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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ
2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่
สามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) รวม 9 เดือน
แรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5
ด้านการใช้จา่ ย มีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนือ่ งของการบริโภคภาคเอกชน และ
การขยายตัวเร่งขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จา่ ยของรัฐบาล ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิต
สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึน้ การผลิตสาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า
ขยายตัวต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขาก่อสร้าง และสาขา
ไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะ
ลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสาคัญ
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ทนี่ า่ พอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทัง้ ในด้านการ
ใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐและเอกชน (2) การปรับตัวดีขนึ้ ของการส่งออกภายใต้
แนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อ
มาตรการกีดกันทางการค้า (3) การด าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
(4) การปรับตัวดีขนึ้ ของภาคการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ อัตราเงิน
เฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 และปี 2563 ควรให้ความสาคัญ
กับ (1) การขับเคลือ่ นการส่งออกให้มลู ค่าการส่งออกกลับมาขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 โดยให้
ความสาคัญกับ (i) การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้าทีม่ โี อกาสได้รบั ประโยชน์จากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า (ii) การให้ความช่วยเหลือผูส้ ง่ ออกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบผ่านความเชือ่ มโยงของห่วงโซ่การผลิต
(ii ) การปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการค้าโลก ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบตั ใิ นประเทศคูค่ า้ และ
(iv) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะกับประเทศทีม่ โี อกาสใช้ประโยชน์จาก
การเบีย่ งเบนทิศทางทางการค้า (2) การขับเคลือ่ นภาคการท่องเทีย่ วให้สามารถขยายตัวและสนับสนุน
เศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยให้ความสาคัญกับการเจาะตลาดกลุม่ นักท่องเทีย่ วรายได้สงู
การกระจายตลาดนักท่องเทีย่ วให้มคี วามสมดุลมากขึน้ การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การอ านวยความสะดวกและลดปัญหาความแออัดของ
นักท่องเทีย่ ว และการรณรงค์ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยท่องเทีย่ วในประเทศมากขึน้ (3) การรักษาแรง
ขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับ
(i) การเตรียมโครงการให้มคี วามพร้อมต่อการเบิกจ่าย เมือ่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 มีผล
บังคับใช้ (ii) การเร่งรัดอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีงบประมาณ 2563 ให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 92.3 โดยงบประจา และงบลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 98.0 และร้อยละ 70.0 ตามล าดับ
งบเหลือ่ มปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 73.0 และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80.0 (ii ) การเร่งรัด
ดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและการเบิกจ่ายจากโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง และ (iv)
การขับเคลือ่ นโครงการลงทุนทีม่ คี วามส าคัญและจาเป็นต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (4) การสร้างความเชือ่ มัน่ และสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การ
ขับเคลือ่ นการส่งออก (ii) การผลักดันโครงการลงทุนทีข่ อรับและได้รบั อนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนให้มกี าร
ลงทุนจริงโดยเร็ว (ii ) การสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการและนักลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้าเพิม่ การใช้กาลังการผลิตและย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทย (iv) การขับเคลือ่ นโครงการ
ลงทุนของภาครัฐ และ (v) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน และ (5) การ
ดูแลเกษตรกร กาลังแรงงาน ผูม้ รี ายได้นอ้ ย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 - 2563

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จา่ ย มีปจั จัยสนับสนุน
จากการขยายตัวต่อเนือ่ งของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช้จา่ ยของรัฐบาล ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึน้
การผลิตสาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าขยายตัวต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า
ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง เมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ามของปี
2562 ขยายตัวจากไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดรี อ้ ยละ 4.2 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากอัตรา
ดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานทีย่ งั อยูใ่ นระดับต่า และการดาเนินมาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ยของภาครัฐ การขยายตัวของการใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนือ่ งของเครือ่ งชีด้ า้ นการใช้จา่ ยสาคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ดัชนีปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิง่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 8.3
ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 5.0 ตามลาดับ ในขณะทีย่ อดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ รี่ ะดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.8 เร่งขึน้ จากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5
ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และการใช้จา่ ยของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.1
2) การลงทุนรวม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งขึน้ จาก
การขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.1 ในขณะทีก่ ารลงทุนในสิง่ ก่อสร้างทรงตัว
ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 เร่งขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.6 และ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 21.6 เทียบกับอัตราการ
เบิกจ่ายร้อยละ 16.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 19.9 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.7 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.0
3) การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 63,295 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตัว เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ
0.4 ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เช่น น้าตาล (ร้อยละ 5.1) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 0.3)
รถกระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ 0.5) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 19.5) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 4.0) และผลไม้ (ร้อยละ 41.4) เป็นต้น
กลุ่ ม สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ มูล ค่า ลดลง เช่ น ข้า ว (ลดลงร้อยละ 35.1) มั น ส าปะหลั ง (ลดลงร้ อยละ 27.3) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 3.9)
แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน (ลดลงร้อยละ 8.4) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 14.2) รถยนต์นงั่ (ลดลงร้อยละ
4.4) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 10.6) ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร้อยละ 29.3) และเคมีภณ
ั ฑ์ (ลดลงร้อยละ 18.8) เป็นต้น
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ จีน ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังอาเซียน (9) และสหภาพยุโรป (15)
ปรับตัวลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 4.8 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออก
สินค้าลดลงร้อยละ 6.9
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้ามีมลู ค่า 183,700 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 2.7 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.0
ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 เมือ่ คิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมลู ค่า 5,748 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3
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4) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ
เพิม่ ขึน้ ของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.1 โดยผลผลิตเกษตรสาคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 5.9) มันสาปะหลัง (ร้อยละ 6.9) และ
ปาล์มน้ามัน (ร้อยละ 10.8) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญทีล่ ดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 6.3) และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (ลดลงร้อยละ
5.2) เป็นต้น ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลงร้อยละ 1.0 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคา
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 9.9) ราคาสุกร (ร้อยละ 15.9) และราคากลุม่ ไม้ผล (ร้อยละ 5.7) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญบาง
รายการปรับตัวลดลง เช่น ราคามันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 31.1) และราคาปาล์มน้ามัน (ลดลงร้อยละ 22.2) เป็นต้น การเพิม่ ขึน้ ของทัง้ ดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.5
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ
0.1 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 – 60 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 5.9 และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุม่ การผลิตเพือ่ บริโภคภายในประเทศ สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.3 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลีย่ อยูท่ ี่
ร้อยละ 65.0 ลดลงจากร้อยละ 65.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 68.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ทีล่ ดลง
เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 6.3) การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอืน่ ๆ (ลดลงร้อยละ 18.2) เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การต้ม การกลัน่ และการผสมสุรา (ร้อยละ 36.1) การผลิตพลาสติกและยาง (ร้อยละ 3.8)
และการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 10.3) เป็นต้น
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.3 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.6 อัตราการใช้กาลัง
การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.3
6) สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อยละ 6.6 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวในเกณฑ์สงู
ของจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ โดยในไตรมาสนีม้ จี านวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 9.7 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขนึ้ จากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เมือ่ รวมกับการลดลงของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ รี ายรับรวมจากการท่องเทีย่ ว 738.5
พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
476.7 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.8 โดยรายรับจากนักท่องเทีย่ วจากประเทศสาคัญทีย่ งั ขยายตัวสูง ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้
และไต้หวัน เป็นต้น และ (2) รายรับจากนักท่องเทีย่ วชาวไทย 261.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 อัตราการเข้าพักเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 64.1
ลดลงจากร้อยละ 69.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 65.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 โดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.5 รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศอยูท่ ี่ 1,429.3 พันล้านบาท และอัตราการเข้าพักเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 71.2
7) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึน้ ของ
บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร เป็นสาคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
และบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่บริการขนส่งทางน้าลดลง
ร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.6 ตามลาดับ
รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยบริการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7
บริการสนับสนุนการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และบริการไปรษณีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 - 2563
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสาคัญ ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์
ทีน่ า่ พอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ (2) การปรับตัวดีขนึ้ ของการส่งออก
ภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า (3) การดาเนินมาตรการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขนึ้ ของภาคการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ
5.6 ของ GDP
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ ง โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ
และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่า และมาตรการดูแลผู้มรี ายได้น้อยของรัฐบาล ในไตรมาสทีส่ ามของปี
2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.2 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
การขยายตัวต่อเนื่องของเครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายสาคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ดัชนีปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล และดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิง่
ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 8.3 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 5.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 15.6 ร้อยละ 5.2 และ
ร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ ในขณะทีย่ อดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลและยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์
ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 และร้อยละ 9.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 และร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามลาดับ การขยายตัวของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนในไตรมาสนีม้ ปี จั จัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการว่างงานทีย่ งั อยูใ่ นระดับต่า และการดาเนินมาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพิม่ เติมของภาครัฐ สาหรับความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
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การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว

การบริโภคภาคเอกชนและเครื่องชี้ที่สาคัญ
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ที่มา: สศช. และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในไตรมาสทีส่ ามของปี
2562 การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่อง การลงทุน
ภาคเอกชนและการลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น
ในขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกสินค้าทรงตัว

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวในเกณฑ์ดรี อ้ ยละ
4.2 แม้วา่ จะชะลอตัวลง
จากไตรมาสก่อนหน้า

ที่มา: สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

การลงทุนภาคเอกชน: ขยายตัวเร่งขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนในหมวดเครื่องมือ
เครื่องจักร ในขณะที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างทรงตัว ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือ
เครือ่ งจักรขยายตัวร้อยละ 3.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวด
ก่อสร้างทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัว
ลดลงของดัชนีการจาหน่ายวัสดุกอ่ สร้างในประเทศและพืน้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลร้อยละ 3.8 และ
ร้อยละ 6.8 ตามลาดับ สาหรับ มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในไตรมาสนี้มีมูลค่า 81.5 พันล้านบาท
ลดลงร้อยละ 11.4 ในขณะที่มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) มีมูลค่า 49.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1 ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจอยูท่ รี่ ะดับ 48.5 เทียบกับระดับ 49.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
%YoY
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ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การส่งออก: มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
การส่งออกสินค้าในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 มีมลู ค่า 63,295 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวทีร่ ้อยละ 0.0 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.4
ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ผลของมาตรการกีด
กันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่ยังคงชะลอลงต่อเนื่อง
โดยปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 14.1 ร้อยละ 5.9
และร้อยละ 4.7 ตามลาดับ ส่วนราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ใกล้เคียงกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาสินค้าเกษตร และสินค้าประมงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 3.2 ตามลาดับ ในขณะที่
ราคาสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของราคาส่งออกสินค้าที่
เกีย่ วเนือ่ งกับน้ามัน เช่น ราคาน้ามันสาเร็จรูป (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 2.8) ลดลงร้อยละ 7.8 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคาเม็ดพลาสติก (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.6) ลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 4.8 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามี
มูลค่า 1,944 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 8.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 14.1 ตามการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และ
มันสาปะหลัง ในขณะทีร่ าคาส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.1 โดยราคาส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ เช่น ข้าว ยางพารา
มันสาปะหลัง และน้าตาล เพิม่ ขึน้ การส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ
35.1 ตามการลดลงของมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศเบนิน จีน และอังโกลา เป็นสาคัญ ประกอบกับสต็อกข้าวของ
จีนอยู่ในระดับสูงและมีการส่งออกเพื่อระบายสต็อก รวมทั้งผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ข้าว
ไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยปริมาณการส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 44.5 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2
มันสาปะหลัง มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 27.3 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 24.0 เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสาปะหลัง
ขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2 สอดคล้องกับความต้องการจากประเทศคูค่ า้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ยางพารา
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.9 ตามการลดลงของการส่งออกไปยังประเทศคู่คา้ หลัก โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้
และมาเลเซีย โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 12.3 เนื่องจากอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าหลักปรับตัวลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว ประกอบกับสต็อกยางในประเทศคู่ค้ายังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.1 น้าตาล มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการส่งออกไปยังจีน มาเลเซีย และลาว
โดยปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 เนือ่ งจากการปรับตัวลดลงของปริมาณผลผลิตและสต็อกน้าตาลในตลาดโลก
และราคาส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.9 ต่อเนือ่ งจากการลดลง
ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ผลกระทบจากมาตรการกีด กัน
ทางการค้า การชะลอตัวต่อเนื่องของภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

มูลค่าการส่งออกสินค้า
ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.
ทรงตัวที่ร้อยละ 0.0
ตามภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ
ผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้า รวมทั้งราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลกที่
ปรับตัวลดลง และข้อจ้ากัด
ด้านอุปทานส่วนเกิน
ในตลาดโลกของสินค้า
เกษตรบางรายการ
เมื่อหักทองค้าออกแล้ว
มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 4.8
ปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 0.4 ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ 4.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่
ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.4 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 0.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า
มูลค่าการส่งออกในรูปเงิน
บาทลดลงร้อยละ 6.9
ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 5.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับ
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
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ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
สาคัญ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 29.3 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 18.8
ตามลาดับ สาหรับสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน (ลดลงร้อยละ 8.4)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 14.2) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 4.4)
และชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 10.6) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถกระบะและรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ
19.5 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงลดลงร้อยละ 2.9 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 5.9
ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ ปลา (ลดลงร้อยละ 9.1) และ
ปลาหมึก (ลดลงร้อยละ 6.4) สินค้าส่งออกอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 317.3 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการ
ส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปร้อยละ 348.2
%YoY
สินค้าเกษตร
ข้าว
ยาง
มันสาปะหลัง
สินค้าอุตสาหกรรม
น้าตาล
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อิเล็กทรอนิกส์
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
- วงจรพิมพ์
- อุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ยานยนต์
- รถยนต์นงั่
- รถกระบะและรถบรรทุก
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าประมง
กุง้ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
ปลา
ปลาหมึก
สินค้าส่งออกอื่นๆ
ทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูป
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติดุลการชาระเงิน
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้าส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
0.4
-1.4
8.4
1.7
-6.3
9.4
21.9 16.8 8.8
-4.4
-23.6 -34.9 -13.6 -17.0 -25.5
7.0
28.2
4.9
2.9
-7.5
8.6
15.1 11.4 6.7
2.1
11.1
-1.9
9.5 15.1 27.9
-14.2 -6.0 -14.1 -20.1 -14.1
4.1
-2.8 19.4 2.6
-1.3
6.5
8.8
8.5
6.5
2.4
5.0
13.6 11.2 3.6
-6.3
5.9
16.1 16.8 7.4 -12.7
0.8
7.3
6.4
-3.9 -5.5
3.4
1.0
2.5
8.2
1.2
6.3
37.9
2.5
-0.1 -4.7
1.6
9.6
3.6
-3.5 -3.8
13.2 18.9 20.4 7.5
7.2
7.9
15.9 14.6 6.1
-3.1
2.6
18.7 12.4 1.6 -17.3
8.3
2.1
24.8 11.7 -1.2
10.3 15.5 13.4 7.7
5.6
6.7
13.0
7.8
3.7
3.0
23.3 28.4 28.6 12.2 25.5
16.0 17.9 22.7 15.9 8.0
30.0 41.1 30.9 32.4 19.9
-6.5
9.2
-9.7 -15.4 -6.3
-8.7
13.5 -12.9 -20.3 -6.4
-3.6
7.3
-5.8 -7.8 -7.9
-3.3
4.6
-9.6 -5.5 -1.7
-21.2 -32.7 36.0 -63.4 80.1
-22.8 -33.8 37.3 -65.9 90.1
6.9
12.2 11.2 3.0
2.0
7.5
11.5 13.4 3.1
2.7
8.2
12.9 12.9 6.0
1.8

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
-17.3
-17.1
6.7
7.6
-2.1
-4.0
-4.2

2562
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
-14.6
-11.6
66.2
68.2
-3.8
-4.2
-5.8

Q3
-8.9
-35.1
-3.9
-27.3
-4.9
5.1
-10.2
-14.2
-2.2
-6.0
-10.6
-8.4
-15.4
-2.2
2.8
-4.5
-0.5
-4.4
0.5
0.3
-7.2
-18.8
-9.2
-29.3
-2.9
1.1
-9.1
-6.4
317.3
348.2
-0.5
0.0
-4.8

สัดส่วน Q3/62
%)
6.5
1.4
1.6
0.5
85.6
1.3
0.3
1.9
2.8
14.1
5.4
3.1
0.5
2.1
5.1
4.4
15.2
4.4
3.1
6.9
8.3
2.8
5.2
2.9
0.8
0.4
0.2
0.1
6.2
6.0
100.0
99.5
93.5

ตลาดส่งออก: การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จีน ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง 15) ขยายตัว ขณะที่
การส่งออกไปยังอาเซียน 9) และสหภาพยุโรป 15) ปรับตัวลดลง การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว
ต่อเนือ่ งร้อยละ 7.7 ส่วนหนึง่ มีปัจจัยสนับสนุนจากการเบี่ยงเบนของทิศทางทางการค้าที่เกิดจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มตี อ่ จีน การส่งออกไปยังตลาดจีนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ร้อยละ
2.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิม่ ขึน้ ของการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและ
แห้ง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นสาคัญ เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ
2.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (9)
ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.9 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 5.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกไปยัง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรปรับตัวลดลง
เนื่องจากสินค้าคงคลังใน
ประเทศผู้นา้ เข้าอยู่ใน
ระดับสูงและการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้า รวมทั้งการสูญเสีย
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคา
มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลง
ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
ผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าผ่าน
ห่วงโซ่การผลิต และ
วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าการส่งออกสินค้า
ประมงปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับภาวะ
การผลิตในประเทศ

การส่งออกสินค้าไปยัง
สหรัฐฯ จีน ญี่ปนุ่
ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง (15)
ขยายตัว ขณะที่การ
ส่งออกไปยังอาเซียน (9)
และสหภาพยุโรป (15)
ปรับตัวลดลง
การส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ
และจีนขยายตัวจากผล
ของการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการค้าที่มีการ
ส่งออกสินค้าทดแทนสินค้า
จีนและสหรัฐฯ ในทั้งสอง
ตลาด
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ตลาดอาเซียน (5) ที่ลดลงร้อยละ 12.1 และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ลดลง
ร้อยละ 16.2 ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (15) ลดลงร้อยละ 5.6 ตามการลดลงของการส่งออกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และอุปกรณ์กึ่งตัวนา ทรานซิสเตอร์และไดโอดเป็นสาคัญ ขณะที่การ
ส่งออกเครือ่ งปรับอากาศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียขยายตัวร้อยละ 14.0 ตามการ
เพิม่ ขึน้ ของการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปเป็นสาคัญ ทัง้ นี้ หากหักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่า
การส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียปรับตัวลดลงร้อยละ 12.8 ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิม่ ขึน้ ของการส่งออกรถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และอัญมณีและเครื่องประดับ
ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
%YOY
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
มูลค่าการส่งออกรวมตามสถิตศิ ลุ กากร
252,957 63,287 63,368 63,930 62,372 61,988
ล้านดอลลาร์ สรอ.)
%YoY)
6.9 12.2 11.2 3.0
2.0 -2.1
สหรัฐอเมริกา
5.5
9.1
6.8 0.07 6.8 32.1
ญี่ปุ่น
13.0 24.9 11.3 8.6
8.2 -1.8
สหภาพยุโรป (15)
5.1
11.0 11.2 2.5 -3.7 -6.8
จีน
2.7
4.1 16.0 -2.3 -4.8 -10.4
อาเซียน (9)
14.9 15.1 13.6 21.8 9.6 -4.5
- อาเซียน (5)*
13.6 16.1 9.4 20.2 9.3 -7.8
- CLMV**
16.7 13.8 19.9 24.1 9.9 -0.01
ตะวันออกกลาง (15)
-0.1 11.8 -5.6
1.2 -6.6 -0.3
ออสเตรเลีย
2.6
14.5 10.3 -5.7 -6.5 -12.3
- ไม่รวมทองคา
4.0
14.5 11.9 -2.0 -6.5 -12.3
ฮ่องกง
1.8
1.4
9.5
2.8 -6.3 -13.6
อินเดีย
17.8 32.8 27.7 14.3 -0.4 1.3
เกาหลีใต้
6.0
6.7 12.3 3.0
1.6 -6.6
ไต้หวัน
-0.9 11.50 1.63 -10.1 -5.3 -14.5
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2562
Q2
60,983
-3.8
3.3
-2.3
-7.3
-9.1
-5.9
-8.7
-2.0
-5.6
-9.5
-11.3
-5.1
4.9
-0.3
-6.3

สัดส่วน
Q3 Q3/62 %)
63,601 100.0
-0.5
7.7
12.0
2.9
9.7
-5.6
8.3
2.8
11.9
-13.9
24.6
-12.1
14.4
-16.2
10.2
0.9
3.5
14.0
4.8
-12.8
3.7
-5.4
5.1
-8.1
2.7
-10.3
1.7
10.0
1.6

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลง
ของความต้องการส่งออก ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การนาเข้ามีมูลค่า 55,333 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 6.8 (ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสที่สาม) เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
ปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของ
ปริมาณการนาเข้าในหมวดวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับการลดลงของความต้องการส่งออก
ขณะที่ราคานาเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อหักการ
นาเข้าทองคาออกแล้ว มูลค่าการนาเข้า ลดลงร้อยละ 2.6 ทัง้ นี้ หากไม่รวมการนาเข้าทองคาและน้ามันดิบ มูลค่า
การนาเข้าลดลงร้อยละ 0.4 ในรูปของเงินบาท การนาเข้าสินค้ามีมลู ค่ารวม 1,700 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2
เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคานาเข้า

%YoY

20.0

มูลค่าการน้าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 6.8 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 3.4 ในไตร
มาสก่อนหน้า ตามการ
ลดลงของความต้องการ
ส่งออก

สินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ

30.0

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0

Q3/57

Q3/58

Q3/59

Q3/60

Q3/61

Q3/62

-10.0

-20.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

-10.0

Q3/57

Q3/58

Q3/59

Q3/60

Q3/61

Q3/62

-20.0
-30.0
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ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางและสินค้านาเข้าอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ในขณะที่
มูลค่าการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และมูลค่าการนาเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้น มูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและ
สินค้าขัน้ กลางลดลงร้อยละ 7.0 โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับการลดลงของความต้องการ
ส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนราคานาเข้าลดลงร้อยละ 3.3 สินค้าที่มีมลู ค่าการนาเข้าลดลง ได้แก่
น้ามันดิบ เคมีภณ
ั ฑ์ แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน และวัสดุทที่ าด้วยโลหะ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณและราคานาเข้าร้อยละ 2.3 และร้อยละ 1.7 ตามลาดับ เนือ่ งจาก
การนาเข้าสินค้าในกลุ่มอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟขยายตัวร้อยละ 89.4 ขณะทีก่ ารนาเข้าในหมวดเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ประกอบปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 สินค้าทีม่ ลู ค่าการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งชัง่
ตวง วัด และเครื่องจักรกลอื่น ๆ และชิ้นส่วน มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 8.9
โดยปริมาณการนาเข้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 ส่วนราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 สินค้าที่มีมูลค่า การนาเข้าเพิม่ ขึ้น
ได้แก่ อาหาร เครือ่ งดืม่ ผลิตภัณฑ์นม เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน และสิง่ ทอ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอืน่ ๆ
ลดลงร้อยละ 29.3 ตามการลดลงของการนาเข้าทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ) ซึ่งลดลงร้อยละ 56.6
%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 งเก็บ
ประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรกลอื่นๆ และชิ้นส่วน
อากาศยาน
แท่นขุดเจาะน้ามัน
สินค้านาเข้าอื่นๆ
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ)
ยานยนต์
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศุลกากร
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดุลการชาระเงิน
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4
12.5 20.4 13.3 7.4 9.7
10.6 21.5 11.4 3.9 6.6
5.8 9.7 7.1 1.2 5.5
13.6 20.1 27.5 2.2 6.2
18.3 16.6 16.1 15.9 24.4
17.9 18.8 20.2 19.8 12.9
43.2 34.3 58.9 55.0 30.0
34.7 23.4 31.9 39.3 42.3
22.2 8.8 32.3 34.1 14.5
16.6 23.2 16.5 20.5 7.0
10.9 11.8 12.9 8.8 10.1
11.0 17.0 12.0 9.5 6.3
1.0 6.9 4.2 -6.1 -0.6
2.1 -0.3 10.1 1.3 -1.6
30.9 20.5 165.3 12.5 -19.6

Q1
-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

2562
Q2
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

สัดส่วน
Q3 Q3/62 %)
8.9
11.2
-6.8
1.6
10.1
2.5
4.6
1.2
4.6
1.2
-7.0
55.2
-17.6
9.6
0.7
2.2
4.3
2.7
-6.5
8.8
-7.0
5.5
-6.4
12.7
4.1
23.5
-18.0
3.0
-11.7
0.4

17.3

4.7 24.2 28.3 11.2

4.7

-15.8 -13.8

5.4
-25.5
-28.3
9.0
2.6
14.1
12.0
13.7

9.5
73.5
-11.6
25.9
21.8
20.7
16.6
17.6

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

-1.0
-28.2
-57.8
2.0
7.0
1.8
-3.6
-3.4

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

6.4
143.1
1.2
-29.3
-56.6
5.2
-6.1
-6.8

1.9
9.1
0.9
0.3
10.1
3.4
5.3
100.0
92.0

อัตราการค้า Term of Trade) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ขณะที่ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 0.2 ส่งผลให้อัตราการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 107.7
ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ นหน้า เป็นระดับ 108.3 ในไตรมาสที่สามของปี 2562
ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 ดุลการค้าเกินดุล 7.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (244.5 พันล้านบาท)
สูงกว่าการเกินดุล 5.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (178.6 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า และการเกินดุล 3.9 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (129.4 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ปริมาณการน้าเข้าสินค้า
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
ปรับตัวลดลง ขณะที่
ปริมาณการน้าเข้าสินค้า
ทุนและสินค้าอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

อัตราการค้าปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า
ดุลการค้าเกินดุล 7.9
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
สูงกว่าการเกินดุลใน
ไตรมาสก่อนหน้า และ
ไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
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ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม: กลับมาขยายตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้ง
ช่วงในไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผลผลิตพืชผล
เกษตรสาคัญ ๆ ที่ขยายตัว เช่น (1) ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เนื่องจากต้นยางพาราที่ปลูกทดแทนพืชชนิด
อื่นตั้งแต่ปี 2556 อยู่ในช่วงอายุการให้ผลผลิตสูง (2) มันสาปะหลัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ตามการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรได้รับแรงจูงใจด้านราคาในปีก่อนที่อยู่ในเกณฑ์ดี (3) ปาล์มน้ามัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ามันและต้นปาล์มน้ามันส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งสภาพอากาศในไตรมาสนี้เอื้ออานวยต่อต้นปาล์มน้ามัน และปริมาณน้าอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และ (4) กลุ่มไม้ผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของไม้ผล
บางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ส้มเขียวหวาน ทุเรียน และมั งคุด เป็นต้น ในขณะที่ผลผลิตพืชผลเกษตร
สาคัญๆ ที่ปรับตัวลดลง เช่น (1) ข้าวเปลือก ลดลงร้อยละ 6.3 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากปัญหาฝนทิ้งช่วง
ปริมาณน้าที่อยู่ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และผลกระทบจากอุทกภัยในบางพื้นที่ และ (2) ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ลดลงร้อยละ 5.2 เนื่องจากการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและภาวะฝนทิ้ง
ช่วง รวมไปถึงบางพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เป็นต้น ด้านผลผลิต หมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1
โดยเฉพาะผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งที่ดีและ
ระบบการเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งภาครัฐยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดซื้อขายกุ้ง
ภายในประเทศ ในขณะที่ผลผลิต หมวดปศุสัตว์ ลดลงร้อยละ 1.0 โดยเฉพาะผลผลิตสุกรลดลงร้อยละ 7.2
เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยส่งผลให้แม่ไก่ออกไข่ได้ดี ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
และเป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ไตรมาสที่ ส อง ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า เกษตรส าคั ญ ๆ เช่ น
(1) ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการข้าวเปลือกของ
ตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง (2) สุกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่
ความต้องการบริโภคภายในประเทศสูง ประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสุกรในตลาดโลกที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเฉพาะประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา และลาว เป็นต้น (3) กลุ่ม
ไม้ผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม้ผลบางรายการ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
เช่น สับปะรด และทุเรียน เป็นต้น (4) ไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเนื้อไก่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการบริโภคจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศจีน (5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณ
ลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญหลายรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคามันสาปะหลังลดลงร้อยละ
31.1 ราคาปาล์มน้ามันลดลงร้อยละ 22.2 ราคาอ้อยลดลงร้อยละ 7.6 ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลงร้อยละ 8.7
และราคายางพาราลดลงร้อยละ 0.6 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคา
สินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การผลิตสาขา
เกษตรกรรมกลับมา
ขยายตัว ในขณะที่สาขา
ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหารขยาย
ตัวในเกณฑ์สูง แต่สาขา
อุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่
สาขาการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า
สาขาการขายส่ง
การขายปลีก และการ
ซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง
และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ
ชะลอตัว

สาขาเกษตรกรรมกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 1.5
ตามการขยายตัวของผล
ผลิตพืชผลเกษตรส้าคัญ ๆ
เช่น ยางพารา
มันส้าปะหลัง ปาล์มน้า้ มัน
และไม้ผล เป็นต้น
เมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าเกษตรส้าคัญ ๆ
ส่งผลให้รายได้เกษตรกร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
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ราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคามันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน อ้อย และยางพารา ปรับตัวลดลง

รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ตามการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร

(%YoY)

(%YoY)
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ข้าวเปลือก
ยางแผ่นดิบชั้น 3
อ้อย

Q3/59

Q3/60

มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน

Q3/61

Q3/62

ที่มา:

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม: ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต
อุต สาหกรรมลดลงร้อยละ 4.2 ต่ อเนื่ องจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดย ดั ช นีผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 5.9 ตามการลดลงของการผลิตยานยนต์
ร้อยละ 6.3 การผลิตน้าตาลลดลงร้อยละ 18.4 การทอผ้าลดลงร้อยละ 21.1 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า ลดลงร้ อ ยละ 11.7 และการเตรี ย มและการปั่ น เส้ น ใยสิ่ ง ทอลดลงร้ อ ยละ12.7 ตามล าดั บ
อย่ า งไรก็ต าม การผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.4 และการผลิ ต เส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 6.1
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 5.9 โดย
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 18.2 การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 12.0 การแปรรูป
และการถนอมผลไม้ แ ละผั ก ลดลงร้ อ ยละ 10.0 การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ เพชรพลอยแท้ ล ดลงร้ อ ยละ 9.5
และการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 4.2 ตามลาดับ ในขณะที่การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่เย็น หรือแช่แ ข็งขยายตั วร้อยละ 10.3 และการผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ ใช้ งานทั่ วไปขยายตัว ร้อยละ 4.8
ตามลาดับ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ สัดส่วนส่งออกน้อยกว่า
ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.3 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการผลิตปิโตรเลียมลดลงร้อยละ 7.4 การผลิตเหล็กขั้น
มูลฐานลดลงร้อยละ 16.4 การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจนลดลงร้อยละ 25.6 การผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตฯ ลดลงร้อยละ 5.7 และ การผลิตเครื่องปรุงและเครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ 9.3 ตามลาดับ
ในขณะที่การต้ม การกลั่น และการผสมสุราขยายตัวร้อยละ 36.1 และการผลิตพลาสติกและยางขยายตัวร้อยละ
3.8 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 65.0 ลดลงจากร้อยละ 65.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลง
จากร้อยละ 68.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาอุตสาหกรรมลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 1.5
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกร้อยละ 30 - 60 และ
มากกว่าร้อยละ 60 ลดลง
ร้อยละ 5.9 และ
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการ
ผลิตเพื่อส่งออกน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ลดลงร้อยละ 2.3
อัตราการใช้ก้าลังการผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.0

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 6.3) การผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.4) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ (ลดลงร้อยละ 18.2) การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 12.0) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 16.4) การผลิตน้าตาล
(ลดลงร้อยละ 18.4) การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน (ลดลงร้อยละ 25.6) การทอผ้า (ลดลงร้อยละ
21.1) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ (ลดลงร้อยละ 5.7) และการแปรรูปและการ
ถนอมผลไม้และผัก (ลดลงร้อยละ 10.0) เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 36.1) การผลิต
พลาสติกและยาง (ร้อยละ 3.8) การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 10.3) การผลิต
เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค (ร้อยละ 12.1) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ร้อยละ 8.4) การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ
ทีใ่ ช้งานทัว่ ไป (ร้อยละ 4.8) การผลิตกระเป๋าเดินทางและสิง่ ที่คล้ายกัน (ร้อยละ 44.4) การผลิตมอลต์และสุราทีท่ า
จากข้าวมอลต์ (ร้อยละ 8.1) การผลิตผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 7.7) และการผลิตน้ามันปาล์ม (ร้อยละ 8.2) เป็นต้น
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ขยายตัวเร่งขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัว
ร้อยละ 6.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้มี จานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
ส่วนหนึ่ งมีปั จจั ยสนั บสนุนจากฐานที่ต่ าผิด ปกติในไตรมาสที่ สามของปี 2561 และการให้ขยายระยะเวลา
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa on Arrival: VOA) ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
จานวน 21 ชาติ ออกไปจนถึง วัน ที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ อจู งใจให้นั กท่องเที่ ย วต่ างประเทศเดิ น ทางมา
ท่ อ งเที่ ย วและพ านั ก ในประเทศไทยมากขึ้น โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศที่ ขยายตั ว สู ง 5 ประเทศ
ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 5.08) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 จีน (สัดส่วนร้อยละ
29.57) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เกาหลีใต้ (สัดส่วนร้อยละ 5.07) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ญี่ปุ่น (สัดส่วนร้อยละ 5.03)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 และไต้หวัน (สัดส่วนร้อยละ 2.09) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ตามลาดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยว
ยุโรป (สัดส่ วนร้อยละ 11.97) ลดลงร้อยละ 2.2 ส่วนรายรับรวมจากการท่องเที่ ยว 738.5 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 476.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศสาคัญที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย รายรับจากนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
เป็นสาคัญ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 261.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.1 ลดลง
จากร้อยละ 69.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 65.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาทีพ่ กั แรมและบริการ
ด้านอาหารขยายตัวร้อยละ
6.6 สอดคล้องกับการ
ขยายตัวในเกณฑ์สงู ของ
นักท่องเทีย่ วชาว
ต่างประเทศ
อัตราการเข้าพักเฉลีย่ ใน
ไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ
64.1

สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์: ขยายตัวในเกณฑ์ดตี ่อเนือ่ ง แม้วา่ จะ
ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ ตามการชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิต
สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวในเกณฑ์ดรี อ้ ยละ 5.6 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 5.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีรวมการขายส่ง การขายปลีก และ
การซ่ อมยานยนต์ และจั ก รยานยนต์ ร้อยละ 3.2 เที ย บกับ การขยายตั ว ร้อยละ 6.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ประกอบด้วย (1) ดัชนีการขายส่ง ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 7.7 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดการขายส่งของใช้ในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.8 และ
หมวดการขายส่งอาหารเครือ่ งดืม่ และยาสูบเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 ในขณะทีห่ มวดการขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอืน่ ๆ
ลดลงร้อยละ 4.6 (เช่น ร้านขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะทีน่ อกกลุม่ เหล็กขัน้ มูลฐาน และร้านขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์
ทางอุตสาหกรรม) (2) ดัชนีการขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ทรงตัวที่รอ้ ยละ 0.0 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดร้านขายปลีกเชือ้ เพลิงยานยนต์ลดลงร้อยละ 7.6 และหมวดร้าน
ขายปลีกอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 2.7 ในขณะที่หมวดร้านขายปลีกในร้านค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.8 และหมวดร้านขายปลีกสินค้าประเภทอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.7 (เช่น ร้านขายปลีกเครือ่ งประดับ และ
ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง) และ (3) ดัชนีการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก และการซ่อม
ยานยนต์และ
จักรยานยนต์ขยายตัวใน
เกณฑ์ดีร้อยละ 5.6 แม้ว่า
จะชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่
ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ
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ลดลงร้อยละ 3.8 โดยหมวดการขายยานยนต์ลดลงร้อยละ 7.1 และหมวดการบารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์
ลดลงร้อยละ 4.2 ในขณะที่หมวดการขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า: ขยายตัวและเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของ
บริ ก ารขนส่ ง โดยเฉพาะบริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศสอดคล้ องกั บ การขยายตั วในเกณฑ์ สู ง ของจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัว
ร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ตาม
การขยายตัวเร่งขึ้นของบริการขนส่งผู้โดยสารเป็นสาคัญ ประกอบด้วย บริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียง
ขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการขนส่งทางอากาศ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่บริการขนส่งทางน้า
ลดลงร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.9 และร้อยละ
1.6 ตามลาดับ

สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่ง
ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า
ตามการขยายตัวของ
บริการขนส่ง บริการ
สนับสนุนการขนส่ง และ
บริการไปรษณีย์

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้า ในขณะที่กิจกรรมโรงแยกก๊าซขยายตัวเร่งขึ้น ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขา
ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดย (1) กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.4 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของการ
ผลิตอุต สาหกรรม ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 8.2 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 15.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และ (2) กิจกรรมโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบ
ปรับอากาศขยายตัวร้อยละ
1.9 ชะลอตัวลงจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยกิจกรรมการ
ผลิตไฟฟ้าชะลอตัวลง ตาม
การลดลงของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
และการชะลอตัวของความ
สาขาก่อสร้าง: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ ของการก่อสร้างภาครัฐ ต้องการใช้ไฟฟ้าในภาค
ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนทรงตัว ในไตรมาสที่สามของปี 2562 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ ครัวเรือน ส่วนกิจกรรมโรง
2.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการก่อสร้างภาครัฐ ขยายตัว แยกก๊าซขยายตัวเร่งขึน้
ร้อยละ 5.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า (การก่อสร้างของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ
5.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ สาขาการก่อสร้างขยายตัว
4.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า) ในขณะที่ การก่อสร้างภาคเอกชนทรงตัว เทียบ ร้อยละ 2.7 ชะลอตัวลง
กับการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง ในขณะที่การ จากไตรมาสก่อนหน้า
ก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ชะลอตัว อย่างไรก็ตามก่อสร้างอื่น ๆ โดยการก่อสร้างภาครัฐ
ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการก่อสร้างรถไฟฟ้า และดัชนีราคาวัสดุ ขยายตัวร้อยละ 5.1
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกับการทรงตัวร้อยละ 0.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของดัชนีราคา ในขณะทีก่ ารก่อสร้าง
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ลดลงร้อยละ 13.3) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ลดลงร้อยละ 1.8) และหมวด ภาคเอกชนทรงตัว
ซีเมนต์ (ลดลงร้อยละ 0.5) เป็นสาคัญ ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ขยายตัวร้อยละ 11.2

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ผู้มงี านทา: ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผู้มีงานทาทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในไตรมาสที่สาม
ของปี 2562 จานวนผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้มีงาน
ทาภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 33.53) ลดลงร้อยละ 1.8 และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 สอดคล้อง
กับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการ เช่น ข้าวเปลือก และข้าวโพด ในขณะที่ผู้มีงานท า
นอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 66.47) ลดลงร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ตามการ
ลดลงของจานวนผูม้ งี านทาในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และ
การซ่อมยานยนต์ฯ เป็นสาคัญ ส่วนจานวนผู้มีงานทาที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.1 สูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมีผวู้ า่ งงานเฉลีย่ จานวน 4.0 แสนคนเทียบกับผูว้ า่ งงานจานวน 3.7 แสนคนในช่วงเดียวกันในปีกอ่ น

จ้านวนผูม้ งี านท้าปรับตัว
ลดลงต่อเนือ่ งจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยผูม้ งี านท้าภาค
เกษตรลดลงต่อเนือ่ งเป็น
ไตรมาสที่ 3 และผูม้ งี านท้า
นอกภาคเกษตรลดลงครัง้
แรกในรอบ 5 ไตรมาส
อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับ
ต่้าทีร่ อ้ ยละ 1.1

การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2561
2562
สัดส่วน
Q3/62 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

%YOY

ผู้มีงานทารวม
- ภาคเกษตร
- นอกภาคเกษตร
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กาลังแรงงานรวม ล้านคน)
จานวนผู้มีงานทา ล้านคน)
จานวนผู้ว่างงาน แสนคน)
อัตราการว่างงาน %)
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.)

ล้านคน)
38.8
38.4
38.0
37.6
37.2
36.8
36.4
36.0

100.00
33.53
66.47
15.57
5.41
15.95
7.70

1.1
3.3
0.1
2.5
-2.2
-0.7
1.8
38.4
37.9
4.1
1.1

-0.2
6.0
-2.8
-0.03
-11.8
-2.8
-1.3
38.1
37.4
4.7
1.2

0.9
3.0
-0.01
2.6
-2.7
-2.2
5.7
38.5
37.9
4.1
1.1

1.7
1.9
1.6
2.8
2.6
0.9
3.0
38.7
38.3
3.7
1.0

ผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 2.1 ตามการลดลงของผู้มีงานทา
ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.1
การจ้างงาน แกนซ้าย)

อัตราการว่างงาน แกนขวา)

1.9
2.4
1.7
4.6
5.0
1.5
-0.02
38.4
37.9
3.6
0.9

0.9
-4.2
3.2
1.0
10.5
2.4
-0.2
38.3
37.7
3.5
0.9

-0.3
-4.0
1.5
-0.5
6.2
-0.4
1.1
38.4
37.8
3.8
1.0

-2.1
-1.8
-2.3
-5.2
-2.2
-4.1
3.1
38.0
37.5
4.0
1.1

(%)
1.5

1.0

0.5
59

60

61

62

ที่มา:

ด้านการคลัง
ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2562 (กรก าคม – กันยายน 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 626,189.7
ล้านบาท ต่ ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.9 โดยการจัดเก็บ รายได้ที่ลดลง ได้แก่ (1) การจัดเก็บ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ ลดลงตามการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการปรับตัวลดลงของมูลค่าการนาเข้าสินค้า (2)
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ามันลดลงตามปริมาณการใช้น้ามันดีเซลทีล่ ดลงจากมาตรการส่งเสริมการใช้น้ามันไบโอ
ดีเซลซึง่ มีอตั ราภาษีต่ากว่าน้ามันดีเซล ประกอบกับการปิดซ่อมแซมหอกลัน่ เพือ่ เตรียมการสาหรับผลิตน้ามัน Euro 5
ของบริ ษั ท ไทยออยล์ จ ากั ด ท าให้ ก าลั ง การกลั่ น น้ ามั น ในประเทศลดลง (3) การน าส่ ง รายได้ ข อง
ส่วนราชการอืน่ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีการนาส่งทุนหรือกาไรสะสมส่วนเกินของทุนหมุนเวียน การ
รับรูส้ ว่ นเกินจากการจาหน่ายพันธบัตร (Premium) และการนาส่งรายได้ของสานักงาน กสทช. และ (4) การลดลงของ
การจัดเก็บภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม เป็นผลจากการชาระภาษีธรุ กิจปิโตรเลียมย้อนหลังในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น

ในไตรมาสที่สี่ของ
ปีงบประมาณ 2562
การจัดเก็บรายได้สทุ ธิของ
รัฐบาลลดลงร้อยละ 10.9
ตามการลดลงของ
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิตน้า้ มัน
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และ
การน้าส่งรายได้ของส่วน
รวมทัง้ ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สทุ ธิ 2,563,067.0 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 1.0 ราชการอื่น
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ปีงบประมาณ
รายได้นาส่งคลังสุทธิ พันล้านบาท)
เทียบปีก่อน (%)
ทีม่ า: กระทรวงการคลัง

2561
2562
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
2,536.9 547.6 532.5 754.1 702.8 2,563.1 596.6 564.2 776.1 626.2
7.7
-0.1
6.5
9.3
13.8
1.0
9.0
5.9
2.9 -10.9

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมรัฐบาลมีการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 748,424.0 ล้านบาท1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 5.4 ตามลาดับ ประกอบด้วย 1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
จานวน 630,661.0 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 0.8 และมีอตั ราการ
เบิกจ่ายร้อยละ 21.0 สูงกว่าร้อยละ 20.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา
511,780.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 ตามการเบิกจ่ายในหมวดงบรายจ่ายอืน่ เป็นสาคัญ โดยมีอตั ราการเบิกจ่าย
ร้อยละ 20.9 สูงกว่าร้อยละ 20.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 118,880.7
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.5 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการเบิกจ่ายในหมวดทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โดยมีอตั ราการเบิกจ่ายร้อยละ 21.6 สูงกว่าร้อยละ 19.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ร้อยละ

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในไตรมาสที่สี่
เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเป้าหมาย
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2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 56,845.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 โดยมีอัตรา
การเบิ กจ่ ายร้อยละ 15.3 สูง กว่า ร้อยละ 13.8 ในไตรมาสเดี ย วกันของปี ก่อน 3) การเบิ ก จ่า ยงบลงทุ น
รัฐวิสาหกิจ ไม่ร วมบริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน)) คาดว่ าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 63,696.1 ล้า นบาท 2
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้าร้อยละ 3.2 ตามการปรับเพิ่มแผนการลงทุนของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด และการประปาส่วนภูมิภาค และ 4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ 1,417.1
ล้านบาท เทียบกับการเบิ กจ่า ย 817.7 ล้า นบาทในไตรมาสเดี ยวกันของปีก่อน โดยเป็ นการเบิกจ่ายเงิน กู้
ตามมาตรการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบ
ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน) และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan: DPL) จานวน 1,250.2 ล้านบาท และ 167.0 ล้านบาท ตามลาดับ
รวมทั้ ง ปี ง บประมาณ 2562 ภาครั ฐ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 3,267.8 พั น ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5 ประกอบด้วย 1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน
2,783.2 พั น ล้ า นบาท (ลดลงร้ อ ยละ 0.3) คิ ด เป็ น อัต ราการเบิ ก จ่ า ยร้อ ยละ 92.8 สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 91.5
ในปีงบประมาณก่อนหน้า แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า 2,396.1 พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ 0.6)
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 97.8 สูงกว่าร้อยละ 96.1 ในปีงบประมาณก่อนหน้า การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
387.1 พั น ล้ า นบาท (เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 1.8) คิด เป็ น อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 70.2 ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 70.5
1
2

ในไตรมาสที่สี่ของ
ปีงบประมาณ 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณกันไว้
เบิกเหลื่อมปี และงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น ขณะที่
การเบิกจ่ายเงินกู้นอก
งบประมาณลดลง

ในปีงบประมาณ 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีลดลง
โดยมีอัตราการเบิกจ่ายรวม
และรายจ่ายลงทุนร้อยละ
92.8 และร้อยละ 70.2
ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ
กันไว้เหลื่อมปีขยายตัว

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย (1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี (2) งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี (3) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รว มบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) และรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และ (4) เงิ นกู้นอกงบประมาณ
รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 4,195.3 ล้านบาท
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ในปี งบประมาณก่อนหน้ า 2) การเบิ กจ่า ยงบประมาณกันไว้ เบิ กเหลื่อมปี จ านวน 259.9 พั นล้ านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8) โดยมีอตั ราการเบิกจ่ายร้อยละ 70.0 3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ไม่รวมบริษัท
ปตท. จากัด มหาชน)) คาดว่ามีจ านวน 235.6 พันล้านบาท3 และ 4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ
รวมทัง้ สิน้ 3,190.5 ล้านบาท
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,901,801.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9
ของ GDP ประกอบด้ วย หนี้ เงิ นกู้ภายในประเทศ 6,684,357.5 ล้านบาท (ร้อยละ 39.6 ของ GDP) และ
หนี้เงินกู้จากต่า งประเทศ 217,444.1 ล้านบาท (ร้อยละ 1.3 ของ GDP) โดยแบ่ง ออกเป็ นหนี้ ของรัฐ บาล
5,664,176.0 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 892,597.7 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็น
สถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) 335,921.2 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 9,106.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 82.1 ร้อยละ 12.9 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 0.1 ของหนี้สาธารณะคงค้าง ตามลาดับ

หนีส้ าธารณะ ณ เดือน
กันยายน 2562 อยูท่ รี่ ้อยละ
40.9 ของ GDP สูงกว่า
ไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย

หนี้สาธารณะคงค้าง
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ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ สศช.

ฐานะการคลัง: ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 92,240 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
การเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 59,820 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 48,000 ล้านบาท ทาให้
รัฐบาลเกินดุลเงินสดสุทธิ 15,580 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าจานวน 497,375
ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิน้ ไตรมาสทีส่ ขี่ องปีงบประมาณ 2562 อยูท่ ี่ 512,955 ล้านบาท
รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 504,747 ล้านบาท เกินดุลเงินนอกงบประมาณ
35,288 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 348,978 ล้านบาท (กรอบวงเงินกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
450,000 ล้านบาท) ส่งผลให้รฐั บาลยังคงขาดดุลเงินสดหลังกู้ 120,481 ล้านบาท

ฐานะเงินคงคลัง ณ สิน้
ไตรมาสทีส่ ี่ของ
ปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่
512,955 ล้านบาท
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ที่มา: กระทรวงการคลัง

3

รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 13,975.6 ล้านบาท
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ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบีย้ นโยบายปรับลดลงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.50 ต่อปี ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562
ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่ อวั น ที่ 7 สิง หาคม 2562 ที่ ประชุ มมี มติ ลดอัต รา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัว ต่ากว่า ที่ป ระเมิน ไว้ และอัต ราเงิน เฟ้อมีแนวโน้ม อยู่ในระดับ ต่ากว่า กรอบเป้าหมาย เช่น เดีย วกับ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.00 - 2.25 และ 1.75 - 2.00 ต่อปีใน
เดือนสิงหาคมและกันยายน ตามลาดับ ขณะที่หลายประเทศดาเนินนโยบายการเงินในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น
โดยเฉพาะธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 จานวน 3 ครั้ง ในเดือนกรก าคม
สิงหาคม และกันยายน ทาให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากร้อยละ 6.00 เป็นร้อยละ 5.25 ต่อปี และเกาหลีใต้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกรก าคมจากร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี นอกจากนี้มีหลาย
ประเทศได้มี การปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายลงต่อเนื่ องจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น อิน เดี ย นิ วซี แลนด์
ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

อัตราดอกเบีย้ นโยบายไทย
ปรับลดลงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.50
ต่อปี สอดคล้องกับประเทศ
เศรษฐกิจหลัก และประเทศ
ในภูมภิ าคทีผ่ อ่ นคลาย
นโยบายการเงินอย่างต่อเนือ่ ง

ในเดือนตุลาคม 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ
1.50 - 1.75 ต่อปี เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 5.15 ร้อยละ 0.75 ร้อยละ 1.25 และร้อยละ 5.00 ตามลาดับ ขณะที่รัสเซียปรับ
ลดลงร้อยละ 0.50 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 6.50
ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมิน
ไว้และขยายตัวต่ากว่าระดับศักยภาพ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
2561
(ร้อยละ)
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ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่คงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ใน
ระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่สามของปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46 ต่อปี เป็นผลมาจากธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ในเดือนมิถุนายนส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากเฉลี่ยในไตรมาสที่สามสูงกว่าในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
(MLR) ไว้ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.28 ต่อปี เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางได้มี
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.35 และคงอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยไว้ที่ร้อยละ 6.71
อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงเฉลี่ย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ที่แท้จริงเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทรงตัว
อยู่ในระดับเดียวกับไตร
มาสก่อนหน้า อย่างไรก็
ตาม อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้น ตาม
การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ

ในเดือนตุลาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ แต่อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เริ่มปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน แต่ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หนึ่งแห่งที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงร้อยละ
0.25) ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินชะลอตัวลงทั้งในสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อครัวเรือน โดย ณ สิ้น
ไตรมาสที่สามของปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 3.9 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของสินเชื่อสาขาการผลิต สาขาการขายส่งและ
การขายปลีก และสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารเป็นสาคัญ สาหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ
4.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง
ร้อยละ 5.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 29.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ภายหลังหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับปรุงใหม่มีผลใช้บังคับในเดือนเมษายน 2562 และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
ที่ลดลงเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตยัง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ให้บริการ ในขณะที่คุณภาพของสินเชื่อ
โดยรวมปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan) ต่อ
สินเชื่อรวมเพิ่มเป็นร้อยละ 3.03 เทียบกับร้อยละ 2.97 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินเชื่อของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สินเชื่อภาคเอกชนของ
สถาบันรับฝากเงินชะลอตัว
ลงตามการชะลอตัวของ
สินเชื่อธุรกิจในสาขา
การผลิต การขายส่งและการ
ขายปลีกและสาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร
เช่นเดียวกับสินเชื่อครัวเรือน
ที่ชะลอลงเนื่องจากการ
ชะลอความต้องการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อภาคเอกชน ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า

% YOY
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 ค่าเงิน
บาทเฉลีย่ อยูท่ ี่ 30.71 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ จากค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.8 สอดคล้องกับ
ปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ของไทยยั ง อยู่ ในเกณฑ์ ดี และการเกิน ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด (Current Account)
อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีค่ า่ เงินของประเทศอืน่ ในภูมภิ าค อาทิ ค่าเงินวอน ค่าเงินริงกิต และค่าเงินรูปี เคลือ่ นไหวอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่น ๆ เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น
สะท้อนจากดัชนีคา่ เงินบาท (NEER)4 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากค่าเฉลีย่ ในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 3.4

ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สรอ. แข็งค่าขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนตุลาคม 2562 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัด รวมทั้งเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ท่ามกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น
ต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคม 2562 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 30.37 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.7
จากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงก เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เงินทุนไหล
ออกซึ่งจะช่วยปรับสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายและลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท อาทิ การยกเว้นการนาเงิน
รายได้จากการส่งออกกลับประเทศ การอนุญาตให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองใน
วงเงิ น 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อปี โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งผ่ า นตั ว กลางทางการเงิ น ในประเทศ การผ่ อนคลาย
หลักเกณฑ์การโอนเงินออกนอกประเทศมากขึ้น และการอนุญาตให้ซื้อขายทองคาในประเทศเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ
เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีหลักทรัพย์ปรับลดลงแต่มูลค่าซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET Index) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สามของปี 2562
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวในทิศทางลดลง โดย ณ สิ้นไตรมาสปิดที่ 1,637.2 จุด ลดลงร้อยละ
5.6 จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของดัชนีในช่วงไตรมาสสาม ได้แก่ (1) ทิศทางการดาเนินนโยบายดอกเบี้ยของ Fed `(2)
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และ (3) สถานการณ์ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ปรับลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การขายของนักลงทุน
ต่างชาติเป็นส้าคัญ

ในเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 2.2 มาอยู่
ที่ 1,601.5 จุด โดยได้รับแรงกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิ
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาสที่สามต่ากว่าการคาดการณ์
โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร
4

ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้าหนักใหม่ในการคานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับปีที่ใช้คานวณน้าหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น
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นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ ในไตรมาสที่สามของปี 2562 นักลงทุนต่างชาติ มี
ยอดขายสุทธิในตลาดตราสารหนีไ้ ทย 79.9 พันล้านบาท เทียบกับยอดซือ้ สุทธิ 46.2 พันล้านบาทในไตรมาสก่อน
หน้า โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่มีการขายสุทธิสูงถึง 34.6 พันล้านบาท ภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยใช
มาตรการปองปรามการเก็งกาไรคาเงินในช่วงตนเดือนกรก าคม เช่น การจากัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท
การดูแลเงินทุนนาเข้า การดูแลบัญชี Non-resident Baht Account (NRBA) และบัญชี Non-resident Baht
Account for Securities (NRBS) และ การดู แลธุ รกรรม Non-Deliverable Forward (NDF) ประกอบกับ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในเดือนกรก าคมและกันยายน อีกทั้งธนาคารกลางของประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม สงผลใหนักลงทุนตางชาติมีการปรับ
พอรตการลงทุนและทยอยขายทากาไร ทาให้มีการขายสุทธิตราสารหนี้ไทยตลอดไตรมาสที่สาม
ในเดือนตุลาคม 2562 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตราสารหนี้น้อยลง โดยเป็นการขายพันธบัตรระยะสั้นและ
ซื้อพันธบัตรระยะยาว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับราบลงจากเดือนก่อนหน้า
ร้อยละ

นักลงทุนต่างชาติกลับมา
ขายสุทธิในตลาดตราสาร
หนี้ภายหลังธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใช้มาตรการ
ป้องปรามการเก็งก้าไร
ค่าเงินในช่วงต้นเดือน
กรกฎาคม และการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
หลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาวปรับลดลง

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Q2/2562

1.0

Q3/2562

0.5

ต.ค.-62

0.0
1M 6M 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y 18Y 20Y 22Y 24Y 26Y 28Y

ที่มา: ThaiBMA

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าสุทธิ ใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่สามมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 1.1 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เป็นผลมาจากผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศได้เคลื่อนย้ายเงินทุนกลับมาประเทศในรูปแบบของ
รายการเงินสดและเงินฝาก รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติได้นาเงินเข้ามาลงทุนในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงใน
ไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าสุทธิครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส
พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
- การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
- การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
อื่น ๆ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่มา: ธปท.

ทั้งปี
-8.0
-21.2
13.2
-8.7
-0.5
-8.2
1.8
-14.9

Q1
-1.2
-5.2
4.0
-3.6
-2.0
-1.6
1.5
-3.3

เงินทุนเคลื่อนย้าย
2561
Q2
Q3
Q4
-3.9 -2.6 -0.5
-5.9 -5.8 -4.5
2.0
3.2
4.0
-3.3 0.0 -1.8
1.6
0.3 -0.3
-4.9 -0.3 -1.5
-0.9 1.5 -0.2
-8.1 -1.1 -2.5
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Q1
-3.7
-4.4
0.7
-1.2
-1.2
0.0
-0.2
-5.1

Q2
-1.5
-3.5
2.0
0.0
-1.1
1.1
-1.7
-3.2

2562
Q3 ก.ค.
-0.4 -0.3
-1.9 -1.4
1.5
1.1
-2.0 0.6
-1.4 -0.2
-0.6 0.8
3.5 2.2
1.1 2.5

ส.ค.
-0.2
-0.6
0.4
-2.6
-1.2
-1.4
1.4
-1.4

ก.ย.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้า
สุทธิครั้งแรกในรอบ 8 ไตร
มาส เนื่องจากการน้าเงิน
กลับเข้ามาในรูปของเงินสด
และเงินฝากของ
ผู้ประกอบการไทย และการ
น้าเงินเข้ามาลงทุนโดยตรงใน
ประเทศของนักลงทุน
ต่างชาติ
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ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(280.2 พันล้านบาท) เทียบกับการเกินดุล 3.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (125.8 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และการเกินดุล 5.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (158.5 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมา
จากการเกินดุลการค้า 8.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (สูงกว่าการเกินดุล 3.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) และการเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
(สูงกว่าการขาดดุล 0.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง
กว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

เงิน สารองระหว่า งประเทศ ณ สิ้น เดื อนกัน ยายน 2562 อยู่ที่ 220.5 พั นล้ านดอลลาร์ สรอ. (และมี net
forward position อีก 33.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.7 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้ น
(ข้อมูลเบือ้ งต้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562) และเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า 12 เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการนาเข้า
ในไตรมาสที่สามของปี 2562)

เงินส้ารองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
อยู่ที่ 220.5 พันล้านดอลลาร์
สรอ.

ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ

20,000

%YoY
4

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สามของปี 2562
อยู่ที่ร้อยละ 0.6
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2
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0
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Q3/57

Q3/58

Q3/59

Q3/60
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Q3/62
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Q3/58

Q3/59
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Q3/62

-5,000

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

-4
-6

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสที่สามของปี 2562 อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่
สองของปี 2562 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลไม้สดร้อยละ 7.9 เร่งขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่สองของปี 2562 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาผักและผลไม้สด ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และเนื้อสัตว์ เป็นต้น ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.7 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ตามการปรับตัวลดลงของราคา
น้ามันขายปลีกในประเทศ ซึ่งทาให้ดัชนีราคาในหมวดพลังงานในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่สองของปี 2562 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.4 เทียบกับร้อยละ 0.5
ในไตรมาสก่อนหน้า5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 1.1 ในไตรมาสทีส่ อง
ของปี 2562 ตามการปรับตัว
ลดลงของหมวดที่มิใช่อาหาร
และเครื่องดื่มเป็นส้าคัญ

ดัชนีราคาผู้ผลิต ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสที่สอง
ของปี 2562 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาในหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากเหมืองเป็น
สาคัญ โดยราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
เนือ่ งจากราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม และเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์จาก
เหมืองปรับตัวลดลงร้อยละ 4.8 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของราคา
ลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ส่วนราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร และสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
เป็นสาคัญ6

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ
1.6 เทียบกับการลดลงร้อย
ละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
เป็นผลจากการปรับตัวลดลง
ของราคาในหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็น
ส้าคัญ

5
6

ในเดือนตุลาคม 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.1 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี 2562
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.5
ในเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 2.5 เฉลีย่ 10 เดือนแรกของปี 2562 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลงร้อยละ 0.9

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสที่สามของปี 2562
ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงทั้งจากไตรมาสก่อนหน้าและในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสที่สามของปี
2562 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 60.22 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 18.1 จาก 73.53 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ลดลงร้อยละ 8.5 จากราคาเฉลี่ย 65.80 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่สองของปี 2562
การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนี้มีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ปริมาณน้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ ม OECD (เช่ น สหรัฐ อเมริกา และแคนาดา) เพิ่ ม ขึ้นมาอยู่ ที่ 2,890 ล้ า นบาร์เรล (สู ง กว่า ปริม าณ
น้ามันดิบคงคลังของกลุ่ม OECD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2,846 ล้านบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งทาให้ความต้องการน้ามันดิบยัง
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และ (3) ความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงสาคัญ ๆ อาทิ สถานการณ์สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
WTI
2559
ทั้งปี
43.10 45.04 41.40 41.71 42.81 -11.7
2560
ทั้งปี
50.96 54.82 53.02 53.24 53.01 18.2
Q1
62.90 67.18 63.71 64.04 64.46 21.2
Q2
67.89 74.91 71.90 71.93 71.66 40.5
Q3
69.61 75.99 74.12 74.41 73.53 44.4
2561
Q4
58.77 68.12 67.28 67.70 65.47
6.1
ทั้งปี
64.79 71.55 69.25 69.52 68.78 27.2
Q1
54.93 63.86 63.29 63.43 61.38 -12.7
Q2
59.89 68.37 67.37 67.58 65.80 -11.8
Q3
56.36 61.93 61.03 61.50 60.22 -19.0
ก.ค.
57.33 63.96 62.97 63.42 61.98 -19.1
ส.ค.
2562
54.86 59.55 58.97 59.40 58.17 -19.1
ก.ย.
56.88 62.29 61.16 61.67 60.50 -18.8
9M
57.06 64.72 63.90 64.17 62.47 -14.6
ต.ค.
53.96 59.59 59.58 59.95 58.27 -23.8
10M
56.75 64.21 63.47 63.75 62.05 -15.6
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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อัตราการขยายตัว %YOY)
BRENT DUBAI OMAN
-16.0 -18.6 -18.5
21.7
28.1 27.7
23.0
20.2 19.8
47.1
45.1 44.4
45.5
47.2 47.2
10.7
13.7 14.4
30.5
30.6 30.6
-4.9
-0.7
-1.0
-8.7
-6.3
-6.0
-18.5 -17.7 -17.4
-14.7 -13.7 -13.1
-19.4 -18.5 -18.1
-21.3 -20.7 -20.7
-11.0
-8.6
-8.5
-26.1 -24.8 -25.0
-12.6 -10.4 -10.4

ราคาน้้ามันดิบปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ม OECD และ
การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก

เฉลีย่
-16.3
23.8
21.1
44.3
46.1
11.3
29.7
-4.8
-8.2
-18.1
-15.1
-18.8
-20.4
-10.6
-25.0
-12.2
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3. เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่สามของปี 2562
ในไตรมาสที่สามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปี ตามการชะลอตัว
ของประเทศเศรษฐกิจหลักซึง่ เข้าสูก่ ารขยายตัวต่าสุดในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ต่าสุดใน
รอบ 12 ไตรมาส) และเศรษฐกิจจีน (ต่าสุดในรอบ 111 ไตรมาส) ท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และทิศทางของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความไม่แน่นอนตลอดทั้งไตรมาส
รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของความวิตกกังวลเกีย่ วกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง
การชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักและแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าส่งผลให้การส่งออกและ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศกาลังพัฒนาที่ส าคัญอื่น ๆ
ส่วนใหญ่ยงั คงมีทศิ ทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนือ่ ง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงิน ทาให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสาคัญ ๆ ผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงติดต่อกันสองครั้ง
ธนาคารกลางยุโรปที่ดาเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศในเอเชียหลายประเทศที่ผ่อนคลาย
นโยบายการเงินเพิม่ เติม เช่น ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน และเป็นอัตราการขยายตัวต่าสุดใน
รอบ 12 ไตรมาส โดยเป็นผลจากการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากการปรับตัวลดลงของดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 49.4 ซึ่งเป็นระดับต่ ากว่า 50 และต่ าสุดในรอบ 15 ไตรมาส
นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงและมีอัตราขยายตัวต่าสุดในรอบ 12 ไตรมาส ตามการชะลอตัวของ
การลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเป็นส าคัญ ในขณะที่แรงสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจมาจากการบริโภค
ภาคเอกชนที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของภาคการจ้างงาน ซึ่งส่งผลให้อัตราการ
ว่างงานลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 3.3 ต่าสุดในรอบ 50 ปี ขณะทีก่ ารส่งออกลดลงร้อยละ 1.8 เป็นการลดลงติดต่อกัน
สองไตรมาส และการนาเข้าลดลงร้อยละ 1.4 ซึง่ เป็นการลดลงครัง้ แรกนับตัง้ แต่ไตรมาสทีส่ ามของปี 2559 สาหรับ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยูท่ ี่รอ้ ยละ 1.8 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า และต่ากว่าเป้าหมายนโยบายการเงินทีร่ อ้ ยละ 2.0
ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 11 ปีในการประชุมเมือ่ วันที่ 31
กรก าคมและปรับลดติดต่อกันเป็นครัง้ ทีส่ องในการประชุมเมือ่ วันที่ 18 กันยายน ล่าสุดเมือ่ วันที่ 29 - 30 ตุลาคม
ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงมาทีร่ อ้ ยละ 1.50 - 1.75 ซึง่ เป็นการปรับลดเป็นครัง้ ที่ 3 ของปี 2562
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ขยายตัวร้อยละ 1.2 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า การขยายตัวในเกณฑ์ต่าของ
เศรษฐกิจเนื่องมาจากการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศคู่
ค้าและมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการปรับมาตรฐานไอเสียใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 46.4 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 28 ไตรมาส
สอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 82.2 ต่าที่สุดในรอบ 10 ไตรมาส
อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีการค้าปลีกในเดือนสิงหาคม
ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.2 สอดคล้องกับอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 7.3 ต่าสุดในรอบ 48 ไตร
มาส ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงร้อยละ 0.1 ส่งผลให้
อัตราเงินเบีย้ เงินฝากอยู่ทรี่ ้อยละ –0.5 โดยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ ครัง้ แรกนับตั้งแต่มีนาคม 2559 ควบคู่
ไปกับมาตรการเพิ่มปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร (Asset Purchase Programme) เดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าให้แก่ธนาคารพาณิชย์รอบที่ 3 (TLTROs III) และการกาหนดจานวนเงินสดสารอง
ขั้นต่าซึ่งจะไม่ถูกคิดอัตราดอกเบี้ยติดลบ (Two-tier System)
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 2.0 ต่้าที่สุดในรอบ
12 ไตรมาส ตามการชะลอ
ตัวของการลงทุนภาคเอกชน
และการลดลงของการ
ส่งออก ในขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จา่ ย
ภาครัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ส่วนอัตราดอกเบี้ยยังต่า้ กว่า
เป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน
ขยายตัวในเกณฑ์ต่้าที่ร้อยละ
1.2 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับ
มาตรฐานไอเสียรถยนต์
ในขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนยังขยายตัว
ต่อเนื่องตามการจ้างงานที่
ปรับตัวดีขึ้น ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อลดลง ส่งผลให้
ธนาคารกลางยุโรปด้าเนิน
มาตรการผ่อนคลายการเงิน
เพิ่มเติม
18 พฤศจิกายน 2562
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 1.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งตัวขึ้นของการ
บริโภคภาคเอกชนก่อนการปรับขึ้นภาษีการบริโภคจากเดิมในอัตราร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 10.0 ซึ่งจะเริ่มมีผล
บัง คับ ใช้ ในวัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2562 โดยการบริโ ภคภาคเอกชนขยายตั วร้อยละ 1.3 เร่งขึ้น จากร้อยละ 0.8
ในไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ
2.5 และร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.1 และร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
แรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิปรับตัวลดลง โดยการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ
1.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การนาเข้าสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 2.0
เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สาหรับอัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ตามการปรับตัวลดลง
ของราคาหมวดอาหารและพลังงาน ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายนโยบายการเงินที่ระดับร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ในการ
ประชุม เมื่ อวั นที่ 31 ตุล าคม 2562 ธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BOJ) ยั งคงอัตราดอกเบี้ ยนโยบายไว้ที่ ระดับ เดิ ม
แต่ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากมีความจาเป็น
เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.0 ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตัว
ต่าสุดในรอบเกือบ 28 ปี ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งการลดลงของการส่งออกที่เกิดจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้า
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยการส่งออกสินค้าลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองร้อยละ 0.4
ในขณะที่การนาเข้าสินค้าลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามที่ร้อยละ 6.5 โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 15.1 ขณะที่การนาเข้าจากสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.1 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ 2.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 23 ไตรมาส โดยเป็นผลจาก
การเร่งตัวขึ้นของราคาหมวดอาหารโดยเฉพาะเนื้อหมูซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และการเพิ่มขึ้นของภาษีสินค้านาเข้าหลายรายการโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ในขณะที่ทุนสารอง
ระหว่างประเทศปรับตัวลดลงเป็น 3.09 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นระดับต่าสุด
ในรอบ 7 เดือน สอดคล้องกับอ่อนค่าของเงินหยวนอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่เฉลี่ย 6.9917 หยวนต่อดอลลาร์ สรอ.
เงื่อนไขการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และแรงกดดันด้า นเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ธนาคารกลางจี น
(PBoC) ปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve Requirement Ratio: RRR) ของธนาคารพาณิชย์ลง
ร้อยละ 0.5 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเงินกู้ (Loan Prime Rate: LPR) ระยะ 1 ปี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 จากร้อยละ 4.25
ลงมาอยู่ ที่ ร้อยละ 4.20 นอกจากนี้ ยั ง ได้ ด าเนิ น มาตรการผ่ อนคลายทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม โดยการอัด ฉี ด
สภาพคล่องเข้าสู่ตลาดการเงินผ่านโครงการเงินกู้ระยะปานกลาง (Medium-term Lending Facility: MLF)
มูลค่า 2 แสนล้านหยวนเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ในระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
และ 15 พฤศจิกายน 2562
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ NIEs) ส่วนใหญ่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลดลงของการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและแรงกดดันจากการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ประท้วง
ที่ยืดเยื้อในฮ่องกงซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจฮ่องกงลดลงร้อยละ 2.9 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 40 ไตรมาส
ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวในเกณฑ์ต่าร้อยละ 0.1 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า และเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่
ขยายตัวร้อยละ 2.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่เศรษฐกิจไต้หวันขยายตัวร้อยละ 2.9 สูงสุดในรอบ 5
ไตรมาส โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการเร่งตัวขึ้นของการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ และการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส สาหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ตามการลดลงของราคาหมวดพลังงาน ยกเว้นฮ่องกงที่อัตราเงินเฟ้อเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 3.3 สูงสุดในรอบ 18
ไตรมาส เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อหมูที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุ ก ร ส าหรั บ เศรษฐกิ จ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ส่ ว นใหญ่ มู ล ค่ า การส่ ง ออกเริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้น โดยเศรษฐกิ จ
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัว
ร้อยละ 1.3 สูงสุดในรอบ 5
ไตรมาส ตามการเร่งตัวขึ้น
ของการบริโภคภาคเอกชน
ก่อนการปรับขึ้นภาษีการ
บริโภคในวันที่ 1 ตุลาคม
2562 นอกจากนี้ ยังมีแรง
สนับสนุนจากการใช้จา่ ย
ภาครัฐและการลงทุนรวมที่
ขยายตัวเร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
การส่งออกสินค้าและบริการ
สุทธิปรับตัวลดลง ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ
6.0 ต่้าสุดในรอบเกือบ 28 ปี
ตามการชะลอตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศ และการลดลง
ของการส่งออก ส่วนอัตราเงิน
เฟ้อสูงขึน้ ตามราคาเนือ้ หมูที่
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร

เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศ NIEs
ส่วนใหญ่ชะลอตัวตามการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและการ
ลดลงของการส่งออก ยกเว้น
ไต้หวันทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวเร่ง
ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของการ
ส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ
ส่วนเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศ
อาเซียน ส่วนใหญ่มลู ค่าการ
ส่งออกยังลดลง แต่เริม่ ปรับตัว
ดีขนึ้ โดยการส่งออกของ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ปรับตัวลดลงในอัตราทีช่ า้ ลง
ส่วนอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่
ลดลงตามราคาอาหารและ
พลังงาน ส่งผลให้ธนาคาร
กลางหลายประเทศปรับลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายลง
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อินโดนีเซียและมาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.0 และร้อยละ 4.4 ตามลาดับ ชะลอลงจากร้อยละ 5.1 และร้อยละ
4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และการส่งออกที่ยังคงปรับตัวลดลง
ในขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 7.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัว
เร่งขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งออก ส่วนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.2
เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่การส่งออก
สุทธิชะลอตัว สาหรับอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามและฟิลิปปินส์ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าในหมวดอาหารและ
พลังงาน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาหมวดอาหารเป็นสาคัญ
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออก เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
การส่งออก
GDP
เงินเฟ้อ
%YoY)
2560 2561
2562
2560 2561
2560 2561
2562
2562
ทั้งปี ทั้งปี
Q2
Q3
ทั้งปี ทั้งปี
Q2
Q3 ทั้งปี ทั้งปี
Q2
Q3
สหรัฐฯ
6.6
7.8
-3.2 -1.8
2.4
2.9
2.3
2.0
1.8
2.1
1.4
1.4
ยูโรโซน
9.4
8.7
-3.6 -1.6
2.5
1.9
1.2
1.2
1.5
1.8
1.4
0.9
สหราชอาณาจักร 5.8
5.7
-5.4 -3.4
1.9
1.4
1.3
1.0
2.7
2.5
2.0
1.8
ญี่ปุ่น
8.3
5.7
-6.2 -1.3
1.9
0.8
0.9
1.3
0.5
1.0
0.8
0.3
จีน
7.9
9.9
-1.0 -0.4
6.8
6.6
6.2
6.0
1.6
2.1
2.6
2.9
ฮ่องกง
7.6
6.8
-4.6 -6.3
3.9
3.1
0.4 -2.9 1.5
2.4
3.0
3.3
อินเดีย
13.1
8.5
-1.2 -3.8
6.9
7.4
5.0
3.3
4.0
3.1
3.5
อินโดนีเซีย
16.3
6.7
-8.9 -6.9
5.1
5.2
5.1
5.0
3.8
3.2
3.1
3.4
เกาหลีใต้
15.8
5.4
-8.6 -12.2 3.2
2.7
2.0
2.0
1.9
1.5
0.7
0.0
มาเลเซีย
14.7 14.2 -5.2 -3.6
5.7
4.7
4.9
4.4
3.8
1.0
0.6
1.3
ฟิลิปปินส์
19.7
0.9
1.8
0.6
6.7
6.2
5.5
6.2
2.9
5.2
3.0
1.7
สิงคโปร์
10.4 10.3 -6.5 -7.8
3.7
3.2
0.1
0.1
0.6
0.4
0.7
0.4
ไต้หวัน
13.0
5.9
-2.7 -0.8
3.1
2.7
2.4
2.9
0.6
1.3
0.8
0.4
เวียดนาม
21.8 13.3
9.0
10.7
6.8
7.1
6.7
7.3
3.5
3.5
2.7
2.2
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563
ในปี 2563 เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ต่าตามแนวโน้มการชะลอตัวลง
อย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้กระนั้นก็ตาม ในกรณีฐาน คาดว่าการทวีความรุนแรงของมาตรการกีด
กันทางการค้าจะเริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งจะช่วยให้ระบบการค้าโลกเริ่มปรับตัวเข้าสู่เสถียรภาพมากขึ้น เมื่อรวมกับ
การผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเร่งรีบของประเทศต่าง ๆ ในปี 2562 เงื่อนไขดังกล่าว คาดว่าจะเอื้ออานวย
ต่อการเริ่มฟื้นตัวของประเทศสาคัญอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ อินเดีย ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาเซียน
อินเดีย และประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนของทิศทางการค้าและและ
การปรับตัวของทิศทางการลงทุนระหว่างประเทศ เงื่อนไขดังกล่าว เมื่อรวมกับแนวโน้มการฟื้นตัวของกลุ่ม
ประเทศยูโรโซน คาดว่าจะทาให้ปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากปี 2563
โดยในกรณีฐานที่ไม่มีการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าและพัฒนาการของความเสี่ยงสาคัญ ๆ เพิ่มเติม
คาดว่าเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ในปี 2562
แนวโน้มการผ่อนคลายลงของความรุนแรงจากมาตรการกีดกันทางการค้าในกรณีฐาน ท่ามกลางการปรับตัวเข้า
สู่เสถียรภาพมากขึ้น ของการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศสาคัญ ๆ คาดว่าจะทาให้ธนาคารกลางของ
ประเทศสาคัญ ๆ เริ่มลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน หลังจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างเร่ง
รีบในช่วงปี 2562 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะคงระดับ
การผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม ในขณะที่ธนาคารกลางจีนยังมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อลดแรงกดดั น จากการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิจ และเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ แม้ กระนั้ น ก็ต าม
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น อาจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากแรงกดดันจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ชะลอลงจากร้อยละ 2.4 และต่าสุดในรอบ 4 ปี
ตามแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งจะยังคงส่งผลต่อภาคการผลิตอุตสาหกรรม
การส่งออก และการลงทุน ประกอบกับผลของแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังภายใต้แผน
ปฏิ รูป ภาษี ในช่ ว งปี 2561 - 2562 ที่ จ ะเริ่ม ลดลง และการปรับ ตั ว ของเศรษฐกิจ ตามข้อจ ากัด ของระบบ
เศรษฐกิจที่การจ้างงานสูงกว่าระดับการจ้างงานเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทาง
การเมืองและการด าเนินนโยบายเนื่องจากกระบวนการถอดถอนประธานาธิบ ดีและช่ วงก่อนการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแรงขับเคลื่อนสาคัญจาก
แนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่า รวมทั้งการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายในปีก่อนหน้า ทั้งนี้
คาดว่าในปี 2563 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะคงนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม หากแรงกดดันจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.3 ปรับตั วดีขึ้นจากร้อยละ 1.1 ในปี 2562
ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากการปรับตั วของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ภายหลั งได้รับ ผลกระทบจากการปรับ
มาตรฐานไอเสียรถยนต์ในปี 2562 ประกอบกับการขยายตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภายในประเทศเนื่องจากการ
ดาเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในช่วงก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงาน
ตามอัตราการว่างงานเดือนตุลาคมที่ลดลงต่าสุดนับตั้งแต่เดือนกรก าคม 2551 อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนของทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่อาจนาไปสู่การปรับขึ้นอัตรา
ภาษีนาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ ตามมาตรา 232 ของก หมาย Trade Expansion Act of 1962
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปได้ นอกจากนี้ บรรยากาศ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ทางเศรษฐกิจและการลงทุนจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักรภายใต้รัฐบาลใหม่ของอังกฤษซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และยังคงมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลง หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในวันที่ 31 มกราคม
2563 รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทั้งเหตุการณ์ประท้วงในสเปน และเงื่อนไข
ทางการเมืองของอิตาลี
เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.9 ในปี 2562 ตามการ
ชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศเป็นสาคัญ ซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เร่งตัวขึ้นก่อน
การปรับขึ้นอัตราภาษีเพื่อการบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 ขณะเดียวกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการ
ส่งออกมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าและการแข็ง
ค่าของเงินเยน อย่างไรก็ดี คาดว่า ข้อจากัดจากข้อพิพ าททางการค้าระหว่างญี่ ปุ่นกับ เกาหลี ใต้มีแนวโน้ ม
คลี่คลายมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุน
ที่เกิด จากการปรับตั วของภาคธุรกิจต่ อมาตรการกีด กัน ทางการค้า และผลจากข้อตกลงความร่ว มมื อทาง
เศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EPA) ประกอบกับแรงสนับสนุนจากการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ระหว่างวันที่ 24 กรก าคม - 9 สิงหาคม 2563 จะช่วยสนั บสนุนการใช้จ่า ยภายในประเทศและภาคการ
ท่องเที่ยวได้
เศรษฐกิจจีน คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 5.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2562
ตามการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลดลงของการส่งออกเนื่องจากความไม่แน่นอนของ
มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน ท่ามกลางปัญหาทางด้าน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้อจากัดจากระดับหนี้สินภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ใน
ขณะเดียวกัน โครงการลงทุนก่อสร้างของรัฐบาลท้องถิ่นมีแนวโน้มเผชิญปัญหาความเสี่ยงทางการเงินและ
นาไปสู่การผิดนัดชาระหนี้ที่สูงขึ้น ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ธนาคารกลางจีนจะยังคงดาเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเพิ่มขึ้น โดยใช้
กลไกการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินกู้ (Loan Prime Rate: LPR) และอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้ระยะ
กลาง (Medium-Term Lending Facility: MLF) รวมทั้งกลไกการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจเพื่อลด
ต้นทุนการกู้ยืมให้กับธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินผ่านการลด
สัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (RRR) รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในการดาเนินนโยบายการคลังผ่อนคลายเพิ่มเติม
เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ NIEs) คาดว่าในปี 2563 จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุนภายในประเทศที่เกิดจากการปรับตัวของภาคธุรกิจ
ต่อมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย
ของธนาคารกลางในหลายประเทศจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยในกรณีฐาน
คาดว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 เร่งขึ้น
จากร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.5 ในปี 2562 ตามลาดับ ในขณะที่เศรษฐกิจไต้หวันคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
2.3 เท่ากับปี 2562 ส่วนเศรษฐกิจฮ่องกงคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.0
ในปี 2562 เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาคการ
ผลิตและการส่งออก และการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การค้าและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศที่เกิดจากการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งคาดว่าจะปรับตัว
ได้แล้วและเริ่มส่งผลด้านบวกที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังในช่วง
ก่อนหน้า เมื่อรวมกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ คาดว่าในปี 2563
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จะขยายตัวร้อยละ 5.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
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เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 5.8 ในปี 2562 ตามลาดับ ขณะที่เศรษฐกิจเวียดนาม คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 6.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.9 ในปี 2562
แม้กระนั้นก็ตาม ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบการเงินโลกในปี 2563 ยังคงมีอยู่หลายประการ ซึ่งอาจ
ทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ปริมาณการค้าโลก และทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสาคัญ ๆ
เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ทิศทางและผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ยังมีความไม่
แน่ น อนสู ง โดยเฉพาะในช่ว งก่อนการเลื อกตั้ ง ประธานาธิ บ ดี ของสหรัฐ ฯ ในเดื อนพฤศจิ กายน 2563 ทั้ ง
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ
ที่อาจมีเพิ่มเติม โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นภาษีนาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ ภายใต้
มาตรา 232 ของก หมาย Trade Expansion Act of 1962 ซึ่ ง อาจจะน าไปสู่ ก ารขึ้ น ภาษี น าเข้ า สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ได้ อาทิ เหล็ก อะลูมิเนียม รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรป เม็กซิโก แคนาดา และญี่ปุ่น (2) ความไม่
แน่นอนของผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรภายใต้รัฐบาลใหม่ของอังกฤษ ซึ่งยังคง
มีความเสี่ยงที่จะเป็นการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลง (No-deal Brexit) หากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเฉพาะหากผลการเลือกตั้งของอังกฤษในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ไม่มีพรรค
การเมืองใดได้รับชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ (3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อาจเร็วกว่าการคาดการณ์และ
แรงกดดันจากปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจของจีนที่อาจเพิ่มขึ้นภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
การอ่อนค่าของเงินหยวน และ (4) สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ (i) เงื่อนไขทางการเมือง
ของอิตาลีที่อาจจะนาไปสู่ความล่าช้าในการปรับลดการขาดดุลงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเดิมและจะ
ส่งผลต่อการชาระหนี้ของอิตาลีในอนาคต (ii) การประท้วงในสเปนกรณีการแยกตัวเป็นเอกราชของแคว้น
คาตาลุญญา (iii) เงื่อนไขทางการเมืองและการประท้วงในฮ่องกงที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และ (iv) ความขัดแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศสาคัญ ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพ
ทางการเมืองของภูมิภาคตะวันออกกลางภายหลังรัฐบาลตุรกีใช้กาลังทหารเข้าปราบปรามกบฏชาวเคิร์ดที่
พรมแดนซีเรีย การสังหารผู้นากลุ่มรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย (ISIS) และการคว่าบาตรทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อ
อิหร่าน
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP เทียบกับการ
เกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP ในปี 2561
ในการแถลงข่าววันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.)
คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 ใกล้เคียงกับขอบล่างของช่วงการประมาณการ
ร้ อ ยละ 2.7 - 3.2 ในการแถลงข่ า วเมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2562 โดยมี ก ารปรั บ องค์ ป ระกอบของ
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มูล จริ ง ในช่ ว งสามไตรมาสแรกของปี 2562 และการ
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานการประมาณการที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวต่ากว่าที่ประมาณการไว้ โดยมีปัจจัยสาคัญมาจาก
(1) การขยายตัวที่ต่ากว่าคาดของการส่งออก สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกในไตรมาสที่สามซึ่งแม้ว่าจะเริ่ม
มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ้น
ของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้า
ตลอดทั้งไตรมาส ซึ่งส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการผลิตและการส่งออกในห่วงโซ่การค้าและสายพานการ
ผลิตระหว่างประเทศยังคงตัดสินใจชะลอกิจกรรมการผลิตและการค้าอย่างต่อเนื่อง (2) การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยั งอยู่ในระดั บต่ากว่าสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา และส่งผลให้
การลงทุนภาครัฐขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์ สอดคล้องกับความล่าช้าในการดาเนินโครงการลงทุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
เป็นต้น และ (3) ผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่นของตลาดรถยนต์ในประเทศ และ
การปิ ด ซ่ อ มโรงกลั่ น บางแห่ ง เมื่ อ รวมกั บ การฟื้ น ตั ว ที่ ล่ า ช้ า ของภาคการส่ ง ออกท าให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยดังกล่าวทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ส ามขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ต่ ากว่ าที่คาดการณ์ และเมื่อรวมกับการขยายตัวในช่ว งสอง
ไตรมาสก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ใกล้เคียงกับขอบล่าง
ของช่วงการประมาณการร้อยละ 2.7 - 3.2 ในการแถลงข่าวครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มี
มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจะขยายตัวเร่ง
ขึ้นอย่างช้า ๆ และทาให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวใกล้เคียงกับขอบล่างของช่วงการประมาณการร้อยละ
2.7 - 3.2 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
2) การปรับองค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลจริงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี
2562 และการปรับเปลีย่ นสมมติฐานการประมาณการทีส่ าคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) การปรับลดสมมติฐานการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาส่งออกในปี 2562 จากร้อยละ 3.3 และร้อยละ 0.5 ในสมมติฐานประมาณ
การครั้งก่อน เป็นร้อยละ 3.1 และร้อยละ 0.3 ตามลาดับ ตามการขยายตัวที่ต่ ากว่าการคาดการณ์ของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสาคัญ ๆ และราคาสินค้าส่งออกในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของแรง
กดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าและสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การขยายตัว
ของมูลค่าการส่งออกขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ (2) การปรับลดการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐให้
สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในไตรมาสทีส่ ขี่ องปีงบประมาณ 2562 ซึง่ อยูใ่ นระดับทีค่ าดการณ์ไว้
และ (3) การปรับลดประมาณการการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน ตามการขยายตัวต่ ากว่าการ
คาดการณ์ในไตรมาสทีส่ าม สอดคล้องกับการขยายตัวต่ากว่าทีค่ าดของการส่งออกและการลงทุนภาครัฐ
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6. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีข้อจากัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่าของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ามกลางความ
เสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง แม้กระนั้นก็ตาม เศรษฐกิจไทยใน
กรณีฐานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 ตามแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลก และ
การปรับตัวของทิศทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการปรับตัวดี
ขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศที่ยังมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทั้งในด้านการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามการเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญ ๆ ที่มีกาหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปี 2563 – 2564 และการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน การลงทุนภาคเอกชนที่มีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการย้ายฐานการผลิตระหว่างประเทศ และ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่า รวมทั้ง
แรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจของภาครัฐ

ปัจจัยสนับสนุน
1) การขยายตัวในเกณฑ์ดขี องอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งในด้าน 1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ ง โดยมีปจั จัยสนับสนุนจาก (i) อัตราเงินเฟ้อทีม่ แี นวโน้มอยูใ่ นระดับต่าตามแนวโน้ม
ราคาน้ามันทีค่ าดว่าจะอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับปี 2562 (ii) อัตราดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโน้มทรงตัวในระดับต่าอย่าง
ต่อเนือ่ งตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงก่อนหน้าซึง่ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งเริม่
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และ (iii) การดาเนินมาตรการของภาครัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
2) การลงทุนภาคเอกชน ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดตี ามปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ๆ ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของ
มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทีข่ ยายตัวร้อยละ 42.4 ในปี 2561 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายตัวสูงร้อยละ 137.4
ในปี 2561 และร้อยละ 75.1 ในไตรมาสที่สามของปี 2562 และปัจจัยเพิ่มเติมจากการย้ายฐานการผลิตของ
นักลงทุนต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยนักลงทุน
บางส่วนได้เริ่มย้ายฐานการผลิตเข้ามายังประเทศไทยและมีการลงทุนจริงมากขึ้น รวมทัง้ การดาเนินนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ อาทิ มาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand
Plus Package) และมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และ 3) การลงทุนภาครัฐ
ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะภายใต้โครงการ
สาคัญ ๆ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จานวน 17 โครงการ วงเงินรวม 681,190
ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการปี 2559 - 2566 ซึ่งหลายโครงการมีกาหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี
2563 - 2564 ซึ่ ง จะท าให้การเบิ กจ่ า ยเม็ ด เงิ น เร่ง ตั ว ขึ้น เช่ น โครงการทางหลวงพิ เศษระหว่ า งเมื อง
(Motorway) สายพัทยา – มาบตาพุด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางลพบุรี-ปากน้าโพ และเส้นทาง
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง 2 สายทาง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง
ลาดพร้าว-สาโรง นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยสนับสนุนจากการเพิม่ ขึน้ ของกรอบงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 18.9 เมือ่ เทียบกับกรอบงบลงทุนในปีงบประมาณ 2562
2) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออก แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นวงกว้างและ
การเพิม่ ขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้าจะทาให้ปริมาณการค้าโลกชะลอตัวลงและส่งผลให้มลู ค่าการส่งออก
ของไทยในช่วงครึง่ แรกของปีปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562 มูลค่าส่งออกของไทยเริม่
หดตัวช้าลงและเมื่อพิจารณาตามตลาดสาคัญพบว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ
7.7 เร่งขึน้ จากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของมูลค่าสินค้าส่งออกสาคัญหลายรายการ
ซึง่ ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากได้รบั ประโยชน์จากการเบีย่ งเบนทิศทางทางการค้า ในขณะเดียวกัน การส่งออกไปญีป่ ุ่น
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และจีนในไตรมาสทีส่ ามกลับมาขยายตัวร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.8 ตามลาดับ ภายหลังจากที่ปรับตัวลดลง
ในช่วงสองไตรมาสก่อนหน้า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง ประกอบกับการปรับตัวของภาคการ
ส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าทีจ่ ะมีความชัดเจนมากขึน้ และมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วง
ที่เหลือของปี 2562 และในปี 2563 ตามฐานการขยายตัวที่ต่าลงและแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ
ของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางการปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทางการค้าทีจ่ ะมีความชัดเจนมากขึน้ ตามลาดับ
3) การดาเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายใต้กรอบการบริหาร
เศรษฐกิจในปี 2562 – 2563 (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562) ซึง่ ให้ความสาคัญกับการขับเคลือ่ น
ภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่ไปกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) เกษตรกร ผูม้ รี ายได้นอ้ ย แรงงาน และเศรษฐกิจฐานราก โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 รัฐบาลได้มี
มาตรการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายใต้กรอบการบริหารเศรษฐกิจทีส่ าคัญ อาทิ มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกองทุนหมู่บ้าน มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพส าหรับเกษตรกรผู้ประสบ
ภัยแล้งและเกษตรกรรายย่อย มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการลงทุนเพื่อชักจูงและรองรับการลงทุนจากการย้ายฐานการ
ผลิตของนักลงทุนต่างชาติมาประเทศไทย (Thailand Plus Package) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น
4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ต่อเนื่องจากการขยายตัวเร่งขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในช่ว งครึ่ง หลั งของปี 2562 โดยมีแรงสนั บสนุน ส าคัญ จาก (1) การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa on Arrival) ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม
2562 ไปเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563 (2) การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งกลับมาขยายตัวร้อยละ 17.3
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 หลังจากการลดลงต่อเนื่องกันมา 4 ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
(i) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนจากการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลมาเป็นการ
เดินทางระยะใกล้มากขึน้ (ii) การประท้วงในฮ่องกงทีย่ งั คงยืดเยือ้ ซึง่ ทาให้นกั ท่องเทีย่ วหลีกเลีย่ งการเดินทางไป
เยือน และ (iii) การขึน้ ภาษีการบริโภคของญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นหนึง่ ในปลายหลักของนักท่องเทีย่ วจีน ทีท่ าให้คา่ ใช้จา่ ย
ในการเที่ยวญี่ปนุ่ เพิ่มขึน้ และ (3) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและการ
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่และเศรษฐกิจในภูมภิ าค ส่งผลให้คาดว่านักท่องเทีย่ วจาก
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและอาเซียน มีแนวโน้มขยายตัวได้ดแี ละสนับสนุนการฟืน้ ตัวของภาคการท่องเทีย่ ว
ได้อย่างต่อเนือ่ ง

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสีย่ งที่เศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้าและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์ใน
กรณีฐาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะชะลอตัวมากกว่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ในกรณี
ที่มาตรการกีดกันทางการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังมีความเสี่ยงจากการ
แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรแบบไร้ขอ้ ตกลง (No-deal Brexit)
2) ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู และมีความเสีย่ งทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดย
มีสถานการณ์ทยี่ งั ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ ประกอบด้วย (1) การดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ
ที่มีต่อจีนและประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติม อาทิ การดาเนินการภายใต้มาตรา 232 ของก หมาย Trade
Expansion Act of 1962 ที่อาจส่งผลต่อสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน (2) สถานการณ์
การเมืองของสหรัฐฯ ทั้งการดาเนินการถอดถอนประธานาธิบดี และการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือน
พฤศจิกายน 2563 (3) สถานการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่อาจจะเผชิญกับความผันผวน
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

18 พฤศจิกายน 2562

30

NESDC

Economic Outlook
อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความไม่แน่นอนของการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร การประท้วงในสเปน เงื่อนไขทางการเมืองในอิตาลี และการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในเดือน
ตุลาคม 2563 เป็นต้น (4) แรงกดดันจากปัญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นภายใต้
แนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินหยวน (5) ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนทีเ่ กิด
จากการคาดการณ์และการปรับตัวของนักลงทุนต่อทิศทางนโยบายการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ
สาคัญ ๆ และ (6) ความขัดแย้งทางภูมริ ฐั ศาสตร์และปัญหาการเมืองภายในประเทศซึง่ นาไปสูก่ ารประท้วงใน
ประเทศต่าง ๆ อาทิ ฮ่องกง ชิลี อิรัก และเลบานอน รวมถึงปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลาง
3) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง จากข้อมูลปริมาณน้ าใช้ได้จริงใน 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
(เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควน้อยบารุงแดน และเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ)์ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อยู่
ในระดับ 11,950 ล้านลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นร้อยละ 48.0 ของระดับน้าเก็บกักรวม) ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี
2561 และ 2560 ที่ 19,552 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 78.6) และ 21,126 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ
84.9) ตามลาดับ ส่งผลให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่
การผลิตข้าวนาปรังในปี 2563 ให้ขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์

ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 และ ปี 2563
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 - 2563
ข้อมูลจริง
ประมาณการ
2562
2562
2560
2561
ณ 19 ส.ค. 62 ณ 18 พ.ย. 62
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
4.1
3.9
3.3
3.1
สหรัฐอเมริกา
2.4
2.9
2.4
2.4
ยูโรโซน
2.5
1.9
1.1
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
3.4
1.5
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9
32.3
30.7 - 31.7
31.0
ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
53.0
69.3
59.0 - 69.0
63.2
ราคาส่งออก (%)
3.6
3.4
0.0 - 1.0
0.3
ราคานาเข้า (%)
5.5
5.6
0.0 - 1.0
0.0
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)
1.78
1.82
2.04
2.04
หมายเหตุ: 1/ เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญ เฉลี่ยปี 2559-2561
ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

2563
ณ 18 พ.ย. 62
3.3
2.1
1.3
0.6
5.9
2.8
30.5 - 31.5
57.0 - 67.0
(-0.6) – 0.4
(-0.6) – 0.4
2.20

1) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
ซึง่ เป็นการปรับลดจากสมมติฐานการขยายตัวร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.4 ในการประมาณการครั้งก่อน และ
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.0 ในปี 2561 สอดคล้องกับการชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจ
สาคัญ ๆ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและมีทิศทางที่ไม่แน่นอนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดครึ่งปีหลัง
รวมทั้งความวิตกกังวลต่อการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรโดยไม่มีขอ้ ตกลง (No-deal Brexit)
สาหรับในปี 2563 ในกรณีฐาน คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2562 ตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจยูโรโซน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาเซียน และอินเดียและประเทศกาลังพัฒนาสาคัญอืน่ ๆ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯ
ญีป่ นุ่ และจีนยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนปริมาณการค้าโลกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 ปรับตัวดีขนึ้ จาก
ร้อยละ 1.5 ในปี 2562
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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2) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ ปี 2562 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 31.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ จากเฉลีย่ 32.3 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561 และแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากค่ากลางในการประมาณการครั้งก่อนที่ 31.2 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ตามทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีป่ รับลดดอกเบีย้ ลงเป็นครัง้ ทีส่ ามของปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2562 รวมถึงธนาคารกลาง
ยุโรปปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและเพิม่ ปริมาณการเข้าซือ้ พันธบัตร เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศ
ในเอเชียที่ดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึน้ ประกอบกับความเชือ่ มั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของไทยทีย่ งั คงมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง สาหรับปี 2563 คาดว่าค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี 2563 มี
แนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 30.5 – 31.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เท่ากับในปี 2562 โดยแม้ว่าค่าเงินบาทมี
แนวโน้มทีจ่ ะยังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อการแข็งค่าต่อเนือ่ งจากในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 แต่แนวโน้มการ
ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักทีเ่ ริม่ ปรับตัวสูงขึน้ รวมทัง้ แนวโน้มการคงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ
การดาเนินมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงก เกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกมากขึ้น
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จะช่วยลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาทในปี 2563
3) ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 63.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับค่ากลาง
ของสมมติฐานการประมาณการครั้งทีผ่ ่านมาที่ 64.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล สาหรับในปี 2563 คาดว่า
ราคาน้ามับดิบดูไบจะอยู่ในช่วง 57.0 – 67.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยคาดว่า
ราคาน้ามันจะยังมีแรงกดดันทางด้านต่าเนื่องจาก (1) แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้บริโภค
น้ามันรายส าคัญของโลก อาทิ สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการน้ามัน
โดยรวม (2) ปริมาณการผลิตน้ามันดิบในสหรัฐฯ ทีค่ าดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของประสิทธิภาพการผลิตของแท่นขุดเจาะน้ามัน และ (3) มาตรการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์หรือกามะถัน
จากน้ ามั น เพื่ อลดมลพิ ษ ทางอากาศขององค์การทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime
Organization: IMO 2020) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และคาดว่าจะส่งผลให้ความ
ต้องการน้ามันดิบดูไบซึง่ มีกามะถันสูงเมือ่ เทียบกับแหล่งอืน่ ๆ มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีปจั จัยสนับสนุน
ทีท่ าให้ราคาน้ามันไม่สามารถปรับตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ (1) ความเป็นไปได้ทจี่ ะมีการขยายระยะเวลา
การปรับ ลดก าลัง การผลิต ของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ที่จะสิ้น สุดในเดื อนมีนาคม 2563 ออกไป
ในการประชุมวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2562 (2) มาตรการคว่าบาตรของสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้การผลิตและการ
ส่งออกน้ามันดิบของอิหร่านและเวเนซุเอลาลดลง และ (3) ความขัดแย้งทางภูมริ ฐั ศาสตร์ในตะวันออกกลางซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ามันดิบ อาทิ ความไม่สงบในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นช่องแคบสาคัญใน
การขนส่งน้ ามันปริมาณ 1 ใน 3 ของการขนส่งน้ ามันทางทะเลทั่วโลก รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศสมาชิกกลุม่ OPEC และประเทศซีเรีย
4) ราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าในปี 2563 จะลดลงเล็กน้อยร้อยละ
-0.6) – 0.4 และร้อยละ -0.6) – 0.4 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.0 ตามลาดับ ในปี
2562 สอดคล้องกับสมมติฐานราคาน้ามันดิบดูไบและแนวโน้มราคาวัตถุดบิ และราคาสินค้าอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ
ทีอ่ าจปรับตัวลดลง ในขณะทีร่ าคาสินค้าขัน้ ปฐมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารมีแนวโน้มสูงขึน้ จากปี 2562
5) รายรับและจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทัง้ ปี 2562 คาดว่าจะอยูท่ ี่ 2.04 ล้านล้านบาท และ 39.8 ล้าน
คน เท่ากับสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากข้อมูลในไตรมาสที่สามเป็นไปตามที่คาดไว้ โดยมี
จานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศอยูท่ ี่ 9.7 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 เร่งขึน้ จากไตรมาสก่อนตามการขยายตัว
ในเกณฑ์สูงของนักท่องเที่ยวจากจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สาหรับ ในปี 2563 คาดว่ารายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มอยู่ที่ 2.20 ล้านล้านบาท และมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 41.8
ล้านคน โดยมีปจั จัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขนึ้ ของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและเศรษฐกิจของประเทศ
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ในภูมภิ าคเอเชียและอินเดีย ซึง่ จะส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วยังคงเดินทางมาเทีย่ วมากขึน้ (2) มาตรการกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวของภาครัฐทีอ่ อกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ณ ด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ ง (Visa On Arrival) ออกไปจนถึง สิ้ น เดื อ นเมษายน 2563
และการยกเว้ นการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อการท่องเที่ ยวให้กับนั กท่องเที่ ยวจากจีน และอิน เดี ย และ
(3) ฐานการขยายตัวทีต่ ่าในช่วงครึง่ แรกของปี 2562
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
ในกรณีฐาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณเป็นต้นไป โดยสมมติฐานอัตราการ
เบิ กจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยรวมอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 92.3 ของวงเงิ น งบประมาณ (เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 92.8
ในปีงบประมาณ 2562) โดยแบ่งเป็นอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาร้อยละ 98.0 (เทียบกับ
ร้อยละ 97.8) และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 70.0 (เทียบกับร้อยละ 70.2) ทั้งนี้คาดว่าอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2563 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) อยู่ที่ร้อยละ 28.0
(2) อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเหลื่ อมปี อยู่ ที่ ร้ อยละ 73.0 และ (3) อัต ราการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น
รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ร้อยละ 80.0 ของเงินงบประมาณ

องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3 ในปี 2562 โดยเป็นการชะลอตัวจากฐานการขยายตัวสูงโดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนประเภทรถยนต์มีการขยายตัวสูง อย่างไรก็
ตาม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่า รวมทั้งการปรับตัวที่ดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรสาคัญ
หลายรายการ และการดาเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร และ 2) การ
ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562
สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่ายประจาภายใต้งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.9 จากปีงบประมาณ 2562
2) การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 โดยคาดว่า การลงทุน
ภาครัฐ จะขยายตัวร้อยละ 6.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย
ลงทุนภายใต้งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากปีงบประมาณ 2562 ส่วน
การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2562 โดยได้รับแรง
สนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนและมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในปี 2561 รวมทั้งการลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และแนวโน้ม
การย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรง
มากขึ้นตลอดช่วงปี 2562 ภายใต้การดาเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐเพื่อรองรับการย้าย
ฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น
3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 2.0 ในปี 2562 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ลดลงร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี
2563 ขณะที่คาดว่าราคาสินค้าส่งออกจะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในปี
2562 สอดคล้องกับสมมติ ฐานราคาน้ามัน ในตลาดโลก เมื่ อรวมกับการส่ง ออกบริการที่ ยั งมี แนวโน้ ม
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ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2562 ตามรายรับและจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่
คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.4 ในปี 2562
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ
3.6 ในปี 2562 โดยคาดว่าปริมาณการนาเข้าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.6 ตาม
การฟื้นตัวของการส่งออกและการขยายตัวเร่งขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนจากการย้ายฐานการผลิตที่เกิด
จากมาตรการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวเร่งขึ้นตามความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญ ๆ ขณะทีค่ าดว่าราคานาเข้าจะลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับ
การทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 ในปี 2562 เมื่อรวมกับการนาเข้าบริการคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณนาเข้าสินค้า
และบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.6 ในปี 2562
5) ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากการเกินดุล 2.56 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562 เนื่องจากการประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น
เร็วกว่ ามู ล ค่า การส่ งออก เมื่อรวมกับ การเกิน ดุ ลบริการคาดว่า จะส่ งผลให้ ดุ ลบั ญ ชีเ ดิ นสะพัด เกิน ดุ ล
ประมาณ 3.18 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของ GDP เทียบกับการเกินดุล 3.4
หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของ GDP ในปี 2562
6) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 จะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0.5 - 1.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จากร้อยละ 0.8 ในปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นจากแรงกดดัน
ด้านอุปสงค์ภายในประเทศ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสด และสมมติฐานราคาน้ามันดิบที่คาดว่า
จะปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอลง

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

18 พฤศจิกายน 2562

34

Economic Outlook

NESDC

7. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2562 และในปี 2563 ยังมีขอ้ จากัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่า
ของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความเสี่ยงจากการเพิม่ ขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า และความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจการเงินโลกทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์สงู แม้กระนัน้ ก็ตาม เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานยังมีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวดีขนึ้ ตาม
แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของระบบการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรง
ขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะ
แนวโน้ ม การเร่ ง ตั ว ขึ้ น ของการเบิ ก จ่ า ยภายใต้ โ ครงการลงทุ น ของภาครั ฐ และการขยายตั ว ในเกณฑ์ ที่
น่าพอใจของการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่
เหลือของปี 2562 และในปี 2563 ควรให้ความสาคัญกับ
1) การขับเคลื่อนการส่งออก ให้มูลค่าการส่งออกกลับมาขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 โดยให้ความสาคัญ
มากขึน้ กับ (1) การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้าทีม่ โี อกาสได้รบั ประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า ควบคู่
กับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าเพิม่ การใช้กาลังการผลิตในประเทศไทย (2) การให้ความช่วยเหลือผูส้ ง่ ออกทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตและผลกระทบจากการถูก
ระงับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ในตลาดสหรัฐฯ ให้สามารถส่งออกไปยังตลาดอื่นได้เร็วขึ้น (3) การปฏิบัติ
ตามกรอบกติกาการค้าโลก ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเงื่อนไขสาคัญ ๆ ใน
สหรัฐฯ ที่มีความเกี่ยวพันกับสิทธิพิเศษทางการค้า (4) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
โดยเฉพาะการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบต่าง ๆ และให้ความส าคัญเพิ่มเติมกับ
ประเทศทีไ่ ทยมีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบีย่ งเบนของทิศทางทางการค้าและลดผลกระทบจากมาตรการกีด
กันทางการค้าผ่านห่วงโซ่การผลิตไทย – จีน – สหรัฐฯ และ (5) การดูแลและลดผลกระทบจากการแข็งค่าของ
เงินบาททีม่ ตี อ่ ภาคการส่งออกและภาคการผลิต ควบคูไ่ ปกับการอานวยความสะดวกและลดต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งออก
2) การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความสาคัญกับ (1) การเจาะตลาดกลุม่ นักท่องเทีย่ วรายได้สงู ในประเทศจีน (2) การกระจายตลาดนักท่องเทีย่ ว
ให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มรายได้ปานกลางที่มี
แนวโน้มได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นมากขึน้ (3)
การให้ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วทัง้ ในด้านชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างต่อเนือ่ ง (4)
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (5) การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงทั้งในตลาดระยะไกล
และในภูมิภาค (6) การอานวยความสะดวกและลดปัญหาการแออัดของจ านวนนักท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวหลัก และ (7) การรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมา
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากขึน้
3) การรักษาแรงขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ โดยให้ความสาคัญ
กับ (1) การเตรีย มแผนงานและโครงการให้ มี ความพร้ อมส าหรั บ ด าเนิ น การและเบิ ก จ่ า ยได้ ทั น ที ที่
พระราชบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจ าปี พ.ศ. 2563 มีผ ลบั งคับ ใช้ (2) การเร่งรัด อัต ราเบิกจ่า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีงบประมาณ 2563 ให้อยูใ่ นระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 92.3 แบ่งเป็น งบประจา
และงบลงทุน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 98.0 และร้อยละ 70.0 ตามล าดับ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปีใน
ปีงบประมาณ 2563 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 73.0 และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ
2563 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80.0 (3) การเร่งรัดดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รับอนุมตั เิ พิ่มเติมและ
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การเบิกจ่ายจากโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ (4) การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็นต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
4) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (1) การขับเคลื่อนการ
ส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัวเพือ่ เพิม่ ระดับการใช้กาลังการผลิต (2) การติดตามและอานวยความสะดวก
ให้โครงการลงทุนทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุนและได้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนให้มกี ารลงทุนจริงโดยเร็ว
(3) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจให้เพิม่ การใช้กาลังการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น
รวมทั้งการชักจูงและอานวยความสะดวกให้นักลงทุนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าและอยู่ในช่วงของการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้จุดเด่นด้านสิทธิ
ประโยชน์การลงทุน ความพร้อมและความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ศักยภาพของพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับการลงทุน (4) การขับเคลือ่ นโครงการลงทุนของภาครัฐทัง้ ในด้าน
การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีม่ คี วามสาคัญ ๆ อย่างต่อเนือ่ งและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และ (5) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีความ
เพียงพอต่อการรองรับการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการขยายตัวจากการย้ายฐาน
การผลิตระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมสาคัญทีเ่ ป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
5) การดูแลเกษตรกร กาลังแรงงาน ผูม้ รี ายได้นอ้ ย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการส่งออก การจ้างงาน รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาความตกต่าของราคาสินค้าในตลาดโลก ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยให้ความสาคัญกับ (1) ด้านการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ให้ความสาคัญกับ
(i) การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการเตรียมมาตรการทางการเงิน การคลัง
และการผลิตเพือ่ ฟืน้ ฟูเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง
ทีย่ งั มีความเสีย่ งในเกณฑ์สงู (ii) การดูแลแก้ปญ
ั หาราคาสินค้าเกษตรบางรายการทีม่ ขี อ้ จากัดในการฟืน้ ตัว โดย
ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรที่สาคัญ ๆ และ (iii) การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ส่วนแบ่งของเกษตรกรในรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตขัน้ สุดท้าย
โดยให้ความสาคัญกับการลดขั้นตอนทางการตลาด (2) ด้านการดูแลผู้รายได้น้อย กาลังแรงงาน SMEs และ
เศรษฐกิจฐานราก โดยให้ความสาคัญกับ (i) การดาเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ii) การดาเนิน
มาตรการสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการลดภาระการชาระหนี้ การลดผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง การ
สนับสนุนการอบรมและปรับเปลีย่ นอาชีพและการผลิต รวมทัง้ สินเชือ่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการลดข้อจากัดในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร ผู้มีรายได้นอ้ ย วิสาหกิจชุมชน และ SMEs และ (iii) การให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ เทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ ริโภค โครงสร้างประชากร และความผันผวนของค่าเงิน
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2562 - 25631/
ข้อมูลจริง
ปี 2560
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านบาท)
15,452.0
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
228,398.3
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
455.3
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
6,729.8
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
4.0
2/
การลงทุนรวม (CVM, %)
1.8
ภาคเอกชน (CVM, %)
2.9
ภาครัฐ (CVM, %)
-1.2
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
3.0
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
0.1
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
5.4
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
233.7
3/
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)
9.5
3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
5.6
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
6.2
มูลค่าการนาเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
201.1
3/
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)
13.2
3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
7.3
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
32.6
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
44.0
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
9.6
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
0.7
GDP Deflator
2.1

ปี 2561
16,318.0
240,568.7
505.0
7,445.4
4.1
3.8
3.9
3.3
4.6
1.8
4.2
251.1
7.5
3.9
8.6
228.7
13.7
7.7
22.4
28.5
5.6
1.1
1.4

ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563
ณ 19 ส.ค. 62 ณ 18 พ.ย. 62 ณ 18 พ.ย. 62
17,003.4
16,889.2
17,593.2
250,086.5 248,406.5
258,238.5
545.0
544.8
567.5
8,015.6
8,013.1
8,330.3
2.7 – 3.2
2.6
2.7 – 3.7
3.8
2.7
4.8
3.7
2.8
4.2
4.0
2.3
6.5
4.2
4.3
3.7
2.2
2.2
2.6
-0.7
-1.4
3.5
248.1
246.1
251.7
-1.2
-2.0
2.3
-1.7
-2.3
2.4
-0.5
-2.6
3.9
225.1
220.5
228.2
-1.6
-3.6
3.5
-2.1
-3.6
3.6
23.0
25.6
23.5
32.2
34.0
31.8
5.9
6.2
5.6
0.7 - 1.2
0.9 - 1.4

0.8
0.9

0.5 - 1.5
0.5 - 1.5

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่คานวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th
2/
การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
3/
ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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