3
1.7
1.8
0.7
86.8
1.3
0.3
1.9
2.8
13.9
5.5
3.0
0.5
2.3
5.9
4.6
14.8
4.0
3.1
6.8
8.3
3.1
5.5
3.2
0.7
0.4
4.0
3.8
100.0
99.3
95.5

ตลาดส่งออก: การส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่น อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนือ่ งร้อยละ 3.3 โดยส่วนหนึง่ มีปจั จัยสนับสนุนจากการเบีย่ งเบนของทิศทางทางการค้าที่
เกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มตี อ่ จีน การส่งออกไปยังตลาดจีนลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สี่
ร้อยละ 9.1 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
เคมีภณ
ั ฑ์ และน้ามันสาเร็จรูป เป็นสาคัญ สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ทาให้จีนมีความต้องการนาเข้าสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตเพื่อส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ ลดลง
การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (9) ทีป่ รับตัวลดลงร้อยละ 5.9 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ร้อยละ 8.7 กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) ร้อยละ 2.0 ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (15) ลดลงร้อยละ 7.3 ตามการลดลงของ
การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ และอุปกรณ์กงึ่ ตัวนา ทรานซิสเตอร์ และไดโอด (แผงโซลาร์เซลล์) เป็นสาคัญ
ขณะที่การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบและเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ส่วนการส่งออกไปยัง
ตลาดออสเตรเลียลดลงร้อยละ 9.5 ตามการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นสาคัญ
ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15) ลดลงร้อยละ 5.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการลดลงของการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ขณะที่การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปขยายตัว
ต่อเนือ่ ง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การส่งออกสินค้าไปยัง
ตลาดจีน ญี่ปนุ่ สหภาพ
ยุโรป (15) อาเซียน (9)
ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง (15)
ปรับตัวลดลง ขณะที่การ
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
ขยายตัวต่อเนื่อง
การส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้อง
กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยัง
ขยายตัวแข็งแกร่งและ
ปัจจัยบวกจากการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า
ส่วนการส่งออกไปจีนลดลง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบด้านลบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้า
ผ่านห่วงโซ่การผลิต
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ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
H1
H2
Q1 Q2 Q3 Q4

มูลค่าการส่งออกรวมตามสถิติ 252,957 126,655 126,302 63,287 63,368 63,930 62,372
ศุลกากร (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
(%YoY)
6.9
11.7
2.5 12.2 11.2 3.0 2.0
สหรัฐอเมริกา
5.5
7.9
3.4
9.1 6.8 0.07 6.8
- ไม่รวมอาวุธ
5.6
8.0
3.4
9.2 6.9 0.1 6.8
ญี่ปุ่น
13.0 18.0
8.4 24.9 11.3 8.6 8.2
สหภาพยุโรป (15)
5.1
11.1
-0.7 11.0 11.2 2.5 -3.7
จีน
2.7
9.9
-3.6
4.1 16.0 -2.3 -4.8
อาเซียน (9)
14.9 14.3 15.5 15.1 13.6 21.8 9.6
- อาเซียน (5)*
13.6 12.6 14.7 16.1 9.4 20.2 9.3
- CLMV**
16.7 16.8 16.6 13.8 19.9 24.1 9.9
ตะวันออกกลาง (15)
-0.1
2.7
-2.7 11.8 -5.6 1.2 -6.6
ออสเตรเลีย
2.6
12.4
-6.1 14.5 10.3 -5.7 -6.5
ฮ่องกง
1.8
5.3
-1.5
1.4 9.5 2.8 -6.3
อินเดีย
17.8 30.2
6.7 32.8 27.7 14.3 -0.4
เกาหลีใต้
6.0
9.6
2.3
6.7 12.3 3.0 1.6
ไต้หวัน
-0.9
6.1
-7.8 11.5 1.6 -10.1 -5.3
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: กรมศุลกากรและธนาคารแห่งประเทศไทย

H1

2562
Q1

Q2

122,971 61,988 60,983
-2.9
17.3
3.5
-2.0
-7.1
-9.7
-5.2
-8.2
-1.0
-2.8
-10.9
-9.4
3.1
-3.3
-10.2

-2.1
32.1
3.6
-1.8
-6.8
-10.4
-4.5
-7.8
-0.01
-0.3
-12.3
-13.6
1.3
-6.6
-14.5

-3.8
3.3
3.3
-2.3
-7.3
-9.1
-5.9
-8.7
-2.0
-5.6
-9.5
-5.1
4.9
-0.3
-6.3

สัดส่วน
Q2/62 (%)
100.0
11.8
11.8
9.7
8.7
11.6
25.8
14.5
11.3
3.1
4.0
4.9
3.4
2.2
1.7

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับการลดลง
ของมูลค่าการส่งออกและการชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ในประเทศ ในไตรมาสที่สองของปี 2562
การนาเข้ามีมูลค่า 54,844 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.4 (ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง)
เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 3.3 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของปริมาณการนาเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลางและ
การนาเข้าสินค้าทุน ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.2 ตามลาดับ ตามการลดลงของความต้องการส่งออก ในขณะที่
ราคานาเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อหักการนาเข้า
ทองคาออกแล้ ว มู ลค่ า การน าเข้า ลดลงร้อยละ 3.7 ทั้งนี้ หากไม่รวมการน าเข้าทองคาและน้ ามันดิบ มูลค่า
การนาเข้าลดลงร้อยละ 3.2 ในรูปของเงินบาท การนาเข้าสินค้ามีมลู ค่ารวม 1,733 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3
เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าการน่าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อย
ละ 3.4 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 2.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลง
ของความต้องการส่งออก

รวมครึ่งแรกของปี 2562 การนาเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่า 108,237 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.1 โดย
ปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 3.2 ในขณะที่ราคานาเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.04 และเมื่อคิดในรูปของ
เงินบาท การนาเข้าคิดเป็นมูลค่า 3,422 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.5
%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคานาเข้า

%YoY
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ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางและการนาเข้าสินค้าทุนปรับตัวลดลง ในขณะที่
มูลค่าการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้านาเข้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลางลดลงร้อยละ 4.8 โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับ การลดลงของการส่งออก ส่วน
ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 0.6 สินค้าที่มีมลู ค่าการนาเข้าลดลง ได้แก่ น้ามันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ วัสดุทที่ าด้วยโลหะ และ
แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 5.0 ตามการลดลงของปริมาณ
นาเข้าร้อยละ 5.2 สอดคล้องกับการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการปรับตัวลดลงของอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะทีร่ าคานาเข้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 การนาเข้าในหมวดเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้
ประกอบปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0 ขณะทีก่ ารนาเข้าสินค้าในกลุ่มอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟขยายตัว สินค้าที่
มูลค่าการนาเข้าลดลง ได้แก่ หม้อแปลง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องเก็บประจุไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และเครื่องจักรกลอื่น ๆ และชิ้นส่วน มูลค่าการนาเข้าหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 สินค้าที่มีมูลค่า การนาเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่
อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และสิ่งทอ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอื่น ๆ
ขยายตัวร้อยละ 2.0 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการนาเข้าทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ) และหมวดยานยนต์เป็นสาคัญ
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 7.0 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
%YoY
สินค้าอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
ยาและเวชภัณฑ์
สิง่ ทอ
วัตถุดบิ และสินค้าขั้นกลาง
น้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วัสดุที่ทาด้วยโลหะ
เคมีภัณฑ์
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สินค้าทุน
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
หม้อแปลง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครือ่ ง
เก็บประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรกลอื่นๆ และชิ้นส่วน
อากาศยาน
แท่นขุดเจาะน้ามัน
สินค้านาเข้าอื่นๆ
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ)
ยานยนต์
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศุลกากร
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดุลการชาระเงิน
ทีม่ า: กรมศุลกากรและธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561

2562

ปริมาณการน่าเข้าสินค้า
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
และสินค้าทุนปรับตัวลดลง
ขณะที่ปริมาณการน่าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น

สัดส่วน
Q2/62
(%)
10.9
1.8
2.4
1.2
1.1
57.0
10.1
2.3
3.3
9.1
5.9
12.2
22.6
3.4
0.3
1.8

ทั้งปี

H1

H2

Q1

Q2

Q3

Q4

H1

Q1

Q2

12.5
10.6
5.8
13.6
18.3
17.9
43.2
34.7
22.2
16.6
10.9
11.0
1.0
2.1
30.9
17.3

16.7
16.3
8.4
23.7
16.4
19.5
46.0
28.2
21.1
19.7
12.4
14.4
5.6
4.9
82.3
14.6

8.6
5.3
3.4
4.2
20.1
16.3
40.9
40.7
23.4
13.6
9.4
7.9
-3.3
-0.3
-4.7
19.8

20.4
21.5
9.7
20.1
16.6
18.8
34.3
23.4
8.8
23.2
11.8
17.0
6.9
-0.3
20.5
4.7

13.3
11.4
7.1
27.5
16.1
20.2
58.9
31.9
32.3
16.5
12.9
12.0
4.2
10.1
165.3
24.2

7.4
3.9
1.2
2.2
15.9
19.8
55.0
39.3
34.1
20.5
8.8
9.5
-6.1
1.3
12.5
28.3

9.7
6.6
5.5
6.2
24.4
12.9
30.0
42.3
14.5
7.0
10.1
6.3
-0.6
-1.6
-19.6
11.2

0.1
-7.6
5.2
-9.6
6.2
-2.5
-2.9
24.2
6.2
-4.4
-5.8
-6.1
-7.1
-9.9
-34.0
-6.5

-1.3
-10.9
5.6
-7.8
8.2
-0.1
1.8
43.5
12.2
-4.9
-1.2
-4.7
-9.1
-4.3
-12.0
4.7

1.6
-4.2
4.9
-11.3
4.3
-4.8
-7.3
10.6
1.8
-3.8
-9.9
-7.4
-5.0
-15.0
-47.4
-15.8

5.4
-25.5
-28.3
9.0
2.6
14.1
12.0
13.7

7.7
29.7
-50.9
15.2
7.9
15.3
15.2
16.7

3.2
-66.4
104.5
4.4
-0.9
13.1
9.1
11.1

9.5
73.5
-11.6
25.9
21.8
20.7
16.6
17.6

6.1
-44.0
-69.7
4.3
-9.4
10.3
13.9
15.8

0.4
-82.2
253.9
35.2
66.6
11.1
13.6
15.9

6.1
-43.4
38.3
-21.5
-50.1
15.0
4.8
6.5

1.4
-81.6
-44.6
6.6
-29.2
6.5
-2.4
-3.1

3.9
-91.9
-35.1
10.3
-50.8
11.2
-1.2
-2.9

-1.0 8.8
-28.2 0.4
-57.8 0.2
2.0 9.5
7.0 3.2
1.8 4.8
-3.6 100.0
-3.4 92.9

อัตราการค้า (Term of Trade) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ขณะที่ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 0.1 ส่งผลให้อัตราการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 108.0
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นระดับ 108.3 ในไตรมาสที่สองของปี 2562

อัตราการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

รวมครึ่งแรกของปี 2562 อัตราการค้าอยู่ที่ระดับ 108.5 เทียบกับระดับ 108.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

19 สิงหาคม 2562

9

Economic Outlook
ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ดุลการค้าเกินดุล 5.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (178.6 พันล้าน
บาท) ต่ากว่าการเกินดุล 6.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (203.4 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า และการเกินดุล
6.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (207.4 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
รวมครึ่งแรกของปี 2562 ดุล การค้าเกินดุล 12.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (382.0 พัน ล้านบาท) เทียบกับ
การเกินดุล 13.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (439.4 พันล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สภาพอากาศทีแ่ ห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส
(นับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2560) ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง
ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.6
ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงตามผลผลิตพืชผลสาคัญ 2 รายการ คือ (1) ข้าวเปลือก ลดลงร้อยละ 15.3 เทียบกับการ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.6 ในไตรมาสแรก โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้าที่อยู่ในระดับต่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) อ้อย ลดลงร้อยละ 65.3 เที ย บกับ การลดลงร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก
เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและราคาอ้อยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสาคัญอื่น ๆ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี
โดย (1) ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เนือ่ งจากต้นยางพาราที่ปลูกทดแทนพืชชนิดอื่นตั้งแต่ปี 2556 อยู่ในช่วง
อายุการให้ผลผลิตสูง (2) มันสาปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจาก
เกษตรกรได้รับแรงจูงใจจากราคามันสาปะหลังที่เพิ่มขึ้น (3) ปาล์มน้ามัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีใ่ ห้ผลผลิตปาล์มน้ามันและต้นปาล์มน้ามันส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุทใี่ ห้ผลผลิตสูง
และ (4) กลุม่ ไม้ผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น มังคุด
ลองกองและทุเรียน ด้านหมวดปศุสตั ว์และหมวดประมงกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ เช่น (1) สุกร โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสุกรใน
ตลาดโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โดยเฉพาะในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา และลาว
(2) ยางพารา เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาโรคระบาดใน
ยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรีดยางหลักของประเทศจีน และมาตรการจากัดการ
ส่งออกยางของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (3) กลุ่มไม้ผล เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม้ผลบางรายการ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น สับปะรดและทุเรียน เป็นต้น และ (4) ไก่เนื้อ เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตเนื้อไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคาปาล์มน้ามันลดลงร้อยละ 31.2 ราคามันสาปะหลังลดลง
ร้อยละ 25.8 ราคาอ้อยลดลงร้อยละ 12.1 และราคาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลดลงร้อยละ 9.6 เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาส
ทีส่ องติดต่อกัน
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ส่วนดัชนีราคาสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

NESDC
ดุลการค้าเกินดุล 5.7
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ต่่ากว่าการเกินดุลในไตรมาส
ก่อนหน้า และไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน
การผลิตสาขาเกษตรกรรม
การป่าไม้ และการประมง
สาขาการผลิต
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
การผลิตสาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร
และสาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้าชะลอตัว
ลงจากไตรมาสก่อนหน้า
การผลิตสาขาการขายส่ง
การขายปลีก และ
จักรยานยนต์ขยายตัวใน
เกณฑ์ดี
การผลิตสาขาก่อสร้าง
และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ
ระบบปรับอากาศเร่งตัวขึ้น

สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมงลดลงครั้งแรก
ในรอบ 6 ไตรมาสร้อยละ
1.1 ตามการลดลงของ
ผลผลิตพืชเกษตรบาง
รายการที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาสภาพอากาศที่
แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง
ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกใน
รอบ 9 ไตรมาส ตามการ
เพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตร
ส่าคัญ ๆ และส่งผลให้ดัชนี
รายได้เกษตรกรโดยรวม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็น
ไตรมาสทีส่ อง
19 สิงหาคม 2562
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(%YoY)
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รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร
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ในขณะที่ราคาปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง และอ้อย ปรับตัวลดลง
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้าวเปลือก
ยางแผ่นดิบชั้น 3
อ้อย

Q2/59

Q2/60

มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน

Q2/61

Q2/62

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม: ปรับตัวลดลงตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562
การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 2.6 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 7.5 โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางลดลง
ร้อยละ 16.9 ตามการปรับตัวลดลงของปริมาณน้ายางและการลดลงของคาสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยเฉพาะ
ยางแท่ งและยางแผ่ น การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้ ลดลงร้อยละ 34.3 การผลิตคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่ อพ่ว งลดลงร้อยละ 13.4 การผลิ ตอุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ล ดลงร้อยละ 4.5 และการแปรรูป และ
การถนอมผลไม้และผักลดลงร้อยละ 14.0 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (เครื่องปรับอากาศ)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากคาสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จากประเทศคู่ค้าสาคัญ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินเดีย และ
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่
มีสดั ส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 4.3 โดยการผลิตน้าตาลลดลงร้อยละ 24.8 การผลิตยานยนต์
ลดลงร้อยละ 0.8 การทอผ้าลดลงร้อยละ 8.1 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกาเนิดไฟฟ้าลดลงร้อยละ 9.3
และการผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลงร้อยละ 8.0 ในขณะที่การผลิตยางนอกและยางในเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 โดยการผลิตน้ามันปาล์มขยายตัวร้อยละ
23.7 การผลิตเคมีภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 11.7 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 12.1 การต้ม
การกลั่น และการผสมสุราขยายตัวร้อยละ 1.3 การผลิตมอลต์และสุราที่ทาจากข้าวมอลต์ขยายตัวร้อยละ 17.3
เป็นส าคัญ ในขณะที่การผลิตปุ๋ยเคมีและการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 21.4 และร้อยละ 5.8
ตามลาดับ อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 65.6 ลดลงจากร้อยละ 68.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
โดยในอุต สาหกรรมสาคัญ 32 รายการ มี อุตสาหกรรมที่ มีการใช้กาลั ง การผลิต สู งกว่า ร้อยละ 90 จ านวน
1 อุตสาหกรรม คือ การผลิตพลาสติกและยางซึง่ ใช้กาลังการผลิตร้อยละ 96.3 อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้กาลังการผลิต
ในช่วงร้อยละ 80 - 90 จานวน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 81.3) การผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 80.8) และการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 80.6) ส่วนอุตสาหกรรมที่มี
การใช้กาลังการผลิตในช่วงร้อยละ 70 - 80 จานวน 7 อุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตเยื่อกระดาษ (ร้อยละ 78.7)
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 76.9) การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (ร้อยละ 73.8) การผลิตคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 73.4) การผลิตเภสัชภัณฑ์ (ร้อยละ 73.2) การผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ
71.9) และการผลิตยางนอกและยางใน (ร้อยละ 80.0)

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.2 ตามการ
การลดลงของการผลิตเพื่อ
ส่งออก โดยอุตสาหกรรมที่
มีสัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60
และที่มีสัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกร้อยละ 30 – 60
ลดลง ขณะที่อุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30
กลับมาขยายตัว
อัตราการใช้ก่าลังการผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.6

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 16.9) การผลิตน้าตาล
(ลดลงร้อยละ 24.8) การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้ (ลดลงร้อยละ 34.3) การผลิตคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ 13.4) การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 4.5) การแปรรูปและการ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ถนอมผลไม้และผัก (ลดลงร้อยละ 14.0) การผลิตปุ๋ยเคมี (ลดลงร้อยละ 21.4) การผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูป
(ลดลงร้อยละ 5.8) การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 0.8) และการผลิตถังและภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทาจาก
โลหะ (ลดลงร้อยละ 11.8)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (เครื่องปรับอากาศ) (ร้อยละ
13.9) การผลิตน้ามันปาล์ม (ร้อยละ 23.7) การผลิตมอลต์และสุราที่ทาจากข้าวมอลต์ (ร้อยละ 17.3) การผลิต
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 12.1) การผลิตเคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 11.7) การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ
7.5) การผลิตกระเป๋าเดินทางและสิ่งที่คล้ายกัน (ร้อยละ 29.5) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ร้อยละ 2.3)
การผลิตปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 5.7) และการผลิตสีและสารเคลือบที่คล้ายกัน (ร้อยละ 4.7)
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากร้อยละ 2.6
ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 68.4
(%YoY)
20.0

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.6
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.58
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ระเบิดราชประสงค์
(17 ส.ค. 58)
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รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไตรมาสที่สองของปี 2562
มีจานวน 448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับจานวนและรายรับ
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังขยายตัวในเกณฑ์ต่าและการชะลอตัวอย่างช้า ๆ ของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน ในไตรมาสที่สองของปี 2562 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 3.7
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
8.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศที่ขยายตัวสูง 5 ประเทศ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 5.9)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 มาเลเซีย (สัดส่วนร้อยละ 11.3) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ญี่ปุ่น (สัดส่วนร้อยละ 4.3) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.4 ลาว (สัดส่วนร้อยละ 5.1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 และฮ่องกง (สัดส่วนร้อยละ 3.1) เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.9 ตามลาดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน (สัดส่วนร้อยละ 28.2) ลดลงร้อยละ 8.2 และนักท่องเที่ยวยุโรป
(สัดส่วนร้อยละ 12.2) ลดลงร้อยละ 0.8 รายรับรวมจากการท่องเที่ยว 708.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายรับจาก
นักท่องเที่ยวจากประเทศสาคัญที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียลดลง (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 259.8 พัน ล้ า นบาท ขยายตั วร้อยละ 3.9 เที ย บกับ การขยายตั ว ร้ อยละ 6.8 ในไตรมาสก่ อนหน้ า
โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.83 ลดลงจากร้อยละ 70.37 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาทีพ่ ักแรมและบริการ
ด้านอาหารขยายตัวร้อยละ
3.7 ชะลอตัวลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอตัว
ลงของจ่านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ และการ
ชะลอตัวอย่างช้า ๆ ของ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ
69.83

รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ชะลอลงเล็กน้อย
จากร้อยละ 4.7 ในช่วงครึง่ ปีหลังของปีทผี่ า่ นมา โดยรายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศอยูท่ ี่ 1,022.2 พันล้านบาท
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.50
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์: ขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ งแม้วา่ จะชะลอ
ตัวลงอย่างช้า ๆ ตามการชะลอตัวของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ในไตรมาส
ทีส่ องของปี 2562 การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวในเกณฑ์ดี
ร้อยละ 5.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีรวมการขายส่ง
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์รอ้ ยละ 6.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
ประกอบด้วย (1) ดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 13.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4
(เช่น ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อนื่ ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในทีอ่ นื่ และร้านขายปลีกเครือ่ งประดับ) และหมวดร้านขายปลีก
ในร้านค้าทั่วไป เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.0 (2) ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.9
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดการขายส่งของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.3 (เช่น การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ และการขายส่งเครื่องสาอาง) และหมวดการขายส่งอาหาร
เครื่องดื่ม และยาสู บ เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.4 และ (3) ดั ชนีการขายส่ง การขายปลี ก การซ่ อมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดการขายยานยนต์
ลดลงร้อยละ 2.9 ขณะทีห่ มวดการขายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6

NESDC
สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้อง
กับการชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ
ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
และจ่านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ

รวมครึ่งแรกของปี 2562 สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ
6.4 ชะลอลงจากร้อยละ 7.5 ในช่วงครึง่ หลังของปีทผี่ า่ นมา โดยดัชนีการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และดัชนีการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ
15.1 ในขณะที่ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ลดลงร้อยละ 0.7
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าตามการปรับตัวลดลงของการขนส่ง
ทางน้า ในขณะทีก่ ารขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศยังขยายตัวได้ดี ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 การผลิต
สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของบริการขนส่งที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
(1) บริการขนส่งทางน้าลดลงร้อยละ 1.9 ตามการลดลงของการขนส่งสินค้าทางน้าเป็นสาคัญ (2) บริการขนส่ง
ทางบกและท่อลาเลียงขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และ (3) บริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ
1.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศเป็ นส าคั ญ นอกจากนี้ บริการสนั บสนุน การขนส่ง และบริการไปรษณี ย์และการรับส่ งเอกสาร
ขยายตัวร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.7 ตามลาดับ สอดคล้องกับรายรับของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 5.0 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.9 บริการสนับสนุนการ
ขนส่งขยายตัวร้อยละ 6.5 และบริการไปรษณีย์และการรับส่งเอกสารขยายตัวร้อยละ 5.2
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ: ขยายตัวและเร่งขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยซึ่งส่งผลให้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ
และระบบปรับ อากาศเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 7.3 เร่ ง ขึ้ น จากการขยายตั ว ร้อ ยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
(1) กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 7.6 สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยในไตรมาสนี้ที่เพิ่มขึ้น มาอยูท่ รี่ ะดับ 30.03 องศาเซลเซียส (โดยอุณหภูมิ
เฉลี่ ย ทั้ ง ประเทศของไตรมาสที่ ส องอยู่ ที่ ระดั บ 27.87 องศาเซลเซี ย ส) ในขณะที่ ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
ในภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของการผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และ
(2) กิจกรรมโรงแยกก๊า ซขยายตัว ร้อยละ 4.2 ปรับ ตัวดี ขึ้น จากการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า
สอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้าขยายตัวร้อยละ
2.5 สอดคล้องกับการลดลง
ของการผลิตสาขาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ บริการขนส่ง
ขยายตัวร้อยละ 2.4 บริการ
สนับสนุนการขนส่ง ขยายตัว
ร้อยละ 4.4 และบริการ
ไปรษณีย์และการรับส่ง
เอกสารขยายตัวร้อยละ 2.7
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบ
ปรับอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.3 โดยกิจกรรมการผลิต
ไฟฟ้าขยายตัวเร่งขึ้นตาม
ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนในช่วงที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่
กิจกรรมโรงแยกก๊าซกลับมา
ขยายตัว
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รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศขยายตัวร้อยละ 6.4 ปรับตัวดีขึ้น
จากการขยายตัวร้อย 3.0 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
และกิจกรรมโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4
สาขาก่อสร้าง: ขยายตัวเร่งขึ้นตามการก่อสร้างภาครัฐ ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตัว ในไตรมาส
ทีส่ องของปี 2562 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการก่อสร้างของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 1.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า
การก่อสร้างภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ของการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และการชะลอตัวของสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ เป็นสาคัญ ในขณะที่การก่อสร้างอาคาร
ทีม่ ิใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิม่ ขึ้นร้อยละ
0.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.06 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ (ร้อยละ 11.2) และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ร้อยละ 2.1) เป็นสาคัญ ในขณะที่ดัชนีราคา
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงร้อยละ 4.3

สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ
3.4 เร่งตัวขึ้นตามการ
ขยายตัวของการก่อสร้าง
ภาครัฐ ในขณะที่การ
ก่อสร้างของภาคเอกชน
ชะลอตัวลง

รวมครึง่ แรกของปี 2562 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในช่วงครึง่
หลังของปีผา่ นมา โดยการก่อสร้างภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
ผูม้ งี านทา: ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผูม้ งี านทาในภาคเกษตรและการชะลอตัวของผูม้ งี านทานอกภาคเกษตร
ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 จานวนผูม้ งี านทาลดลงร้อยละ 0.3 โดยผูม้ งี านทาภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 30.47)
ลดลงร้อยละ 4.0 และเป็นการลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ อง สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ
บางรายการ เช่น ข้าวเปลือก และอ้อย ในขณะทีผ่ มู้ งี านทานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 69.53) ขยายตัวร้อยละ 1.5
ซึง่ เป็นการขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ ี่ แต่ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสแรก ตามการชะลอตัวของจานวน
ผูม้ งี านทาในสาขาก่อสร้าง และการลดลงของจานวนผูม้ งี านทาในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง
การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ในขณะทีจ่ านวนผูม้ งี านทาในสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
กลับมาขยายตัว อัตราการว่างงานในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.0 ต่ากว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ในช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยมีผวู้ า่ งงานเฉลีย่ จานวน 3.8 แสนคน
เฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2562 ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9

จ่านวนผู้มีงานท่าปรับตัว
ลดลงครั้งแรกในรอบ 5
ไตรมาส ตามการปรับตัว
ลดลงของผู้มีงานท่าภาค
เกษตรเป็นส่าคัญ ซึ่งเป็นการ
ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่
2 ส่วนผู้มีงานท่านอกภาค
เกษตรชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า อัตราการ
ว่างงานอยู่ในระดับต่่าที่
ร้อยละ 1.0

การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2562
สัดส่วน
2561
%YOY
Q2/62 ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2
100.00 1.1 0.4 1.8 -0.2 0.9 1.7 1.9 0.3 0.9 -0.3
ผู้มีงานทารวม
30.47 3.3 4.5 2.2 6.0 3.0 1.9 2.4 -4.1 -4.2 -4.0
- ภาคเกษตร
69.53 0.1 -1.4 1.7 -2.8 -0.01 1.6 1.7 2.3 3.2 1.5
- นอกภาคเกษตร
16.62 2.5 1.3 3.7 -0.03 2.6 2.8 4.6 0.3 1.0 -0.5
อุตสาหกรรม
6.22 -2.2 -7.4 3.8 -11.8 -2.7 2.6 5.0 8.3 10.5 6.2
ก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 16.57 -0.7 -2.5 1.2 -2.8 -2.2 0.9 1.5 1.0 2.4 -0.4
7.60 1.8 2.1 1.4 -1.3 5.7 3.0 -0.02 0.4 -0.2 1.1
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
38.4 38.3 38.6 38.1 38.5 38.7 38.4 38.4 38.3 38.4
กาลังแรงงานรวม (ล้านคน)
37.9 37.6 38.1 37.4 37.9 38.3 37.9 37.7 37.7 37.8
จานวนผู้มีงานทา (ล้านคน)
4.0 4.4 3.7 4.7 4.1 3.7 3.6 3.6 3.5 3.8
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
1.1 1.2 0.9 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0
อัตราการว่างงาน (%)
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.)
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ผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของผู้มีงานทาในภาคเกษตรเป็นสาคัญ
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.0
(ล้านคน)
38.8
38.4
38.0
37.6
37.2
36.8
36.4
36.0

การจ้างงาน (แกนซ้าย)

(%)
1.5

อัตราการว่างงาน (แกนขวา)

1.0

0.5
59

60

61

62

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

ด้านการคลัง
ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2562 (เมษายน – มิถุนายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 776,336.7
ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การเพิม่ ขึน้ ของการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นผลจากการชาระภาษีจากการโอนสัมปทานปิโตรเลียม และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเลียมปรับตัวดีขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของการ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของผลประกอบการภาคธุรกิจ และ (3) การเพิ่มขึ้น
ของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนวันสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
จากสิ้นเดือนมีนาคมเป็นต้นเดือนเมษายน เนื่องจากวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมเป็นวันหยุดราชการ ประกอบกับ
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทาให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในไตรมาสที่สามของ
ปีงบประมาณ 2562 การ
จัดเก็บรายได้สทุ ธิของรัฐบาล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ตามการ
เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษี
เงินได้ปโิ ตรเลียม ภาษีเงินได้
นิติบุคคลและภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,937,145.6 ล้านบาท สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.6
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ปีงบประมาณ

ทั้งปี

Q1

รายได้นาส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท) 2,536.9 547.6
เทียบปีก่อน (%)
7.7
-0.1
ทีม่ า: กระทรวงการคลัง

2561
Q2

2562
Q3

532.5
6.5

754.1
9.3

Q4

9M

Q1

702.8 1,937.1 596.6
13.8
5.6
9.0

Q2

Q3

564.2
5.9

776.3
3.0

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 712,314.7 ล้านบาท 1 ลดลงร้อยละ 9.7 (รายจ่ายประจาลดลงร้อยละ 12.0 และรายจ่ายลงทุนลดลง
ร้อยละ 1.1) ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน 590,129.5 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 15.1 โดยมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 19.7 ต่ากว่า
ร้อยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาแนกเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 497,379.5 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 17.6 โดยมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 21.1 ซึ่งต่ากว่าร้อยละ 24.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 92,750.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0 โดยมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 14.4 ต่ากว่าร้อยละ 17.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

1

การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีและการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
ลดลง ในขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อม
ปี และการเบิกจ่ายจากเงินกู้
นอกงบประมาณเพิ่มขึ้น
อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปี 2562 อยู่ที่
ร้อยละ 19.7 (อัตราการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจ่าและ
รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ
21.1 และร้อยละ 14.4 ต่่า
กว่าอัตราเบิกจ่ายในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน)

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
และไม่รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และเงินกู้นอกงบประมาณ
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การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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อัตราการเบิกจ่ายของงบประมาณประจาปีในไตรมาสที่สาม
เทียบต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย

30

0

ที่มา: GFMIS

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เ บิกเหลื่อมปี 71,268.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.8 โดยอัตราการ
เบิกจ่ ายอยู่ที่ร้อยละ 19.2 สูง กว่า ร้อยละ 13.2 ในไตรมาสเดี ยวกันของปีก่อน (3) การเบิ กจ่า ยงบลงทุ น
รัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 53,640.2 ล้านบาท 2 ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 6.0 และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ
1,062.4 ล้านบาท เทียบกับการเบิกจ่าย 906.5 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเบิกจ่าย
เงินกู้ตามมาตรการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน) และเงิน กู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้า งพื้นฐาน ( Development
Policy Loan: DPL) จานวน 1,045.5 ล้านบาท และ 16.9 ล้านบาท ตามลาดับ
รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐรวม 2,517.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
จานวน 2,152.5 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 0.6) อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 71.7 สูงกว่าร้อยละ 71.0
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 1,884.3 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 0.5) อัตรา
การเบิกจ่ายร้อยละ 79.9 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 75.4 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 268.2
พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 1.7) อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 41.7 ต่ากว่าร้อยละ 50.5 ในช่วงเดียวกันของ
ปีงบประมาณ 2561 และเป็นอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณต่าสุดใน
รอบ 12 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 203.0
พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1) โดยมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 54.7 (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
(ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) คาดว่ามีจานวน 170.4 พันล้านบาท3 และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอก
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,757.4 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,883,189.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.5
ของ GDP ประกอบด้วยเงินกู้ภายในประเทศ 6,662,717.5 ล้านบาท (ร้อยละ 39.2 ของ GDP) และเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 220,471.6 ล้านบาท (ร้อยละ 1.3 ของ GDP) โดยแบ่งออกเป็นหนี้ของรัฐบาล 5,656,734.5
ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 882,174.4 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้าประกัน) 334,999.6 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 9,280.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.2
ร้อยละ 12.8 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 0.1 ของหนี้สาธารณะคงค้าง ตามลาดับ

2
3

หนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ
40.5 ของ GDP ต่่ากว่า
ไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย

รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3,785.3 ล้านบาท
รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 9,780.3 ล้านบาท
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สถานะเงินคงคลัง
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ที่มา: กระทรวงการคลัง

ฐานะการคลัง: ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลเกินดุลงบประมาณ 116,145.0 ล้านบาท
เมือ่ รวมกับการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 21,989.0 ล้านบาท และการกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุล 70,200.0 ล้านบาท
ทาให้รัฐบาลเกินดุลเงินสดสุทธิ 208,334.0 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าจานวน
289,041.0 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 497,375.0
ล้านบาท

ฐานะเงินคงคลังอยู่ที่
497,375.0 ล้านบาท

รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 411,945.0 ล้านบาท ขาดดุล
เงินนอกงบประมาณ 25,094.0 ล้านบาท และมีการกูเ้ งินเพือ่ ชดเชยการขาดดุล 300,978.0 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
66.9 ของกรอบวงเงินขาดดุล 450,000.0 ล้านบาท) ส่งผลให้รฐั บาลยังคงขาดดุลเงินสดหลังกู้ 136,061.0 ล้านบาท

ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบีย้ นโยบายทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 1.75 ต่อปี ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ 25 มิถุนายน 2562
ที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าการดาเนินนโยบายการเงิน
ในขณะนั้ น อยู่ ในระดั บที่ ผ่ อนคลายเพี ย งพอต่ อการสนับ สนุ น การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศและ
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 0 พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับร้อยละ
-0.40 และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับร้อยละ 0.25 ขณะที่หลายประเทศเริ่มส่งสัญญาณการดาเนินนโยบาย
การเงินในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้นและเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ
ธนาคารกลางอินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ร้อยละ 0.25 ในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน ส่งผล
ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี และเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับธนาคารกลางนิวซีแลนด์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในเดือนพฤษภาคม และธนาคารกลางรัสเซียกับออสเตรเลีย ที่ปรับลดในเดือนมิถุนายน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย
ไตรมาสนี้ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ
1.75 ต่อปี ในเดือนสิงหาคม
มีการประชุม กนง. และได้
ประกาศปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายลงอยู่ที่ระดับร้อยละ
1.50 ในขณะที่หลายประเทศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เช่น
อินเดีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ รัสเซียและ
ออสเตรเลีย

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.00-2.25 ต่อปี
เช่นเดียวกับ เกาหลี ใต้และอินโดนีเซี ยที่ป รับลดอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ ร้อยละ 1.50 และ 5.75 ตามลาดั บ
ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ที่ป ระชุ ม มีม ติ ลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ ที่ ร้อยละ 1.50 ต่ อปี เนื่องจากประเมิ น ว่ า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ โดยประเทศอื่น ๆ ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้แก่
ประเทศนิวซีแลนด์ปรับลดร้อยละ 0.50 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.00 ประเทศอินเดียปรับลดร้อยละ 0.35 มาอยู่
ที่ระดับร้อยละ 5.40 ประเทศฟิลิปปินส์ปรับลดร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.25
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อัตราดอกเบีย้ นโยบาย

2561
2562
(ร้อยละ)
ณ สิ้นงวด
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
2.25-2.50 1.50-1.75 1.75-2.00 2.00-2.25 2.25-2.50 2.25-2.50 2.25-2.50 2.25-2.50 2.25-2.50 2.25-2.50 2.00-2.25 2.00-2.25
สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อังกฤษ
0.75
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
ญีป่ นุ่
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
-0.10
แคนาคา
1.75
1.25
1.25
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
ออสเตรเลีย
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.25
1.50
1.50
1.25
1.00
1.00
นิวซีแลนด์
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.50
1.75
1.50
1.50
1.50
1.00
รัสเซีย
7.75
7.25
7.25
7.50
7.75
7.75
7.50
7.75
7.75
7.50
7.25
7.25
จีน
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
เกาหลีใต้
1.75
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.50
1.50
อินเดีย
6.50
6.00
6.25
6.50
6.50
6.25
5.75
6.00
6.00
5.75
5.75
5.40
อินโดนีเซีย
6.00
4.25
5.25
5.75
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.75
5.75
ฟิลปิ ปินส์
4.75
3.00
3.50
4.50
4.75
4.75
4.50
4.75
4.50
4.50
4.50
4.25
มาเลเซีย
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.00
3.25
3.00
3.00
3.00
3.00
ไทย
1.75
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.50
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่คงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ใน
ระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่สองของปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46 ต่อปี เป็นผลมาจากธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 1 แห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ในเดือนมิถุนายน แต่คงอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ไว้ที่ระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.28 ต่อปี ในขณะที่
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่น ๆ คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับเดียวกับไตรมาส
ก่อนหน้า เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 1.13 และ 6.71 ต่อปีตามลาดับ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงเฉลี่ย และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ที่แท้จริงเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทรงตัวอยู่ในระดับ
เดียวกับไตรมาสก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้น ตาม
การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งปรับเพิ่มเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ
0.45 ทาให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นร้อย
ละ 1.35 ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และธนาคารการเงินเฉพาะกิจ (Specialized
Financial Institutions) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.25 สอดคล้องกับการปรับตัว
ลดลงของอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินชะลอตัวลงตามสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือน โดย ณ สิ้น
ไตรมาสที่สองของปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 4.5 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการชะลอตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อสาขา
การผลิ ต การเงิ น และการประกัน ภัย และสาขาที่ พั กแรมและบริการด้ า นอาหาร เช่น เดี ย วกับ สิ น เชื่ อภาค
ครัวเรือนที่ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นการขยายตัวร้อยละ 5.0 สอดคล้อง
กับสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย์และสินเชือ่ ของธนาคารการเงินเฉพาะกิจ ที่ชะลอตัวลงเกือบทุกวัตถุประสงค์ของการ
กูโ้ ดยเฉพาะสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจากการเร่งโอนกรรมสิทธิก์ อ่ นมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน
2562 และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ลดลงสอดคล้องกับการชะลอตัวของยอดจาหน่ายรถยนต์ในไตรมาสนี้ ในขณะ
ที่คุณภาพของสินเชื่อในไตรมาสที่ส องปีนี้ ปรับตั วลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า โดยสัด ส่วนหนี้ที่ไ ม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ (Non Performing Loan) ต่ อ สิ น เชื่ อ รวมอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.97 ใกล้ เ คี ย งกั บ ร้ อ ยละ 2.95
ในไตรมาสก่อนหน้า

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สินเชื่อภาคเอกชนของ
สถาบันรับฝากเงินชะลอตัว
ลงเล็กน้อยตามการชะลอตัว
ของสินเชื่อธุรกิจในสาขาการ
ผลิต การเงินและประกันภัย
ขณะที่สินเชื่อครัวเรือน
ขยายตัวได้ดตี ่อเนื่องจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่
อาศัย
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สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า

% YOY
10

% YOY

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
สินเชื่อธุรกิจ (แกนขวา)
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2562
ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.59 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.1
ขณะที่ค่าเงินประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค อาทิ ค่าเงินวอน ค่าเงินริงกิต และค่าเงินรูเปีย เคลื่อนไหวอ่อนค่าลง
สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศ
ดังกล่าว โดยการแข็งค่าของเงินบาทได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งในตลาด
หลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่ง
สัญ ญาณการผ่ อนคลายนโยบายการเงิ น ซึ่ ง สร้า งแรงกดดั น ให้ค่า เงิ น ดอลลาร์เคลื่ อนไหวอ่อนค่า ลง ทั้ ง นี้
เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่น ๆ เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น สะท้อนจากดัชนีค่าเงินบาท ( NEER)4
ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.8

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สรอ. แข็งค่าขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการไหลเข้า
ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้ง
ในตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดตราสารหนี้

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลงจากมาตรการชะลอการไหลเข้าของเงินทุน
เคลื่อนย้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง การปรับลดวงเงินประมูลพั นธบัต รระยะสั้นของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และการปรับลดยอดคงค้างบัญชีเงินฝากสกุลบาทของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิตราสารหนี้ของไทย อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้ค่าเงิน
บาทกลับมาเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น โดยในเดือนกรก าคม 2562 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 30.79 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.1 จากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า
เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า
บาท/ดอลลาร์ สรอ. ล้านบาท
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ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้าหนักใหม่ในการคานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับปีที่ใช้คานวณน้าหนัก คือปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2562
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,730.3 จุด เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.6 จากไตรมาสก่อนหน้า ตามการซื้อของนักลงทุน
สถาบันเป็นสาคัญ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของไทยในไตรมาสนี้มีความผันผวนในช่วง
ครึ่งแรกของไตรมาสตามการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของทั้งไตรมาส ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นขึ้นตามปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่
(1) การส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ของประเทศสาคัญ ๆ (2) การปรับเพิม่ สัดส่วนหุน้ ไทยในดัชนี MSCI Emerging Markets และ (3) เสถียรภาพทางการเมือง
ของไทยที่ขึ้นจากความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ดัชนีปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ในไตรมาสนี้ ได้แก่ กลุม่ พาณิชย์ กลุม่ อาหารและเครือ่ งดืม่ และกลุม่ พลังงานและสาธารณูปโภค สอดคล้องกับ
การบริโภคภายในประเทศทีย่ งั มีแนวโน้มอยูใ่ นเกณฑ์ดแี ละราคาน้ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถนุ ายน

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ปรับเพิ่มสูงขึ้น
จากไตรมาสที่แล้ว ตาม
สัญญาณการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินของประเทศ
ส่าคัญๆ และการปรับสัดส่วน
การถือหุ้นไทยในดัชนี MSCI

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ร้อยละ 1.1
มาอยู่ที่ 1,711.97 จุด โดยได้รับแรงกดดันจากการขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพื่อทากาไรในช่วงที่
ภาวะดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ ในไตรมาสที่สองของปี 2562 นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อ
สุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 46.2 พันล้านบาท เทียบกับยอดขายสุทธิ 37.3 พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเฉพาะในเดือนมิถนุ ายนทีม่ กี ารซือ้ สุทธิสงู ถึง 54.0 พันล้านบาท ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ เริม่ ส่งสัญญาณที่
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมวันที่ 30 – 31 กรก าคม 2562 สืบเนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากทัง้ มาตรการกีดกันทางการค้าและการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ
ประเทศอั ง กฤษแบบไร้ ข้ อตกลง (No Deal) ส่ ง ผลให้ มู ล ค่า ซื้ อขายเฉพาะธุ ร กรรมซื้ อ ขายขาด (Outright
Transaction) เฉลีย่ ต่อวันในไตรมาสทีส่ องเพิม่ ขึน้ จาก 23.6 พันล้านบาทต่อวันในไตรมาสทีแ่ ล้ว เป็น 29.8 พันล้าน
บาทต่อวัน ซึง่ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield) ปรับตัวลดลงในเกือบทุกช่วงอายุ ยกเว้นพันธบัตร
ระยะสัน้ อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยและใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ นโยบาย

นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อ
สุทธิในตลาดตราสารหนี้
ภายหลังธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณที่จะ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย

ในเดือนกรกฎาคม 2562 นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรระยะสั้น 44.3 พันล้านบาท และเข้าซื้อพันธบัตร
ระยะยาว 17.2 พันล้านบาท ทาให้มียอดขายสุทธิที่ 25.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดวงเงิน
ประมูลพันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงในเกือบ
ทุกช่วงอายุ ยกเว้นพันธบัตรระยะสั้นที่มีอายุ 1 เดือนและ 6 เดือนที่อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น
แต่ระยะยาวปรับลดลง
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ที่มา: ThaiBMA

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ ในไตรมาสที่สองของปี 2562 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 2.5 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เป็นผลมาจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศของคนไทย ทั้งในรูปแบบของการลงทุน โดยตรงและ
การลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยังนาเงินเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงและลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเป็นเงินไหลออกสุทธิน้อยทีส่ ดุ ในรอบ 13 ไตรมาส
นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2559
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิอยู่ในระดับต่่าสุดในรอบ
13 ไตรมาส เนื่องจาก
นักลงทุนต่างชาติยังน่าเงิน
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
แม้ว่านักลงทุนชาวไทยจะ
ออกไปลงทุนในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องก็ตาม
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(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
- การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
- การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
อื่น ๆ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่มา: ธปท.
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ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 4.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(154.2 พันล้านบาท) เทียบกับการเกินดุล 6.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (201.1 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และการเกินดุล 12.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (393.9 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล
มาจากการเกินดุลการค้า 5.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ต่ากว่าการเกินดุล 6.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) และการขาดดุล บริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 0.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(ต่ากว่าการขาดดุล 0.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
น้อยกว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

รวมครึ่งแรกของปี 2562 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 17.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (548.1 พันล้านบาท) เทียบ
กับการเกินดุล 20.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (661.2 พันล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
เงินส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้ นเดื อนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 215.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. (และมี net
forward position อีก 34.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
(ข้อมูลเบื้องต้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) และเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า 11.8 เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการ
นาเข้าในไตรมาสที่สองของปี 2562)
ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ

20,000

%YoY
4

เงินส่ารองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562
อยู่ที่ 215.8 พันล้านดอลลาร์
สรอ.

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สองของปี 2562
อยู่ที่ร้อยละ 1.1
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 อยูท่ เี่ ฉลีย่ ร้อยละ 1.1 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ 0.7 ในไตรมาสแรก
ของปี 2562 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ
1.9 ในไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึน้ ของราคาผักสดร้อยละ 20.4 เร่งขึน้
จากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8 ในไตรมาสแรกของปี 2562 รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของราคาข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
และเนื้อสัตว์ เป็นต้น ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เทียบกับการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยค่าโดยสารสาธารณะปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ามัน
เชือ้ เพลิงยังคงชะลอตัวลงต่อเนือ่ ง ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ เี่ ฉลีย่ ร้อยละ 0.5 เทียบกับร้อยละ 0.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 1.1 เร่งตัวขึ้นจาก
ร้อยละ 0.7 ในไตรมาสแรก
ของปี 2562 ตามการเร่งขึ้น
ของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่าคัญ

รวมครึ่งแรกของปี 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.9 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.6
5

ในเดือนกรก าคม 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.0 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เฉลี่ย 7 เดือนแรกของปี 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
ร้อยละ 0.9 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.6

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

19 สิงหาคม 2562

21

Economic Outlook
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรกของ
ปี 2562 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเป็นสาคัญ โดยราคาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีปรับตัวลดลง ในขณะทีร่ าคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ส่วนราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.1 เร่งขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้
ของราคาผลผลิตการเกษตร และสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ6

NESDC
ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ
0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ
0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของ
ราคาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เป็นส่าคัญ

รวมครึ่งแรกของปี 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.5 ในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

6

ในเดือนกรก าคม 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 1.2 เฉลี่ย 7 เดือนแรกของปี 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 0.4
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสที่สองของปี 2562
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แต่ยงั อยูใ่ นระดับสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่
สองของปี 2562 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 65.80
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 8.2 จาก 71.66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากราคาเฉลี่ย 61.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสแรกของปี 2562
การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนี้มีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ปริมาณน้ามันดิบคงคลัง
ของกลุม่ OECD (เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,896 ล้านบาร์เรล (สูงกว่าปริมาณน้ามันดิบ
คงคลังของกลุ่ม OECD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2,811 ล้านบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น และ (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึง่ ทาให้ความต้องการน้ามันดิบยังเพิม่ ขึน้ อย่างช้า ๆ
ประกอบกับ (3) ความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงสาคัญ ๆ อาทิ สถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป

ราคาน้้ามันดิบปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ม OECD และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก

รวมครึ่งแรกของปี 2562 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส)
อยู่ที่ 63.59 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่
68.06 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
อัตราการขยายตัว (%YOY)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
WTI BRENT DUBAI OMAN
2559
ทั้งปี
43.10 45.04 41.40 41.71 42.81 -11.7 -16.0 -18.6 -18.5
2560
ทั้งปี
50.96 54.82 53.02 53.24 53.01 18.2
21.7
28.1 27.7
H1
64.79 71.55 69.25 69.52 68.78 27.2
30.5
30.6 30.6
H2
65.40 71.05 67.81 67.98 68.06 30.5
34.7
32.2 31.7
Q1
64.19 72.05 70.70 71.06 69.50 23.9
26.7
29.1 29.5
Q2
62.90 67.18 63.71 64.04 64.46 21.2
23.0
20.2 19.8
2561
Q3
67.89 74.91 71.90 71.93 71.66 40.5
47.1
45.1 44.4
Q4
69.61 75.99 74.12 74.41 73.53 44.4
45.5
47.2 47.2
ทั้งปี
58.77 68.12 67.28 67.70 65.47
6.1
10.7
13.7 14.4
H1
57.41 66.11 65.33 65.50 63.59 -12.2
-6.9
-3.6
-3.6
Q1
54.93 63.86 63.29 63.43 61.38 -12.7
-4.9
-0.7
-1.0
Q2
59.89 68.37 67.37 67.58 65.80 -11.8
-8.7
-6.3
-6.0
เม.ย.
63.94 71.66 71.01 71.15 69.44
-3.5
-0.1
4.2
4.4
2562
พ.ค.
61.02 70.49 69.58 70.03 67.78 -13.0
-8.6
-6.1
-5.5
มิ.ย.
54.71 62.95 61.53 61.55 60.18 -18.7 -17.1 -16.3 -16.3
ก.ค.
57.33 63.96 62.97 63.42 61.98 -19.1 -14.7 -13.7 -13.1
7M
57.40 65.81 64.99 65.21 63.36 -13.3
-8.1
-5.2
-5.1
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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เฉลีย่
-16.3
23.8
29.7
32.3
27.3
21.1
44.3
46.1
11.3
-6.6
-4.8
-8.2
1.3
-8.2
-17.1
-15.1
-7.9
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3. เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่สองของปี 2562
ในไตรมาสที่สองของปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกยังขยายตัวในเกณฑ์ต่าและชะลอตัวลงอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ตามการชะลอตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับทิศทางนโยบายการเงินของ
ประเทศสาคัญ ๆ ในช่วงก่อนหน้าที่ถกู ซ้าเติมโดยการเพิม่ ขึน้ ของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้ง
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่สาคัญ ๆ เช่น ความวิตกกังวลต่อการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงของสหราชอาณาจักร
และปัจจัยชัว่ คราวอืน่ ๆ เช่น การปรับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ในสหภาพยุโรป ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศสาคัญ ๆ ชะลอลงและเข้าสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่าสุดในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ซึง่ ขยายตัวต่าสุดในรอบ 8 ไตรมาส ยูโรโซนต่าสุดในรอบ 22 ไตรมาส และเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่าสุดใน
รอบ 110 ไตรมาส ในขณะทีก่ ารส่งออกของประเทศสาคัญ ๆ ยังคงลดลงเป็นวงกว้างต่อเนือ่ งจากไตรมาสแรก และ
ทาให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศกาลังพัฒนาที่สาคัญอื่น ๆ
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เศรษฐกิจฮ่องกง สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจเกาหลีใต้และไต้หวัน
ขยายตัวเร่งตัวขึน้ ตามอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกสินค้าและบริการทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงิน ทาให้ธนาคารกลางของประเทศสาคัญ ๆ เริม่ ส่งสัญญาณและผ่อนคลาย
นโยบายการเงินอย่างชัดเจนมากขึน้ โดยธนาคารกลางของหลายประเทศได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลง อาทิ
อินเดีย ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย ในขณะทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลาง
ยุโรปส่งสัญญาณที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง การส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินของ
ประเทศสาคัญ ๆ ท่ามกลางความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า และการปรับการ
คาดการณ์ของนักลงทุนทาให้คา่ เงินสกุลหลักและตลาดสาคัญ ๆ มีความผันผวนตลอดทัง้ ไตรมาสที่สอง ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของประเทศเศรษฐกิจสาคัญที่มีความปลอดภัยทางการลงทุนปรับตัวลดลง
สะท้อนความกังวลใจของนักลงทุนต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตัว
ต่าสุดในรอบ 8 ไตรมาส โดยเป็นผลจากการลดลงของการส่งออกสุทธิและการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชน
สอดคล้ องกับการปรับ ตัว ลดลงของดัชนี ผู้จั ดการฝ่ ายจัดซื้ อ (ISM-PMI) ภาคอุต สาหกรรม จากระดับ 55.4
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นระดับ 52.2 ต่าสุดในรอบ 11 ไตรมาส อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวดีตาม
การเร่งตัวขึน้ ทัง้ การบริโภคสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของการจ้างงาน
ซึ่งส่งผลให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าร้อยละ 3.5 ต่ากว่าร้อยละ 3.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่าสุด
ในรอบ 198 ไตรมาส ในขณะทีค่ า่ จ้างเฉลีย่ ต่อชัว่ โมงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(Core PCE Price Index) ยังอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ลดลงจากร้อยละ 1.6 ในไตรมาสแรก และต่ากว่าเป้าหมายของ
นโยบายการเงิน ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 - 31 กรก าคม 2562 ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ทรี่ ้อยละ 2.00 – 2.25 ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก
ในรอบ 11 ปี นับจากปี 2551 และประกาศยุตกิ ารปรับลดขนาดงบดุลโดยให้มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2562
เร็วกว่ากาหนดการณ์เดิมทีจ่ ะให้มผี ลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2562

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่
สองของปี 2562 ชะลอตัว
ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุ่ม
ประเทศยูโรโซน จีน และ
เศรษฐกิจประเทศในภูมิภาค
เอเชียหลายประเทศ ทั้ง
เศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรม
ใหม่และเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งชะลอตัวตามการชะลอ
ตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การ
ส่งออก และการลงทุน
เนื่องจากผลกระทบของ
มาตรการกีดกันทางการค้า
ที่รุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ชะลอลงตามการ
ลดลงของการส่งออกสุทธิ
และการชะลอตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชน ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อลดลงต่่ากว่า
เป้าหมายนโยบายการเงิน
ท่าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มี
มติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และยุติการปรับลดงบดุลของ
ธนาคารกลางเร็วขึ้นกว่า
ก่าหนดเดิม

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
และเป็นอัตราการขยายตัวต่าสุดในรอบ 22 ไตรมาส เมื่อปรับผลของปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจยูโรโซน
ขยายตัวร้อยละ 0.2 (%QoQ SA.) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจเยอรมนีลดลง
ร้อยละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส
เศรษฐกิจฝรั่งเศสและสเปนขยายตัวร้อยละ 0.2 และ 0.5 ชะลอลงจากร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
ในไตรมาสก่อน ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจอิตาลีไม่ขยายตัว การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุม่ ยูโรโซนมีสาเหตุหลักมาจาก
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การชะลอตัวลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing PMI) จากระดับ 49.1 ในไตรมาสแรก เป็นระดับ 47.7 ในไตรมาสทีส่ อง โดยมี
สาเหตุสาคัญส่วนหนึง่ มาจากการปรับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ของสหภาพยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าซึง่ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคการผลิตเช่นเดียวกับการบริโภค
ภาคเอกชนทีช่ ะลอตัวลงตามการชะลอตัวของภาคการผลิตและการลดลงของความเชือ่ มัน่ ในระบบเศรษฐกิจทีเ่ กิด
จากความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนของ Brexit รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองของอิตาลี ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อ
ยังอยู่ในระดับ ต่ าร้อยละ 1.4 เท่ากับในไตรมาสแรกและยังต่ ากว่า เป้าหมายนโยบายการเงิน ที่ร้อยละ 2.0
ซึง่ ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน และ 25 กรก าคม 2562 ธนาคารกลางยุโรปมีมติให้ขยายการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ในระดับต่าไปจนถึงกลางปี 2563 เทียบกับการประชุมเมือ่ เดือนเมษายนทีม่ มี ติให้คงอัตราดอกเบีย้ จนถึง
สิน้ ปี 2562 รวมทัง้ ดาเนินมาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่าให้แก่ธนาคารพาณิชย์รอบที่ 3 (TLTROs III) และคงระดับการ
เข้าซือ้ พันธบัตรภายใต้มาตรการ Asset Purchase Programme ทีจ่ ะครบกาหนดไถ่ถอนต่อไปแบบเต็มจานวน
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.8 เมื่อปรับผลของปัจจัยฤดูกาลออก
แล้ว เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรลดลงร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ SA.) เป็นการลดลงครั้งแรก
นับตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 กรก าคม 2562 ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.75 ต่อไป รวมถึงการรักษาระดับการถือครองพันธบัตรจานวน 435,000 ล้านปอนด์
สาหรับพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ และ 10,000 ล้านปอนด์สาหรับพันธบัตรของเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
ส่งสัญญาณที่จะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นในระยะต่อไป
เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 1.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งขึ้นของอุปสงค์ใน
ประเทศทั้งด้านการบริโภคภาคครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะที่การส่งออก
สินค้าและบริการปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า
โดยการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้ขยายตัวร้อยละ 1.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งบริโภคก่อนการเพิ่มอัตรา
ภาษีมลู ค่าเพิม่ จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10.0 ในเดือนตุลาคม 2562 ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9
เร่งขึน้ จากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.5 เท่ากับการขยายตัว
ในไตรมาสก่อนหน้าตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนในหมวดที่อยู่อาศัยจากร้อยละ 0.7 ในไตรมาสแรก
เป็นร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าและบริการยัง
ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.2 ในไตรมาสแรก และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ
25 ไตรมาส ในขณะที่การนาเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 แสนล้านเยน สาหรับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.8 เร่งขึ้น
จากร้อยละ 0.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ากว่าระดับเป้าหมายนโยบายการเงิน ณ ร้อยละ 2.0 ส่งผลให้
ในการประชุม เมื่ อวั นที่ 30 กรก าคม 2562 ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BOJ) ยัง คงอัต ราดอกเบี้ ยนโยบายและ
มาตรการผ่อนคลายทางการเงินไว้ที่ระดับเดิม
เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.2 ชะลอลงจากร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวต่าสุดใน
รอบ 27 ปี โดยมูลค่าการส่งออกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส ร้อยละ 1.0 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ในขณะที่การนาเข้ายังคง
ลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดสินค้าทุนและสินค้าขั้นกลาง อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการชะลอตัว
ของการส่งออก ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สอง ลดลงร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นการลดลง
ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม การนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 27.9 ส่งผลให้จีนยังคง
เกินดุลการค้าสหรัฐฯ อยู่ 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ
1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 22 ไตรมาส โดยเป็นผลจากการเร่งขึ้นของราคาอาหาร
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

NESDC
เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส
ที่สอง ชะลอตัวตามการ
ชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ธนาคารกลางยุโรปได้ส่ง
สัญญาณของการด่าเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายมากขึ้นในระยะต่อไป

เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
ร้อยละ 1.2 เร่งขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผล
จากการขยายตัวเร่งขึ้นของ
การบริโภคภาคเอกชนและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะที่
การส่งออกและน่าเข้าลดลง
ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังต่า่ กว่า
เป้าหมายนโยบายการเงิน
ท่าให้ธนาคารกลางญีป่ ุ่นมีมติ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดับเดิม
เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ
6.2 และต่่าสุดในรอบ 27 ปี
ตามการส่งออกที่ลดลงเป็น
ครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส
เนื่องจากผลกระทบของ
มาตรการขึ้นภาษีน่าเข้า
สินค้าจีนของสหรัฐฯ และ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่
ชะลอตัวตามมาตรการปรับ
สมดุลโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ
19 สิงหาคม 2562
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โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมูและการเพิ่มขึ้นของภาษีนาเข้า
สินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้านาเข้าจากสหรัฐฯ ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินภาคธุรกิจต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับสูงที่ร้อยละ 151.6 ส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ทุนสารอง
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สูงสุดในรอบ 14 เดือน
เงื่อนไขการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและแรงกดดันจากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ธนาคารกลางจีน
ลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve Requirement Ratio: RRR) ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในภาคชนบทเป็นร้อยละ 8.0 จากร้อยละ 11.5 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นอกจากนี้หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ประกาศจะเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติม ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2562 ธนาคารกลางจีนปรับลดค่ากลางเงินหยวนให้อ่อนค่าลงที่ 7.0039 หยวนต่อดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นระดับ
การอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 11 ปี
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ส่วนใหญ่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามภาคการส่งออกทีย่ งั
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัวร้อยละ 0.5
ชะลอลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการลงทุนรวมและการส่งออก ส่วนเศรษฐกิจ
สิ ง คโปร์ขยายตั ว ร้ อยละ 0.1 ชะลอลงจากร้อ ยละ 1.1 ในไตรมาสก่ อนหน้ า ตามการลดลงของการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ในขณะที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้และไต้หวัน ขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 2.4
เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.8 ตามล าดับ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภค
ภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ การขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการทีเ่ ริ่มปรับตัวดีขึ้น
ส าหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าตามราคาหมวดอาหารที่สูงขึ้นเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะฮ่องกงที่อัตราเงินเฟ้ออยูท่ ี่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตรา
สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส เป็นการเพิม่ ขึน้ ตามราคาอาหารประเภทเนื้อหมูเนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดหมูเช่นเดียวกับจีน สาหรับเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ชะลอตัวตามการผลิตภาคอุตสาหกรรม
และการลดลงของการส่งออก ในขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามและฟิลิปปินส์ชะลอตัวตามอุปสงค์ภายในประเทศ
ในขณะที่การส่งออกขยายตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามขยายตัวร้อยละ 5.0 ร้อยละ
5.5 และร้อยละ 6.7 ชะลอลงจากร้อยละ 5.1 ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 6.8 ตามลาดับ ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะ
ทีเ่ ศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 4.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของ
การบริโภคภาคเอกชนเป็นสาคัญ สาหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ ตามราคาสินค้าในหมวดอาหารเป็นสาคัญ

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs
และกลุ่มประเทศอาเซียน
ส่วนใหญ่ชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ลดลงของการส่งออกและ
การชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
การส่งออก
GDP
เงินเฟ้อ
2562
2560 2561
2562
2560 2561
2562
(%YoY) 2560 2561
ทั้งปี ทั้งปี
Q1
Q2
ทั้งปี ทั้งปี
Q1
Q2
ทั้งปี ทั้งปี
Q1
Q2
สหรัฐฯ
6.6
7.8
1.4
-3.0
2.4
2.9
2.7
2.3
2.1
2.4
1.6
1.8
ยูโรโซน
9.4
8.4
-3.9 -3.4
2.4
1.9
1.2
1.1
1.5
1.8
1.4
1.4
ญี่ปุ่น
8.3
5.7
-5.7 -6.2
1.9
0.8
1.0
1.2
0.5
1.0
0.3
0.8
จีน
7.9
9.9
1.3
-1.0
6.8
6.6
6.4
6.2
1.6
2.1
1.8
2.6
ฮ่องกง
7.6
6.8
-2.6 -4.6
3.8
3.0
0.6
0.5
1.5
2.4
2.2
3.0
อินเดีย
13.1
8.7
6.7
-1.7
6.9
7.4
5.8
3.3
4.0
2.5
3.1
อินโดนีเซีย 16.3
6.7
-8.2 -8.9
5.1
5.2
5.1
5.0
3.8
3.2
2.6
3.1
เกาหลีใต้
15.8
5.4
-8.5 -8.6
3.2
2.7
1.7
2.1
1.9
1.5
0.5
0.7
มาเลเซีย
14.7 13.6 -4.8 -4.6
5.7
4.7
4.5
4.9
3.8
1.0
-0.3
0.6
ฟิลิปปินส์
19.7
0.9
-2.9
1.2
6.7
6.2
5.6
5.5
2.9
5.2
3.8
3.0
สิงคโปร์
10.4 10.3 -2.7 -6.5
3.7
3.1
1.1
0.1
0.6
0.4
0.5
0.7
ไต้หวัน
13.2
5.9
-4.2 -2.6
3.1
2.6
1.8
2.4
0.6
1.3
0.3
0.8
ไทย
9.5
7.5
-4.0 -4.2
4.0
4.1
2.8
2.3
0.7
1.1
0.7
1.1
เวียดนาม
21.8 13.3
5.1
9.2
6.8
7.1
6.8
6.7
3.5
3.5
2.6
2.7
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2562
ในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และกลุ่มประเทศยูโรโซน ท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้านาเข้า
จากจี นร้อยละ 10 ในวันที่ 1 กันยายน 2562 มู ลค่า ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และในวัน ที่ 15
ธันวาคม 2562 มูลค่าประมาณ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะซ้าเติมการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น ท่ามกลางความเสี่ยงสาคัญ ๆ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยเฉพาะมาตรการการตอบโต้ระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่อาจจะขยายขอบเขตมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ และการ
ดาเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศอื่น ๆ ภายใต้มาตรา 232 ของก หมาย Trade Expansion
Act. of 1962 การถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) และ
เงื่อนไขทางการเมืองอิตาลี การชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าและความเสี่ยงสาคัญๆ ดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจประเทศ
สาคัญ ๆ จะปรับตัวเข้าสู่ภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ประเทศสาคัญ ๆ
ในกลุ่มยูโรโซน รวมทั้งความวิตกกังวลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐานที่ไม่
มีการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าและพัฒนาการของความเสีย่ งสาคัญ ๆ เพิ่มเติม คาดว่าเศรษฐกิจโลกและ
ปริมาณการค้าโลกในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 และ 3.4 ตามลาดับ ต่ากว่าการขยายตัวร้อยละ 3.9 และ
ร้อยละ 4.0 ในปี 2561 และต่ากว่าในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.6 ตามลาดับ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางการลดลงของแรงกดด้านเงินเฟ้อรวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของแรงกดดันจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าและความวิตกกังวลต่อความเสีย่ งสาคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกส่งผลให้ประเทศสาคัญ ๆ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นวงกว้างมากขึ้นในไตรมาสที่สาม โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเมือ่ วันที่ 30 – 31
กรก าคม 2562 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครัง้ แรกในรอบ 11 ปี และประกาศจะยุตกิ ารปรับลดงบดุล
เร็วกว่าทีก่ าหนดไว้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเมือ่ วันที่ 25 กรก าคม 2562 คงอัตราดอกเบีย้ นโยบายออกไป
จนถึงกลางปี 2563 และดาเนินมาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่าให้แก่ธนาคารพาณิชย์รอบที่ 3 (TLTROs III) นอกจากนี้
ธนาคารกลางจีนปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์และปรับลดค่ากลางเงินหยวนให้ออ่ นค่าลง
ในช่วงทีเ่ หลือของปี คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอีก 1 - 2 ครัง้ ในช่วงเดือนกันยายน
และตุลาคม ธนาคารกลางญีป่ นุ่ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ทรี่ ะดับเดิม แต่มคี วามเป็นไป
ได้ทจี่ ะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมหากแนวโน้มการปรับตัวเข้าสูเ่ ป้าหมายของนโยบายการเงินมีความล่าช้า
ออกไป ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มทีจ่ ะดาเนินนโยบายการเงินเพิม่ เติมในช่วงต้นไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่
ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มทีจ่ ะดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับนโยบายการเงินในหลายประเทศ
ทีย่ งั มีทศิ ทางผ่อนคลายเพือ่ ลดแรงกดดันจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2561 และต่ากว่า
การขยายตัวร้อยละ 2.5 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน ตามแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและภาคการผลิตอย่างชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่การลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัว
ตามความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปในช่วงที่
เหลือของปี 2562 และมีความเสี่ยงที่จะขยายขอบเขตมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตภาคการเกษตรที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการลดการนาเข้าของจีน ในขณะที่สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น โดย
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ในเดือนกรก าคมปรับตัวลดลงมาเป็นระดับ 51.2 ต่าสุดในรอบ 3 ปี เช่นเดียวกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่กลับมาปรับลดลงต่ากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นส่งผลให้เส้น
อัตราผลตอบแทนกลับทิศ (Inverted Yield Curve) ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมว่ามีแนวโน้มของการปรับตัวเข้าสู่ภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปียังมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐบาล สอดคล้องกับการจ้างงานที่ยังขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่า แม้ว่าค่าจ้างแรงงานจะยังเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่แรง
ขับ เคลื่ อนทางการคลั ง ในช่ วงที่ เหลื อของปี ยั ง มีความเสี่ ยงที่ จ ะมี ข้อจ ากัด จากผลการเจรจากาหนดกรอบ
งบประมาณปี 2563 ซึ่งอาจนาไปสู่การปิดทาการของหน่วยงานรัฐบางส่วนอีกครั้ง
เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2561 และต่ากว่าการ
ขยายตัวร้อยละ 1.2 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เศรษฐกิจยูโรโซน
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ต่าอย่างต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนของทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และสหภาพยุโรปที่อาจนาไปสู่การดาเนินมาตรการขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนในตลาด
สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการส่งออกและการผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปมากขึ้นและซ้าเติมผลกระทบ
จากการปรับมาตรฐานไอเสีย ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนี ทั้งนี้ข้อมูลดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจั ดซื้อด้า น
อุตสาหกรรม (Manufacturing PMI) ของเยอรมนีล่าสุดในเดือนกรก าคมอยู่ที่ระดับ 43.2 ต่ากว่าระดับ 50
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 และเป็นระดับต่าสุดในรอบ 7 ปี นอกจากนั้น บรรยากาศทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ๆ โดยเฉพาะการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปแบบ
ไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ก่อนกาหนด 31 ตุลาคม 2562 รวมทั้ง
ความขัดแย้งทางการเมืองและทิศทางนโยบายการคลังของอิตาลี และทิศทางการดาเนินนโยบายที่สาคัญของ
สหภาพยุโรปภายใต้รัฐสภายุโรปชุดใหม่ซึ่งมีสัดส่วนของกลุ่มพรรคที่มีแนวคิดต่อต้านการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป
มากขึ้น และมีส่วนสนับสนุนเสียงของผู้นาบางประเทศที่มีแนวคิดชาตินิยมซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพและ
ความเป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปในระยะต่อไป
เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.9 ใกล้เคียงกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2561 และเท่ากับ
สมมติฐานการขยายตัวในการประมาณการครั้งที่ผา่ นมา โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีหลังยัง
มีปัจจั ยสนั บสนุน จากการขยายตัวของภาคการผลิ ตและการลงทุ นที่เกิดจากการปรับ ตัวของภาคธุรกิจต่ อ
มาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะหลังจากข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุโรป (EPA) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะทาให้การส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปยังสหภาพ
ยุโรปได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐภายใต้การดาเนิน
นโยบายการคลังแบบผ่อนคลายมากขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2562 ซึ่งอยู่ที่ 101 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 3.8 และปัจจัยสนับสนุนจากการเร่ง
ตัวขึ้นของการบริโภคภายในประเทศก่อนที่มาตรการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน
ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า ท่ามกลางแนวโน้มการแข็งค่าของเงินเยน และปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ตามการเพิ่มขึ้น
ของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมทั้งอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากมาตรการห้ามหน่วยงาน
ภาครัฐและบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ทาธุรกิจกับบริษัทของจีนที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ หาก
ไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยจะก่อให้เกิดแรงกดดันต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามลาดับ ในด้านการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ภาคการผลิตและการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศผ่าน
การลดลงของความเชื่อมั่นและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แรงกดดันต่อการ
อ่อนค่าของเงินหยวนปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า ท่ามกลางแนวโน้มการ
ชะลอตัวของเงินทุนไหลเข้าแต่มีการไหลออกของเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตและการลดความเสี่ยง
จากการอ่อนค่าของเงินหยวน ซึ่งทาให้การบริหารจัดการปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษา
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดจากภาวะหนี้สินของ
ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว คาดว่าธนาคารกลางจีนยังมีแนวโน้มที่จะ
ด าเนิ น นโยบายการเงิ น ผ่ อนคลายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อสนั บ สนุ น การขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ และลด
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ โดยการปล่อยให้เงินหยวนเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า
โดยล่าสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 ได้ปรับลดค่ากลางเงินหยวนให้อ่อนค่าลงมากกว่า 7 หยวนต่อดอลลาร์
สรอ. ซึ่งถือเป็นระดับที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 11 ปี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนของภาคการผลิตและการ
ส่งออก และการใช้กลไกการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจและการลดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพื่อลดความตึงตัวของสภาพคล่องในระบบการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนจะ
ด าเนิ น นโยบายการคลั ง เพิ่ ม เติ ม โดยการลดภาษี ใ ห้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ เพื่ อ กระตุ้ น การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น
ภายในประเทศมากขึ้น
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าและการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ปัจจัยเสี่ยง
เพิม่ เติมจากความตึงเครียดระหว่างญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ รวมทัง้ ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองในฮ่องกง อย่างไรก็ตาม
การเปลีย่ นแปลงทิศทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศคาดว่าจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึน้ และจะ
ช่วยลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
ได้บางส่วน โดยคาดว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวร้อยละ 1.0 ร้อยละ
2.1 ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากร้อยละ 3.1 ร้อยละ 2.7 ร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.0 ในปี 2561
ตามลาดับ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการส่งออก
และการผลิต ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ
จีน ขณะทีธ่ นาคารกลางหลายประเทศเริม่ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงเพือ่ สนับสนุนการใช้จา่ ยภายในประเทศ
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการค้าและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศทีเ่ กิดจากการดาเนิน
มาตรการกีดกันทางการค้าจะเริ่มส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจของบางประเทศมากขึ้นภายหลังจากการเจรจาทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความชัดเจนมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างอาเซียน
กับจีนในระยะต่อไป โดยในกรณีฐานคาดว่า ในปี 2562 เศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
จะขยายตัวร้อยละ 5.8 ร้อยละ 4.4 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 5.0 ตามลาดับ ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 ร้อยละ 4.7
ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 5.2 ในปี 2561 ตามลาดับ
แม้กระนั้นก็ตาม ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูงและเพิ่มขึ้นจาก
ครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งอาจทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมาณการค้าโลก และทิศทางนโยบาย
การเงินของประเทศสาคัญ ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน โดยมีปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ๆ ที่จะต้อง
ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ทิศทางการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า
และมาตรการตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่อาจขยายขอบเขตมากขึ้น รวมทั้งทิศทางมาตรการกีดกันของ
สหรัฐฯ กับประเทศอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีเพิม่ เติม โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการขึน้ ภาษีนาเข้ายานยนต์และชิน้ ส่วนของ
สหรัฐฯ ภายใต้มาตรา 232 ของก หมาย Trade Expansion Act. of 1962 หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาของการ
ทบทวน 180 วันในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศ
ผูส้ ง่ ออกสินค้าในหมวดยานยนต์และชิน้ ส่วน (2) ความเสีย่ งจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพ
ยุโรปแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ทันกาหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
(3) ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ทอี่ าจจะทวีความรุนแรงมากขึน้ (4) การเจรจากาหนดกรอบ
งบประมาณปี 2563 ของรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งอาจนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการปิดทาการของหน่วยงานรัฐบางส่วน
(5) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศสาคัญ ๆ ทีเ่ ป็นวงกว้างมากขึน้ และเริม่ มีวตั ถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการค่าเงินมากขึ้น ซึ่งอาจน าไปสู่การแข่งขันในการลดค่าเงินและสร้างความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลก (6) การชะลอตัวและปัญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนทีอ่ าจถูกซ้าเติมโดยการเพิ่มขึน้ ของมาตรการ
กีดกันทางการค้าและการอ่อนค่าของเงินหยวน (7) เงือ่ นไขทางการเมืองและทิศทางนโยบายการคลังในอิตาลี และ
ความเป็นเอกภาพในการดาเนินนโยบายของรัฐสภายุโรปชุดใหม่ (8) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศกาลังพัฒนาสาคัญ ๆ ทีม่ ปี จั จัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยเฉพาะเวเนซุเอลา อาร์เจนตินา ตุรกี
และรัสเซีย และ (9) ปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ในประเทศสาคัญ ๆ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
เศรษฐกิจไทยในครึ่งปี หลั งยั งอยู่ภายใต้ แรงกดดั นของการชะลอตั วของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่ มขึ้นของ
มาตรการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้การส่งออกและการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างล่าช้า
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งทางด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
การลงทุนภาคเอกชน แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามมาตรการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และฐานการขยายตัวที่ต่าลงทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว

ปัจจัยสนับสนุน
1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะยังมีความต่อเนื่องในครึ่งปีหลังทั้งในด้าน
การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชน โดยในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน ในครึง่ ปีแรกขยายตัว
ในเกณฑ์สูงร้อยละ 4.6 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับต่า แม้การใช้จ่ายในไตรมาสที่สองจะชะลอตัวลงจากไตรมาสแรก แต่เป็นการชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ
และมีสาเหตุสาคัญมาจากการชะลอตัวของการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์นงั่ ในช่วงที่ผบู้ ริโภคชะลอการตัดสินใจ
เพื่อรอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นหลัก ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยสนับสนุนให้การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดาเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่ผ่อนคลายมาก
ขึน้ ท่ามกลางอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานทีย่ งั อยูใ่ นระดับต่า รวมทัง้ การดาเนินมาตรการ
ของภาครัฐ และการเปิดตัวของรถยนต์นั่งขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ในด้าน
การลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าการลดลงของการส่งออกจะเริ่มทาให้อัตราการใช้กาลังการผลิตในภาพรวมเริ่ม
ปรับตัวลดลงและเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตมากขึ้นตามลาดับก็ตาม แต่
การลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึง่ ปีหลังยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดตี ามปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ๆ ประกอบด้วย
(1) การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 32.7 ในไตรมาสที่สอง
ภายหลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสแรกซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการชะลอการตัดสินใจเพื่อรอดูความ
ชัด เจนของผลการเจรจาทางการค้าระหว่ างสหรัฐฯ กับ จีน ในช่ วงเดื อนมกราคม – พฤษภาคม 2562
(2) การย้ายฐานการผลิตท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น
โดยนักลงทุนบางส่วนได้เริ่มย้ายฐานการผลิตเข้ามายังประเทศไทยและมีการลงทุนจริงมากขึ้นสอดคล้องกับ
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สองซึ่งขยายตัวร้อยละ 9.0 และ (3) อัตราการใช้กาลังการ
ผลิตในหลายอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและ
ยาง ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ รวมถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น
2) การปรับตัวขึน้ อย่างช้า ๆ ของภาคการส่งออก แม้วา่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นวงกว้างและการ
เพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าจะทาให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศปรับตัวลดลงและส่งผลให้มลู ค่า
การส่งออกของไทยในช่วงครึง่ ปีแรกปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 ก็ตาม แต่การส่งออกในช่วงครึง่ ปีหลังมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขนึ้ จากครึง่ ปีแรก โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกัน
ทางการค้าทีค่ าดว่าจะมีความชัดเจนมากขึน้ โดยในช่วงครึง่ ปีแรกมีสนิ ค้าส่งออกสาคัญหลายรายการได้รบั ประโยชน์
จากการเบีย่ งเบนทิศทางทางการค้า โดยกลุม่ สินค้าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ทีข่ ยายตัวได้ดี เช่น อุตสาหกรรม
ทางเคมี ยาง กระดาษ สิ่งทอ เครื่องประดับ โลหะสามัญ ยานบกและอุปกรณ์ขนส่ง และอาวุธ เป็นต้น และ
กลุ่มสินค้าส่งออกไปยังตลาดจีนที่ขยายตัว เช่น สัตว์มีชีวติ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ไขมันและน้ามัน รองเท้าและหมวก อากาศยาน และผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เป็นต้น แม้วา่ ปัจจัยสนับสนุนจากการ
เบีย่ งเบนทิศทางทางการค้าดังกล่าวจะยังไม่เพียงพอทีช่ ดเชยการลดลงของการส่งออกทีเ่ กิดจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและการลดลงของการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่ส่งออกไปยังจีนเพื่อการผลิตและ
ส่งออกต่อไปยังตลาดสหรัฐฯ แต่คาดว่าการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าจะมี
ความชัดเจนมากขึ้นและช่วยชดเชยการลดลงของการส่งออกที่เกิดขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และความสัมพันธ์ในห่วงโซ่การผลิตไทยจีนเพื่อการผลิตและส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ ได้มากขึ้นตามลาดับ
และ (2) ฐานการขยายตัวของการส่งออกที่ต่าลงในช่วงครึ่งปีหลัง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การเบี่ยงเบนทางการค้า การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และนัยเชิงนโยบาย
การเบี่ยงเบนของทิศทางการค้าที่เกิดขึ้นจากมาตรการกีดกันทางการค้าทาให้สินค้าส่งออกของไทยที่อยู่ภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้าหลายรายการที่ส่งออกไปยังตลาดจีน
และสหรัฐฯ ขยายตัวดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) สินค้าส่งออกที่ขยายตัวในทั้งสองตลาด ประกอบด้วย หมวดรองเท้าและหมวก หมวดของทาจากหนัง และหมวดผลิตภัณฑ์
จากไม้ (2) สินค้าที่ขยายตัวดีในตลาดสหรัฐฯ แต่ลดลงในตลาดจีน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ยาง กระดาษ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โลหะสามัญ ยานบกและอุปกรณ์ขนส่ง
และอากาศยาน และ (3) สินค้าที่ขยายตัวดีในตลาดจีนแต่ลดลงในตลาดสหรัฐฯ ประกอบด้วย หมวดสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พืชและผลิต ภัณฑ์จากพืช อาหารปรุงแต่ง
และเครื่องดื่ม เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกที่เกิดจากการเบี่ยงเบนของทิศทางทางการค้า (Trade diversion) ดังกล่าว
ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของการส่งออกสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต ไทย – จีน – สหรัฐฯ (Negative supply effect) ซึ่งปรับตัวลดลงใน
ทั้งสองตลาดประกอบด้วย ไขมันและน้ามัน ผลิตภัณฑ์แร่ พลาสติก ปลาสเตอร์และซีเมนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ และส่งผลกระทบให้มูลค่าการ
ส่งออกที่อยู่ภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้าปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศกาลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวอย่า งต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการย้าย
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ออกจากจีนไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม ดังนั้น ในการรับมือกับมาตรการกีดกันทางการจึงยังต้องให้
ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าให้ได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทางการค้าให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อการส่ งออกสินค้าที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่
การผลิต ไทย – จีน – สหรัฐฯ ให้สามารถปรับตัวและส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศที่มีแนวโน้มจะมีบทบาทมากขึ้นในการเชื่ อมโยงห่วงโซ่
การผลิตและห่วงโซ่การค้าระหว่างประเทศ
การส่งออกไทยไปสหรัฐฯ และจีนเฉพาะรายการสินค้าที่อยู่ในสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ
ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ
%YoY
2561
H1-2561 H2-2561 H1-2562
2561
การส่งออกไทยภายใต้รายการสินค้าที่อยู่ในสงครามการค้า
12.0
23.9
1.7
-14.4
6.5
รองเท้า หมวก (HS64-67)
32.9
44.2
25.5
7.9
27
ขยายตัวในทั้งสองตลาด
ของทาจากหนัง (HS41-43)
15.1
-2.8
31.6
46.8
60.1
ผลิตภัณฑ์จากไม้ (HS44-46)
89.7
80.3
96.1
40.9
-29.7
ผลิตภัณฑ์ทางเคมี (HS28-38)
30
13.6
46.4
18.3
69.1
ยาง (HS40)
28.1
34.4
23.3
32.9
0.6
กระดาษ (HS47-49)
-1.3
17.8
-15.2
51
6.4
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม (HS50-63)
94.2
73.2
112.5
36.3
9.0
ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ
โลหะสามัญ (HS72-83)
16.7
15.5
17.9
11.8
15.3
ยานบก อุปกรณ์ขนส่ง (HS86-87)
46.2
47.9
44.9
49
-85.8
อากาศยาน (HS88-89)
-10.3
11.3
-20.4
17.3
37.8
อาวุธ (HS93)
10.7
33.2
-6.0
43.6
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (HS01-05)
-11.2
10.9
-31.3
-47.6
62.3
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (HS06-14)
35.8
50.6
21.3
-2.9
37.9
ขยายตัวในตลาดจีน
อาหารปรุงแต่ง เครือ่ งดืม่ (HS16 -24)
-7.2
0.0
-13.8
-1.8
3.1
เครื่องประดับ (HS71)
30.7
-22
105.8
-31.6
38.4
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (HS94-99)
30.6
ไขมันและน้ามัน (HS15)
220.1
ผลิตภัณฑ์แร่ (HS25-27)
15.5
193.4
-73.1
-67.3
-22.6
พลาสติก (HS39)
50.6
66.2
34.3
-45.2
23.3
ลดลงทั้งสองตลาด
ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ (HS68-70)
0.5
23.9
-20.5
-29.2
61.2
เครื่องจักร (HS84)
13.5
26.4
2.0
-18.2
-3.8
อุปกรณ์ไฟฟ้า (HS85)
-1.9
12.0
-14.3
-30.5
18.5
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ (HS90-92)
-6.6
1.6
-14.5
-45.5
-34.6
ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดย สศช.

ไทยส่งออกไปจีน
H1-2561 H2-2561
9.7
3.7
2.6
59.2
77.2
46.6
-31.4
-26.9
64
73.9
12.8
-10.3
30
-10.5
11.0
7.0
24
8.1
-73
-97.4
78.3
3.3
-0.0
142.8
39.2
36.8
-20.7
37.1
-1.7
91.4
38.3
24.8
122.7
287.8
-20.3
-24.9
13.1
35.0
71.4
54.1
8.0
-13.7
28.9
12.1
-22.0
-44.3

H1-2562
-3.2
42.9
21.6
2.7
-13.6
-13.6
-14.8
-3.9
-15.9
-90.8
-29.5
90.5
55.4
15.2
15.5
32.3
-26.6
-47.9
-10.7
-6.1
-18.7
-1.8
-24.2

Timeline เหตุการณ์สาคัญของสงครามการค้า
23
2561

23
2561

$34 bn
(25%)

$16 bn
(25%)

$60 bn
(10%)

$34 bn
(25%)

$16 bn
(25%)

$200 bn
(10%)

ธ.ค. 2561 –
มี.ค. 2562

สหรัฐฯ และจีนยุติการขึ้นภาษีนาเข้า
ชั่วคราว
และเริ่มการเจรจารอบใหม่

6
2561

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

10

2562

1
2562

4
2562

2
2562

$60 bn
(up to
25%)

$200 bn
(25%)

ญี่ปุ่นเพิ่มความ
เข้มงวดในการส่งออก
3 เคมีภัณฑ์สาคัญใน
การทาเซมิคอนดัก
เตอร์ไปยังเกาหลีใต้

ญี่ปุ่นตัดเกาหลีใต้
ออกจาก
“Whitelist”

6
2562
ระงับการ
นาเข้าสินค้า
เกษตรจาก
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
กล่าวหาจีน
ว่าแทรกแซง
ค่าเงินหยวน
หลังที่ค่าเงิน
หยวนอ่อนค่า
ลงต่าสุดใน
รอบ 11 ปี ที่
7 RMB/USD

1
2562

$110 bn
(10%)

15
2562

$160 bn
(10%)
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3) การดาเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แรงงาน
และเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว
และการลงทุนภาคเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากขึ้น
4) ฐานการขยายตัวที่เริ่มต่าลงในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองจะ
ขยายตัวในเกณฑ์ต่าร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.3 (YoY) ตามลาดับ แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหลังปรับด้วยปัจจัยฤดูกาลแล้ว (QoQ sa) ยังขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.6 ตามลาดับ ซึ่งแสดงถึงพลวัตการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง และสะท้อนว่าการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจมีสาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากฐานการขยายตัวทีส่ งู ในปีกอ่ น สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการขยายตัว
ในไตรมาสแรกและไตรมาสทีส่ องของปี 2561 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.0 และร้อยละ 4.7 ตามลาดับ และสอดคล้องกับ
การขยายตัวในเกณฑ์สงู ของจานวนนักท่องเทีย่ วและการส่งออกในช่วงครึง่ แรกของปี 2561 อย่างไรก็ตาม การ
ขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เริ่มปรับตัวต่าลงโดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึง่ จะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 เร่งขึน้ จากในครึง่ ปีแรก

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์ในกรณีฐาน
และส่งผลกระทบให้การฟื้ นตัวของการส่งออกและการท่องเที่ย วเป็นไปอย่า งล่าช้ากว่าที่ คาดการณ์ไ ว้
โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากเงื่อนไขความขัดแย้งทาง
การเมืองในอิตาลีและความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit)
การชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งเกิดจากการปรับขึ้นอัตราภาษีการบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าท่ามกลางแรงกดดันจากการ
อ่อนค่าของเงินหยวนและความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกใน
ภาพรวมหากมาตรการกีดกันทางการค้าและมาตรการตอบโต้ขยายขอบเขตมากขึ้น
2) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์สูงและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังให้ขยายตัวต่ ากว่าการคาดการณ์ โดยมี
สถานการณ์ความเสีย่ งสาคัญ ๆ ทีจ่ ะต้องจับตาและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ประกอบด้วย (1) ทิศทาง
การดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าและมาตรการตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ทีอ่ าจขยายขอบเขตมากขึน้
รวมทัง้ ทิศทางมาตรการกีดกันของสหรัฐฯ กับประเทศอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีเพิม่ เติม โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการ
ขึน้ ภาษีนาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ ภายใต้มาตรา 232 ของก หมาย Trade Expansion Act. of
1962 หลังจากสิน้ สุดช่วงเวลาของการทบทวน 180 วันในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศผู้ส่งออกสินค้าในหมวดยานยนต์และชิ้นส่วน (2) ความเสี่ยงจากการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) หากไม่สามารถหา
ข้อตกลงร่วมกันได้ทนั กาหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (3) ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ที่
อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น (4) การเจรจากาหนดกรอบงบประมาณปี 2563 ของรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งอาจ
นาไปสูค่ วามเสีย่ งต่อการปิดทาการของหน่วยงานรัฐบางส่วน (5) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศ
สาคัญ ๆ ที่เป็นวงกว้างมากขึน้ และเริ่มมีวตั ถุประสงค์ในการบริหารจัดการค่าเงินมากขึ้น ซึ่งอาจนาไปสู่การ
แข่งขันในการลดค่าเงินและสร้างความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก (6) การชะลอตัวและปัญหา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนทีอ่ าจถูกซ้าเติมโดยการเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าและการอ่อนค่าของ
เงินหยวน (7) เงือ่ นไขทางการเมืองและทิศทางนโยบายการคลังในอิตาลี และความเป็นเอกภาพในการดาเนิน
นโยบายของรัฐสภายุโรปชุดใหม่ (8) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศกาลังพัฒนา
สาคัญ ๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยเฉพาะเวเนซุเอลา อาร์เจนตินา ตุรกี และรัสเซีย และ
(9) ปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ในประเทศสาคัญ ๆ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

19 สิงหาคม 2562

32

Economic Outlook

NESDC

3) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง จากข้อมูลปริมาณน้าใช้การได้จริงจากเขื่อนทั่วประเทศ ณ วันที่ 15
สิงหาคม 2562 อยู่ในระดับ 13,026 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของระดับความจุเก็บ
กัก ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณน้า 26,831 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38
ของระดับความจุเก็บกัก และเริ่มลดลงใกล้เคียงกับระดับน้าในช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงภัยแล้ง
รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ที่มีปริมาณน้า 10,533 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของระดับ
ความจุเก็บกัก ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากจานวนเขื่อน 36 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีจานวนเขื่อน 19 แห่ง
ที่มีระดับน้าน้อยเข้าขั้นวิกฤต (มีสัดส่วนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 30 ของระดับความจุเก็บกัก) โดยเขื่อนที่มีน้า
น้อยเข้าขั้นวิกฤตจานวน 9 แห่งหรือเกือบครึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันปริมาณ
น้าของเขื่อนในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือมีระดับน้าเพียงร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามลาดับ เท่านั้น

ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562
ข้อมูลจริง
ประมาณการ ปี 2562
2560
2561 ณ 21 พ.ค. 2562 ณ 19 ส.ค. 2562
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
4.1
3.9
3.6
3.3
สหรัฐอเมริกา
2.4
2.9
2.5
2.4
ยูโรโซน
2.4
1.9
1.2
1.1
ญีป่ ุ่น
1.9
0.8
0.9
0.9
จีน
6.8
6.6
6.1
6.1
อัตราการขยายตัวปริมาณการค้าโลก (%)
5.1
4.0
3.6
3.4
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9
32.3
31.1 - 32.1
30.7 – 31.7
ราคาน้ามัน (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
53.0
69.3
62.0 – 72.0
59.0 – 69.0
ราคาส่งออก (%)
3.6
3.4
0.5 – 1.5
0.0 – 1.0
ราคานาเข้า (%)
5.5
5.6
1.0 – 2.0
0.0 – 1.0
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)
1.78
1.94
2.21
2.04
หมายเหตุ: 1/ เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญ ในปี 2561
ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

1) เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ซึ่งเป็น
การปรั บ ลดจากร้ อยละ 3.6 ในสมมติ ฐ านการประมาณการครั้ง ก่ อน ตามข้อ มู ล การขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของปี 2562 ของหลายประเทศที่ต่ากว่าการคาดการณ์และต่าสุดในรอบหลาย
ไตรมาสทั้งเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน และหลายประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจาก
การเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะแผนการปรับเพิ่มภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐฯ
เพิ่มเติมมูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ในวันที่ 1 กันยายน 2562 และประมาณ 1.6 แสนล้านดอลลาร์
สรอ. ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีน
และประเทศสาคัญ ๆ ที่ พึ่งพิง การส่ง ออก รวมทั้ งมาตรการของสหรัฐในการห้ามหน่วยงานภาครัฐและ
บริษทั เอกชนทาธุรกิจกับบริษทั ของจีนทีอ่ าจกระทบต่อความมัน่ คงของสหรัฐฯ หากไม่ได้รบั การอนุญาต และ
ประเด็ น ความขั ด แย้ ง ทางการค้ า ระหว่ า งญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารฟื้ น ตั ว ของวั ฏ จั ก รสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์มีความล่าช้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีน
และประเทศต่าง ๆ รวมถึงมาตรการตอบโต้ที่อาจขยายขอบเขตเพิ่มเติมจากในปัจจุบันและไม่มีพัฒนาการ
ของปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะทาให้ ปริมาณการค้าโลกในปี 2562 มีแนวโน้มจะขยายตัว
ร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.0 ในปี 2561 และเป็ นการปรับ ลดจากร้อยละ 3.6 ในการ
ประมาณการครั้งก่อน แม้กระนั้นก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ปริมาณการค้าโลกต่ากว่าสมมติฐานประมาณการซึ่งจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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2) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2562 อยู่ในช่วง 30.7 – 31.7 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากเฉลี่ย 32.3
บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561 และแข็งค่าขึ้นจาก 31.1 – 32.1 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในสมมติฐาน
ประมาณการครั้งก่อน ตามทิศทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศ
สาคัญ ๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือน เมษายน – กรก าคม 2562 รวมทั้งแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติมของประเทศสาคัญ ๆ ในช่วงที่เหลือของปี โดยในกรณีฐานคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 - 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปี และยุติการปรับลดขนาดงบดุลของธนาคาร
กลางในเดือนกันยายน ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมด้วยการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้ง ควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แก่ธนาคาร
พาณิชย์รอบที่ 3 (TLTROs III) ซึ่งจะเริ่มมีผลในเดือนกันยายน 2562 และอาจพิจารณาดาเนินมาตรการ
เข้าซื้อพันธบัตรระยะใหม่หากเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์และอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้ม
กลับสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน
3) ราคาน้ามั นดิ บดู ไ บเฉลี่ ยในปี 2562 คาดว่า จะอยู่ใ นช่วง 59.0 – 69.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อบาร์เ รล
ต่ากว่าราคาเฉลี่ย 69.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2561 และปรับลดจาก 62.0 – 72.0 ดอลลาร์
สรอ. ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งเป็นการปรับสมมติฐานให้สอดคล้องกับการปรับตัวลดลง
ของราคาน้ามันดิบจากราคาเฉลี่ย 71.0 และ 69.6 ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม เป็น เฉลี่ย 61.5
ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบเฉลี่ยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมี
สาเหตุสาคัญจาก (1) ความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นมาตรการกีดกันทางการค้าและปัจจัยเสี่ยงสาคัญ ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้
น้ามันโดยรวม และ (2) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ประมาณ 1.3 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน จากเฉลี่ย 10.99 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2561 เป็น 12.27 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2562
เนื่องจากการลดลงของข้อจากัดด้านท่อขนส่ง และส่งผลให้ปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้น อย่า งไรก็ดี ราคาน้ ามัน ในช่ ว งที่เหลื อของปี มี แนวโน้ม ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้น อย่ างช้ า ๆ โดยมี ปั จ จั ย
สนับสนุนจาก (1) การขยายระยะเวลาการปรับลดกาลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ออกไป
จากกาหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเดือนมีนาคม 2563 (2) สถานการณ์ความไม่สงบใน
ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องแคบสาคัญในการขนส่งน้ามันปริมาณ 1 ใน 3 ของการค้าน้ามันทั้งหมด และ
(3) การลดลงของปริมาณการผลิตและการส่งออกน้ามันดิบในประเทศอิหร่านและเวเนซุเอลาซึ่งในปี 2561
มีสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.3 ของมูลค่าการส่งออกน้ามันดิบทั่วโลก ตามลาดับ
4) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.0 - 1.0 ชะลอลงจากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.4 ในปี 2561 และเป็ นการปรับลดลงจากร้อยละ 0.5 – 1.5 ในสมมติ ฐานการประมาณการเดิ ม
ในขณะที่ราคาสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0 – 1.0 ชะลอลงจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 5.6 ในปี 2561 และเป็ น การปรับ ลดลงจากร้ อยละ 1.0 – 2.0 ในสมมติ ฐ านการ
ประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับสมมติฐานราคาน้ามันดิบในปี 2562 ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงจากปี
2561 ร้อยละ 7.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.3 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน โดยราคาส่งออก
และราคานาเข้าในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.0 ตามลาดับ ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม
5) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.04 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
จาก 1.94 ล้านล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นการปรับลดจากสมมติฐาน 2.21 ล้านล้านบาท ในการประมาณ
การครัง้ ที่ผา่ นมา ซึง่ เป็นการปรับลดตามข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ทีเ่ กิดขึน้ จริง
9.0 ล้านคน ต่ากว่า 9.4 ล้านคนในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) การ
ลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 8.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสแรก สะท้อน
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวนซึง่ ทาให้นกั ท่องเทีย่ วจีนปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเป็นการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น (2) การลดลงของนักท่องเที่ยวยุโรปร้อยละ 0.8
ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.3 ในไตรมาสแรกสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
รัสเซียไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ตุรกี ซึ่งได้รับประโยชน์จากเงินลีราอ่อนค่าลง
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อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีหลังจานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การ
ขยายตัวในเกณฑ์ดีของนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน และอินเดีย
(2) ฐานการขยายตัวที่ต่าลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 และ (3) มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง (Visa On Arrival) ทั้งนี้ ข้อมูลจานวนผู้ที่เดินทางผ่าน 5 ท่าอากาศยานหลัก ในเดือนกรก าคม
2562 ขยายตัวร้อยละ 4.4 เร่งขึ้นจากการขยายตั วร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่ งแสดงถึงการเริ่ม
ขยายตัวเร่งขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) อัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562
ร้อยละ 90.7 ของวงเงินงบประมาณ (ปรับลดจากร้อยละ 90.9 ในสมมติฐานเดิม) เทียบกับอัตราเบิกจ่ายจริง
ร้อยละ 91.5 ในปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็นอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายประจา ร้อยละ 99.0 (เพิ่มขึน้ จากร้อยละ
98.0 ในสมมติฐานเดิม) และอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 60.0 (ปรับลดจากร้อยละ 65.0 ในสมมติฐานเดิม
ตามข้อมูลเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.4 ส่งผลให้อัตรา
เบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.7) เทียบกับร้อยละ 96.1
และร้อยละ 70.5 ในปีงบประมาณ 2561 ตามลาดับ (2) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0
(ปรับลดจากร้อยละ 80.0 ในสมมติฐานเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของ
ปีงบประมาณ 2562) (3) อัตราการเบิกจ่ายงบเหลือ่ มปี ร้อยละ 70.0 (ปรับลดจากร้อยละ 75.0 ในสมมติฐาน
เดิม) และ (4) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ร้อยละ 28.0 ของวงเงินงบประมาณ เท่ากับสมมติฐานการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2562
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.2 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.0) เทียบกับ
ร้อยละ 4.1 ในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ
5.9 ของ GDP
ในการแถลงข่าววันที่ 19 สิงหาคม 2562 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.2 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.0) ซึง่ เป็นการปรับลด
ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากร้อยละ 3.3 – 3.8 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.6) ในการ
แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีสาเหตุและการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในครึง่ ปีแรกและการปรับเปลีย่ นสมมติฐานการประมาณการทีส่ าคัญดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในการแถลงข่าวครั้งก่อนเมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2562 และเมือ่ รวมกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่
ปีแรกขยายตัวร้อยละ 2.6 และท าให้การขยายตัวทั้งปีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ ากว่าขอบล่างของการ
ประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา โดยการชะลอตัวและการขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์ของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่
สองมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) การส่งออกในไตรมาสทีส่ องปรับตัวลดลงมากกว่าทีค่ าดไว้ โดยมีสาเหตุสาคัญ
จากการชะลอตัวของอุปสงค์ของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อย่างต่อเนือ่ งและการเพิม่ ขึน้ ของแรงกดดันจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยมากขึน้ โดยเฉพาะการทีส่ หรัฐฯ และจีน ขยาย
ขอบเขตมาตรการกีดกันทางการค้า ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทาให้ระบบการค้าและห่วงโซ่การผลิต
ระหว่างประเทศต้องปรับตัวอย่างรุนแรงและใช้ระยะเวลานานมากขึ้น และถูกซ้าเติมโดยสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนในทิศทางของมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะมาตรการของสหรัฐฯ ทีห่ า้ มหน่วยงาน
ภาครัฐและบริษัทเอกชนทาธุรกิจกับบริษัทของจีนที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ หากไม่ได้รับการ
อนุญาต ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ และความไม่แน่นอนในทิศทางของมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในส่วนที่เหลื อและมาตรการตอบโต้ที่อาจขยายขอบเขตมากขึ้น การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลให้ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า และผู้ผลิตในห่วงโซ่การค้า
และการผลิตระหว่างประเทศยังคงชะลอการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสทีส่ องเพือ่
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

19 สิงหาคม 2562

35

NESDC

Economic Outlook
ลดความเสีย่ งและส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าการเบี่ยงเบนทางการค้า
จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าหลายรายการในตลาดสหรัฐฯ และจีนขยายตัวดีขนึ้ ก็ตาม (2) การฟืน้ ตัวที่ล่าช้ากว่า
การคาดการณ์ของจานวนนักท่องเที่ยว โดยจานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอ
ลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสแรก ซึง่ เป็นการขยายตัวต่ากว่าในสมมติฐานการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา โดยมี
สาเหตุสาคัญมาจากจานวนนักท่องเทีย่ วจีนลดลงร้อยละ 8.2 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสแรก
แม้วา่ สถานการณ์ปญ
ั หาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ ๆ ทีเ่ คยเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การท่องเทีย่ วในไตรมาสแรกจะสิน้ สุดลงแล้วก็ตาม ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวน ซึ่งทาให้จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอก
ประเทศชะลอตัวและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเป็นการเดินทางในระยะใกล้มากขึน้ สะท้อนจากข้อมูล
จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยัง 16 ประเทศปลายทางหลัก ที่ สศช. ได้รวบรวมในเบื้องต้น (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 81) ในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 13.6 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 15.1 ในไตรมาสแรก โดย
จานวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางไปญีป่ ุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ขยายตัวร้อยละ 22.0 เร่งขึน้ จากร้อยละ 16.2
ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีจ่ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น ๆ ปรับตัวลดลงใน
เกือบทุกประเทศ (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนอยูใ่ นระดับต่า ส่งผลให้แรงขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ไตรมาสที่สองต่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึง่ อัตราการเบิกจ่ายในในไตรมาสทีส่ ามของปีงบประมาณอยูท่ รี่ อ้ ยละ 14.4 ต่ากว่า
ร้อยละ 17.0 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น และทาให้อตั ราเบิกจ่ายในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณอยูท่ รี่ อ้ ยละ
41.7 ของงบลงทุ น รวม ต่ ากว่ า ที่ คาดไว้ ที่ ร้อยละ 45.2 ในสมมติ ฐ านการประมาณการครั้ ง ก่อน และ
(4) ผลกระทบเพิม่ เติมปัญหาภัยแล้ง โดยการผลิตภาคการเกษตรในไตรมาสทีส่ องปรับตัวลดลงเป็นครัง้ แรกใน
รอบ 6 ไตรมาส ร้อยละ 1.1 ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติและ
ส่งผลให้ผลผลิตข้าวและมันสาปะหลัง ปรับตัวลดลงและส่งผลกระทบต่อเพิม่ เติมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

การฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่าการคาดการณ์ของจานวนนักท่องเที่ยวจีน
ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 10.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และสร้า งรายได้ทั้งสิ้น 5.8 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จานวนนักท่องเที่ยวจีน (ร้อยละ 24.5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) ลดลงอย่างต่อเนื่อ งโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์เรือ
ล่มที่ จ.ภูเก็ต และส่งผลให้นักท่องเที่ยวรวมในครึ่งหลังของปี 2561 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 ชะลอจากร้อยละ 12.2 ในครึ่งแรกของปี สา หรับในช่วงครึ่งแรกของปี 2562
นักท่องเที่ยวจีนยังคงลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.7 โดยในไตรมาสที่สองลดลงร้อยละ 8.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสแรก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความวิตกกังวล
ต่อแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและการอ่อนค่าของเงินหยวน ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศชะลอตัวและปรับเ ปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นการเดินทางในระยะใกล้มากขึ้น สะท้อนจากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยัง 16 ประเทศปลายทางหลัก ที่ สศช. ไ ด้รวบรวมในเบื้องต้น (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 81.2 ของจานวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศในปี 2561) ในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 13.6 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 15.1 ในไตรมาสแรก โดย
จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ขยายตัวร้อยละ 22.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 16. 2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่จานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น ๆ ปรับตัวลดลงในเกือบทุกประเทศ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางท่องเ ที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินหยวนอย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นความท้าทายของการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของไทยในร ะยะต่อไป แม้ว่าจานวน
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่าลงก็ตาม
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ
2560
2561
2562
%YoY
(สัดส่วนในปี 2561)
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ฮ่องกง (34.1)
3.9 14.8 12.6 14.3 11.5 20.6 19.7 12.9
มาเก๊า (16.9)
8.5 13.8 13.4 13.1 13.2 15.2 23.5 21.0
ไทย (7.0)
12.7 5.8 30.2 21.3 -8.8 -10.5 -1.7 -8.2
ญี่ปุ่น (5.6)
15.4 13.9 17.9 29.4 5.0 7.6 11.6 11.8
เวียดนาม (3.3)
48.6 23.9 42.9 29.2 18.3 7.9 -5.6 -0.8
เกาหลีใต้ (3.2)
-48.3 14.9 -30.5 51.7 40.9 32.6 26.6 31.5
สิงคโปร์ (2.3)
12.7 5.8 9.7 13.6 5.0 -4.0 3.0 6.7
สหรัฐฯ (2.0)
4.1 -5.7 -0.5 -3.6 -6.5 -13.6 -2.4 -3.9
ไต้หวัน (1.8)
-22.2 -1.4 6.2 1.3 -1.6 -9.8 13.2 44.2
กัมพูชา (1.4)
45.9 67.2 85.3 65.7 63.5 58.0 35.1 -1.3
ออสเตรเลีย (1.0)
12.3 5.5 11.1 6.9 1.9 7.4 4.4 -4.0*
รวม (81.2)
3.2 13.6 14.0 17.3 10.2 13.6 15.1 13.6*
ยกเว้นประเทศที่ติดกับจีน* 16.1 12.6 27.2 20.0 4.5 0.3 1.6 0.9
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.
หมายเหตุ: ประเทศที่ติดกับจีน ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเก๊า ไต้หวัน และญี่ปุ่น

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

%YoY

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศและค่าเงินหยวน
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2) การปรับสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ๆ ซึง่ ส่งผลให้แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม
และองค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไปจากการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา ได้แก่ (1) การปรับ
ลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จากร้อยละ 3.6 ในการประมาณการครัง้ ก่อนเป็นร้อยละ 3.3
ในการประมาณการครั้งนี้ ซึ่งเป็นการปรับลดตามข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในไตรมาสที่สองของปี
2562 ที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องและขยายตัวต่ ากว่าการคาดการณ์โดยเฉพาะเศรษฐกิจยูโรโซนและสหราช
อาณาจักรเนื่องจากความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
และเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์ที่มีอัตราขยายตัวต่าสุดในรอบสิบปี
รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า การปรับสมมติฐานดังกล่าวทาให้แรงขับเคลื่อนจากการ
ส่งออกสินค้าต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีปรับตัวลดลงต่ากว่าการประมาณการที่ผ่านมา
(2) การปรับลดสมมติฐานจานวนนักท่องเทีย่ วในปี 2562 จากจานวน 40.5 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จาก
ปี 2561) เป็น 39.8 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปี 2561) และรายรับจากนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.04
ล้านล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 จากปี 2561) โดยเป็นการปรับลดตามข้อมูลจานวนนักท่องเทีย่ วในไตรมาสที่
สองของปี 2562 ที่ยังขยายตัวในเกณฑ์ต่า รวมทั้งแนวโน้มการชะลอตัวและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่เหลือของปี และ (3) การปรับลดสมมติฐานอัตรา
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ให้สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการเบิกจ่ายในช่วง
9 เดือนแรกของปีงบประมาณซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 41.7 ต่ากว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 50.5 ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ เป็นอัตราการเบิกจ่าย 9 เดือนแรกต่าสุดนับตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2551 และ
ต่ากว่าอัตราการเบิกจ่าย 9 เดือนแรกร้อยละ 45.2 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา การปรับลด
สมมติฐานการเบิกจ่ายดังกล่าวทาให้แรงขับเคลือ่ นจากการลงทุนภาครัฐต่ากว่าสมมติฐานในการประมาณการครัง้
ก่อน อย่างไรก็ดี ยังคงสมมติฐานการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ใน
ไตรมาสแรกอยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.0 เท่ากับสมมติฐานครัง้ ทีผ่ า่ นมา
3) ในกรณีฐานคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง จะขยายตัวเร่งขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จาก (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ งของอุปสงค์ในประเทศ ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยของภาคครัวเรือน
และการลงทุนภาคเอกชน (2) การขับเคลือ่ นภาคเศรษฐกิจสาคัญ ๆ ของภาครัฐ และ (3) การปรับตัวดีขึ้นของภาค
การส่งออกและภาคการท่องเทีย่ ว ซึง่ ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึง่ มาจากฐานการขยายตัวทีต่ ่าลง

องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคบริโภค (1) การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
4.2 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2561 โดยในครึ่งปีแรก
การใช้จา่ ยบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 4.6 และในครึง่ ปีหลังยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า ราคาสินค้าเกษตร
หลายรายการอยูใ่ นเกณฑ์ดี และปัจจัยสนับสนุนเพิม่ เติมจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึง่ ส่งผลให้ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งเริม่ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ลง รวมทัง้ การดาเนินมาตรการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ของภาครัฐ และการเปิดตัวของรถยนต์นั่งขนาดกลางรุน่ ใหม่ทจี่ ะเข้าสูต่ ลาดในช่วงครึ่งปีหลัง และ (2) การใช้
จ่ายเพือ่ การอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้น
จากร้อยละ 1.8 ในปี 2561 สอดคล้องกับอัตราเบิกจ่ายงบประจาในรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ในช่วง
9 เดือนแรกอยูท่ รี่ อ้ ยละ 79.9 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 75.4 ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2561
2) การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับร้อยละ 4.5 ในการประมาณการครั้งก่อน และเท่ากับ
การขยายตัวร้อยละ 3.8 ในปี 2561 โดยคาดว่า การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่ากว่าการขยายตัว
ร้อยละ 4.5 ในการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 และสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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ให้สอดคล้องกับข้อมูลการเบิกจ่ายในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 อย่างไรก็ดี คาดว่าการลงทุน
ภาครัฐในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ตามการเบิกจ่ายภายใต้โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทีส่ าคัญ ๆ ของภาครัฐ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ต่ากว่าการขยายตัวร้อยละ
4.5 ในการประมาณการครัง้ ก่อน และชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2561 สอดคล้องกับแนวโน้ม
การปรับตัวลดลงของการอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออกซึง่ เป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุนเพือ่ การขยายกาลังการผลิต อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนในครึง่ ปีหลังยังมีแนวโน้มขยายตัว
ในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนภายใต้โครงการ PPP และ
(2) การขยายตัวของโครงการลงทุนใหม่ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีสะท้อนจากการขยายตัวของภาค
ก่อสร้างในหมวดการก่อสร้างโรงงานในไตรมาสที่สองร้อยละ 9.0 สอดคล้องกับการปรับตัวเพิม่ ขึ้นของมูลค่า
การขอรับส่งเสริมการลงทุนร้อยละ 42.4 ในปี 2561 และร้อยละ 32.7 ในไตรมาสที่สองของปี 2562
โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 137.4 และร้อยละ 74.3 ตามลาดับ
3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.5
ในปี 2561 ต่ากว่าการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการปรับลด
ปริมาณการส่งออกสินค้าลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมาเป็นการลดลงร้อยละ
1.7 ตามการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกซึง่ สอดคล้องกับการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ การปรับลดสมมติฐานราคาส่งออกจากช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 ในการประมาณการครัง้ ก่อน เป็นร้อยละ
0.0 – 1.0 สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานราคาน้ามันดิบดูไบ และเมือ่ รวมกับการปรับลดการขยายตัวของ
การส่ ง ออกบริ ก ารตามการปรั บ ลดสมมติ ฐ านจ านวนและรายรั บ จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 ในปี
2561 และการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในการประมาณการครัง้ ก่อน
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 13.7
ในปี 2561 และปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับลด
ประมาณการปริมาณการนาเข้าสินค้าจากการขยายตัวร้อยละ 2.0 เป็นการลดลงร้อยละ 2.1 สอดคล้องกับการ
ปรับลดประมาณการการส่งออก และการลงทุนทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ ซึง่ จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการ
นาเข้าลดลงจากการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ การปรับลดสมมติฐานราคาสินค้านาเข้าจากช่วงร้อยละ
1.0 – 2.0 ในการประมาณการครัง้ ก่อนเป็นร้อยละ 0.0 – 1.0 และเมือ่ รวมกับการนาเข้าบริการคาดว่าปริมาณ
การนาเข้าสินค้าและบริการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ในปี 2561 และการ
ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครัง้ ก่อน
5) ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 23.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 22.4 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 19.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้ง
ก่อน เนือ่ งจากการปรับลดประมาณการการขยายตัวของมูลค่าการนาเข้าทีเ่ ร็วกว่าการปรับลดประมาณการการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เมื่อรวมกับการปรับลดการเกินดุลบริการรายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
คาดว่าจะส่งผลให้ดลุ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 32.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของ
GDP และต่ากว่าการเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP ในปี 2561
6) เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เฉลี่ ย ทั้ ง ปี 2562 คาดว่ า จะอยู่ ใ นช่ ว ง
ร้อยละ 0.7 - 1.2 เทียบกับร้อยละ 1.1 ในปี 2561 โดยมีค่ากลางของช่วงการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 1.0
เท่ากับการประมาณการครัง้ ก่อน
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6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การชะลอตัวอย่างเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินทาให้การส่งออกในครึ่งปีแรกปรับตัวลดลงในขณะที่ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัว ในเกณฑ์ ต่าอย่า งต่อเนื่อง เมื่อรวมกับผลกระทบจากปัญ หาภัยแล้งและข้อจากัด ด้านการเบิกจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทาให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกขยายตัวในเกณฑ์ต่าและชะลอตัวลงจากครึ่งหลังของ
ปี 2561 อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการลดลงของรายได้จากการส่งออกและการชะลอตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของประเทศ เริ่มมีแนวโน้มที่จะทาให้การใช้กาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงและการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจชะลอตัว และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
อุปสงค์ในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 มากขึ้น แม้กระนั้นก็ตาม การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าคาดว่าจะส่งผลให้การเบี่ยงเบนของทิศทางทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตระหว่า ง
ประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นตามลาดับ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สาคัญของไทยในการใช้ประโยชน์เพื่อลดผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว ภายใต้ เ งื่ อนไขดั ง กล่ า ว การบริ หารนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี จึ ง ควรให้
ความสาคัญกับ
1) การขับเคลื่อนการส่งออก ให้มูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังกลับมาขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0
เพื่อรักษาพลวัตการขยายตัวของภาคการผลิต การจ้างงาน และฐานรายได้และการใช้จ่ายของประชาชนใน
ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อรักษาระดับการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อ
การชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยให้ความสาคัญมากขึ้นกับ (1) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งในตลาดสหรัฐฯ และจีน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า
ที่ ยั ง มี ก ารขยายตั ว สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกในทั้ ง สองตลาด ควบคู่ กั บ การสนั บ สนุ น ให้
ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าเพิ่มการใช้กาลังการผลิตในประเทศไทย (2) การใช้โอกาสจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดในสุกร
และการยกเลิกการผ่อนผันนาเข้าสินค้าเกษตรภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้าของจีน ในการขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้าเกษตรที่สาคัญ ๆ (3) การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้าผ่านความเชือ่ มโยงของห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะสินค้าส่งออกไปยังตลาดจีนเพื่อทาการผลิต
และส่งออกต่อไปยังตลาดสหรัฐฯ ให้สามารถส่งออกไปยังตลาดอื่นได้เร็วขึ้น โดยให้ความสาคัญกับตลาดใน
ประเทศที่มีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าสาคัญ ๆ (4) การ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้านาเข้าสาคัญ ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่ง
อาจเปลี่ยนทิศทางมาส่งออกผ่านไทยมากขึ้น (5) การปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก และข้อกาหนด
และแนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเงื่อนไขที่สาคัญ ๆ ในตลาดสหรัฐฯ ที่มีความเกี่ยวพันกับสิทธิ
พิเศษทางการค้าและการกีดกันทางการค้า (6) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะ
กับประเทศที่ไทยมีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนของทิศทางทางการค้าและลดผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าผ่านห่วงโซ่การผลิตไทย – จีน – สหรัฐฯ (7) การอานวยความสะดวกและลด
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก และ (8) การเตรียมการลดผลกระทบและการใช้โอกาสทางการค้าในกรณี
ที่เกิดการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง
2) การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ให้สามารถกลับมาสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งหลังของปี 2562 ไม่ต่ากว่า 20.0 ล้านคน และ
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท โดยให้ความสาคัญกับ (1) การเจาะตลาดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวรายได้สูงในประเทศจีน (2) การกระจายตลาดนักท่องเที่ยวให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อลด
ผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มรายได้ปานกลางที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น (3) การให้ความสาคัญกับ
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การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง (4) การส่งเสริมการ
ขายในตลาดระยะไกลและกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สงู ในภูมิภาค รวมทั้งการขยายฐานนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ (5) การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการอานวยความสะดวกและลดปัญหาการแออัดของจานวนนักท่องเที่ยว
ในบางสถานที่ และ (6) การรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กลับมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในช่วงที่การ
ส่งออกสินค้าและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีข้อจากัดในการขยายตัว
3) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ เพื่อสร้างแรง
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเพิ่มศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาว โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ (1) การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ใน
ปีงบประมาณ 2562 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60.0 (2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปีในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70.0 รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่มี
การผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้าในกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 (3) การเร่งรัดกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 และการ
เตรียมแผนงานและโครงการให้มีความพร้อมสาหรับดาเนินการและเบิกจ่ายได้ทันทีที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ (4) การเร่งรัดดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เพิ่ ม เติ ม และการเบิ ก จ่ า ยจากโครงการที่ อยู่ ระหว่ า งการก่อสร้า งให้เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ (5) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการยกระดับศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
4) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (1) การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการใช้กาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับที่เอื้ออานวยต่อการ
ขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต (2) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มการใช้กาลังการผลิตในประเทศไทย
มากขึ้น รวมทั้งการชักจูงและอานวยความสะดวกให้นักลงทุนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้าและอยู่ในช่วงของการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้จุดเด่นด้าน
สิทธิประโยชน์การลงทุน ความพร้อมและความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุน (3) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่สาคัญ ๆ ของ
ภาครัฐทั้งในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่มี
ความสาคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง (4) การติดตามอานวยความสะดวกให้โครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนและได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้มีการลงทุนจริงโดยเร็ว (5) การเตรียมความพร้อมด้านกาลัง
แรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีความเพียงพอต่อการรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ไทยมี โอกาสในการขยายตั วจากการย้า ยฐานการผลิ ตระหว่า งประเทศ และอุตสาหกรรมส าคัญ ที่เป็ น
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
5) การดูแลเกษตรกร กาลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การจ้าง
งาน รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความตกต่าของราคาสินค้าในตลาดโลก ความผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยให้ความสาคัญกับ (1) ด้านการผลิตภาคเกษตรและรายได้
เกษตรกร ให้ความสาคัญกับ (1.1) การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ภัยแล้งที่ยังเป็นความเสี่ยงสาคัญ รวมทั้งการเตรียมมาตรการทางการเงิน การคลัง และการผลิตเพื่อฟื้นฟู
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (1.2) การดูแลแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร
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บางรายการที่มขี อ้ จากัดในการฟื้นตัว โดยให้ความสาคัญกับการขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ ๆ
เพื่อลดแรงกดดันจากสินค้าคงคลัง (1.3) การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ควบคู่ไปกับ
การเพิ่มส่วนแบ่งของเกษตรกรในรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตขั้นสุดท้าย โดยให้ความสาคัญกับการลด
ขั้นตอนทางการตลาด (1.4) การส่งเสริมการสร้างและจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละชุมชน (1.5) การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรรวมทั้งการ
ผลิตอาหารสดของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และ (1.6) การบริหารจัดการน้าที่
เหมาะสมส าหรั บ การปลู ก พื ช ในฤดู แล้ ง (2) ด้ า นการดู แลผู้ รายได้ น้ อย ก าลั ง แรงงาน SMEs และ
เศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสาคัญกับ (2.1) การดาเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2.2)
การดาเนินมาตรการสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการลดภาระการชาระหนี้ การลดผลกระทบจากการถูกเลิก
จ้าง การสนับสนุนการอบรมและปรับเปลี่ยนอาชีพและการผลิต รวมทั้งสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการลด
ข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน และ SMEs โดยมีวงเงิน
เพียงพอและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
(2.3) การให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค โครงสร้างประชากร
และความผันผวนของค่าเงิน
6) การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรยากาศทางการเมืองในประเทศ รวมทั้งการดาเนินนโยบายที่มี
ความสมดุลระหว่างมาตรการบริหารวัฏจักรเศรษฐกิจระยะสั้นกับมาตรการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยคานึงถึงสถานการณ์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อไม่ให้บรรยากาศทางการเมืองและการดาเนินนโยบายเป็นอุปสรรคต่อ
บรรยากาศความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน
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โอกาสในการขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศของไทยภายใต้สงครามการค้า
การปรับเปลี่ยนทิศทางของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศมีความชัดเจนขึ้นเป็นลาดับ ภายหลังที่สงครามการค้าทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น พบว่า มีหลายบริษัทที่เตรียมย้ายฐานการผลิตมายังไทยในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ในช่วงของการตัด สินใจในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ลงทุนในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งประเทศไทย และมีบริษัทอีกจานวนหนึ่งที่ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปสร้างฐานการผลิต
ใหม่ ณ พื้นที่ใด ดังนั้น การปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะดึงดูดผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้าให้เข้ามาลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะในสาขาการผลิตสาคัญๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
บริษัททีเ่ ตรียมย้ายฐานการผลิตมาไทย
บริษัท
สัญชาติ
ประเภทกิจการ
Delta Electronics
ไต้หวัน
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
Merry Electronics
ไต้หวัน
ผลิตหูฟัง
Besser
จีน
ผลิตภัณฑ์ LCD
Sharp
ญี่ปุ่น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
RICOH
ญี่ปุ่น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของใช้ในที่ทางาน
Xilinmen Furniture
ฮ่องกง (จีน)
ผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์
BFGoodrich
อเมริกัน
ยางรถยนต์
Sony
ญี่ปุ่น
Smartphone
Western Digital
อเมริกัน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Harley Davidson
อเมริกัน
รถจักรยานยนต์
ทีม่ า: รวบรวมโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทีต่ งั้ โรงงาน
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ระบุที่ตั้ง
ยังไม่ระบุที่ตั้ง
ยังไม่ระบุที่ตั้ง
ชลบุรี
ยังไม่ระบุที่ตั้ง
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ จ.ปราจีนบุรี
ยังไม่ระบุที่ตั้ง

บริษัททีอ่ ยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
สัญชาติ
ประเภทกิจการ
ญี่ปุ่น
อุปกรณ์สาหรับสานักงาน
อเมริกัน
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อเมริกัน
ผลิตเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬา
อเมริกัน
ผู้ผลิตถุงเท้าให้แบรนด์ Nike Adidas และ Fila
จีน
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไต้หวัน
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เกาหลีใต้
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เกาหลีใต้
ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ญี่ปุ่น
ผลิตเกมส์และซอฟแวร์
อเมริกัน
ผลิตเสื้อผ้า
ญี่ปุ่น
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไต้หวัน
ผลิตภัณฑ์ยาง
แคนาดา
ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
อเมริกัน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไต้หวัน
ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์
ไต้หวัน
ผู้ผลิตของตกแต่งบ้าน
ไต้หวัน
ผู้จัดทาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไต้หวัน
บริษัทผู้ผลิตสินค้าให้แอปเปิล เช่น AirPods และ HomePod
ไต้หวัน
ผู้ผลิต Apple Watches และ iPads
ญี่ปุ่น
นาฬิกา
ญี่ปุ่น
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ญี่ปุ่น
ผลิตนาฬิกา
อเมริกัน
ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์
ไต้หวัน
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เกาหลีใต้
ผู้ผลิตชิปหน่วยความจา
อเมริกัน
ผู้ผลิตชิปหน่วยความจา
ญี่ปุ่น
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
อเมริกัน
ผลิตคอมพิวเตอร์
อเมริกัน
เครือข่ายออนไลน์
อเมริกัน
เว็บไซต์ขายของออนไลน์
ไต้หวัน
ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ไต้หวัน
ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
อเมริกัน
ผลิตกระเป๋าเดินทาง
อเมริกัน
ห้างสรรพสินค้า
อเมริกัน
ผลิตนาฬิกา
จีน
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
อเมริกัน
ผลิตและจาหน่ายฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
ฮ่องกง (จีน) ผู้ผลิต/ส่งออก/นาเข้า เสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเฟอร์นิเจอร์
ของเด็กเล่น สินค้าเพื่อสุขภาพและประทินผิวในฮ่องกง
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บริษัท
Kyocera
Dell
Brooks Running Company
Jason
Haier
Foxconn
Samsung
I.M. Healthcare
Nintendo
Echo
Sharp
Kenda Rubber Industrial
Sierra Wireless Inc.
HP
Quanta Computer
Home Fashions Co., Ltd
Accton Technology Corp
Inventec
Compal Electronics
Casio
Mitsubishi Electrics
Seiko Watch
Microsoft
Pegatron
SK Hynix Inc.
Micron Technology
Panasonic
Apple
Google
Amazon
Acer
Asustek
Samsonite International SA
Macy’s Inc
Fossil Group Inc.
Jason Furniture (Hangzhou) Co. Ltd
Cisco Systems
Li & Fung Ltd.
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ทีต่ งั้ โรงงาน
ไทยหรือเวียดนาม
เวียดนามหรือฟิลิปปินส์
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม อินเดียและเม็กซิโก
เวียดนาม
เวียดนามหรือกลับเกาหลีใต้
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
ไทยหรือไต้หวัน
ไต้หวัน
ไต้หวัน
ไต้หวัน
ไต้หวันหรือเม็กซิโก
ไต้หวัน
ไทยหรือญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ไทยหรืออินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
สถานที่ตั้งอื่นๆ ในเอเชีย
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
ยังไม่ระบุ
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25621/

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 2560
ปี 2561
15,452.0
16,318.0
228,398.3 240,568.7
455.3
505.0
6,729.8
7,445.4
4.0
4.1
1.8
3.8
2.9
3.9
-1.2
3.3
3.0
4.6
0.1
1.8
5.4
4.2
233.7
251.1
9.5
7.5
5.6
3.9
6.2
8.6
201.1
228.7
13.2
13.7
7.3
7.7
32.6
22.4
44.1
32.4
9.7
6.4
0.7
2.1

ประมาณการ ปี 2562
ณ 21 พ.ค. 62 ณ 19 ส.ค. 62
17,133.9
17,003.4
252,006.6
250,086.5
542.2
545.0
7,974.9
8,015.6
3.3 – 3.8
2.7 – 3.2
4.5
3.8
4.5
3.7
4.5
4.0
4.2
4.2
2.2
2.2
2.3
-0.7
257.7
248.1
2.2
-1.2
1.2
-1.7
2.6
-0.5
237.9
225.1
3.5
-1.6
2.0
-2.1
19.9
23.0
32.2
32.2
5.9
5.9

1.1
1.4

0.7 – 1.2
1.1 – 1.6

0.7 - 1.2
0.9 - 1.4

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่คานวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th
2/
การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
3/
ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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