NESDC ECONOMIC REPORT
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ ี่ ทัง้ ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

แถลงข่าว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ
2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน
2563(f)
ไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2562 ร้อยละ 0.2 (%QoQ SA)
ทั้งปี
 ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และ
1.5 - 2.5
การปรั บตัว ดีขึ้ นของการลงทุ นภาคเอกชน ขณะที่ก ารใช้จ่ ายและการลงทุนภาครัฐ และ
3.6
การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.2
และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
4.8
ขยายตัวในเกณฑ์ดี ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้างและสาขา
3.5
ไฟฟ้าฯ ปรับตัวลดลง
2.6  รวมทั้ ง ปี 2562 เศรษฐกิ จ ไทยขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.4 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 4.2 ในปี 2561
1.4
โดยมูลค่ าการส่ง ออกสิน ค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
1.5
ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และ
2.7
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP
2.8  แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562
5.3
ตามข้ อ จ ากั ด จากการระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ปั ญ หาภั ย แล้ ง และความล่ า ช้ า ของ
งบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและ
0.4 - 1.4
การค้ า โลกตามการลดลงของแรงกดดั น จากมาตรการกี ด กั น การค้ า และความเสี่ ย งจาก
หมายเหตุ: 1/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
การแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของ
2/
ฐานข้อมูลดุลการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
การใช้ จ่ ายภาคครั วเรื อ น และการลงทุน ภาคเอกชนและภาครั ฐ (3) แรงขั บ เคลื่ อ นจาก
มาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่า
มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ
0.4 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP
 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงปี 2563 ควรให้ความสาคัญกับ (1) การประสาน
นโยบายการเงินการคลัง เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก และสนับสนุนการฟื้นตัว
และการขยายตัวในครึ่งปีหลัง (2) การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้สามารถกลับมาขยายตัว
ในครึ่งปีหลัง โดยมีจานวนและรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีไม่ต่ากว่า 37.0 ล้านคน
และ 1.73 ล้านล้านบาท ตามลาดับ โดยให้ความสาคัญกับ (i) การยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรั ส (ii) การรณรงค์ ให้นั กท่ องเที่ย วไทยหั นมาท่อ งเที่ ยวในประเทศมากขึ้ น (iii) การจั ด
กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี (iv) การพิจารณาวันหยุด
เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีแรก โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ และ (v) การติดตามขับเคลื่อน
มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว (3) การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัว
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.0 (ไม่รวมทองคา) โดย (i) การขับเคลื่อนแผนการส่งออกปี 2563
(ii) การให้ความสาคัญกับการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการเบีย่ งเบนทางการค้า และ
สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการระบาดของไวรัส (iii) การให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต
และการค้าไทย-จี น และ (iv) การเร่งรัด การเจรจาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจที่ สาคัญ ๆ
(4) การรัก ษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จจากการใช้ จ่ายและการลงทุ น
ภาครั ฐ โดยการเร่งรั ดการเบิ กจ่า ยเพื่ อให้ สามารถเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่า ยประจาปี
งบประมาณ 2563 งบประมาณเหลื่อมปี และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต่ากว่าร้อยละ 91.2
ร้ อ ยละ 70.0 และร้ อ ยละ 75.0 ตามล าดั บ (5) การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และสนั บ สนุ น
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การติดตามและขับเคลื่อนมาตรการเพื่อ
สนับสนุนการลงทุน (ii) การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ (iii) การเร่งรัด
การเจรจาความร่วมมือทางการค้าที่สาคัญ ๆ และ (iv) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ และ (6) การดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง การลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ ว และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญ
กับ (i) กลุ่มเกษตรกรที่ทางานในภาคบริการในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว
(ii) กลุ่มพนักงานในสาขาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (iii) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
(iv) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินชดเชย และการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ
(v) การบริหารจัดการน้า
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
www.nesdc.go.th
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Economic Outlook
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ทัง้ ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความล่าช้าในการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิ จ โลก ความล่ า ช้ า ของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง และปั จ จั ย ชั่ ว คราวในการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม
ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และ
การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึน้
ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ ขยายตัวต่อเนือ่ ง ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้าง
และสาขาไฟฟ้ า ก๊ า ซฯ ปรั บ ตั ว ลดลง เมื่ อปรั บ ผลของฤดู ก าลออกแล้ ว เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสที่ สี่ ของปี 2562 ขยายตั ว จากไตรมา ส
ทีส่ ามของปี 2562 ร้อยละ 0.2 (QoQ SA) รวมทัง้ ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2562
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ที่มา:

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และทั้งปี 2562
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์รอ้ ยละ 4.1 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากอัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ที่ยังอยู่ในระดับต่า มาตรการของภาครัฐ และการเร่งตัวขึ้นของรายจ่ายของคนไทยในต่างประเทศ การขยายตัว
ของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับเครือ่ งชีด้ า้ นการใช้จา่ ยสาคัญ ๆ โดยเฉพาะภาษีมลู ค่าเพิม่ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณ
การจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ามันดีเซล และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.1
ตามลาดับ ในขณะทีย่ อดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลและยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.4 และร้อยละ 17.2 ตามลาดับ ความเชือ่ มัน่
ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ รี่ ะดับ 56.8 เทียบกับระดับ 60.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลปรับตัว
ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึง่ เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ โดยการใช้จา่ ยหมวด
ค่าใช้สอยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ขณะทีห่ มวดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และค่าใช้จา่ ยสวัสดิการสังคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 5.1
ตามลาดับ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 22.8 (ต่ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 29.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
รวมทัง้ ปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และการใช้จา่ ยของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.4
2) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของการลงทุนภาครัฐ ในขณะทีก่ ารลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขนึ้ โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในสิง่ ก่อสร้าง
ขยายตัวร้อยละ 3.1 และการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักรขยายตัวร้อยละ 2.5 ในขณะทีก่ ารลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 5.1 ตามความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลงร้อยละ 16.7 ขณะทีก่ ารลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 13.1 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.0 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 21.6
ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 13.7 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
รวมทัง้ ปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.2 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8
3) การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 59,169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 0.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ
5.3 ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เช่น น้าตาล (ร้อยละ 51.1) อากาศยาน เรือ แท่นขุดเจาะน้ามัน และรถไฟ
(ร้อยละ 26.5) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 5.2) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 44.1) เครือ่ งปรับอากาศ (ร้อยละ 8.2) เครือ่ งดืม่ (ร้อยละ 11.4) และ
ผลไม้ (ร้อยละ 9.9) เป็นต้น กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร้อยละ 30.7) เคมีภณ
ั ฑ์ (ลดลงร้อยละ 25.9) ข้าว (ลดลงร้อยละ
33.3) มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 37.7) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 15.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 22.6) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 8.2)
รถยนต์นงั่ (ลดลงร้อยละ 6.3) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์สาหรับยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 3.1) และผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 0.5) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ จีน ตะวันออกกลาง (15) และไต้หวัน ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังญีป่ นุ่ สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (9) และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง
เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 4.7 เมือ่ คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 12.3
รวมทัง้ ปี 2562 การส่งออกสินค้ารวมมีมลู ค่า 243.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.2 การส่งออกในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 7.0
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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4) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิต
พืชเกษตรสาคัญ เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศทีแ่ ห้งแล้งและฝนทิง้ ช่วง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 3.2) อ้อย (ลดลง
ร้อยละ 21.2) ปาล์มน้ามัน (ลดลงร้อยละ 15.2) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 4.9) เป็นต้น ส่วนผลผลิตสาคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มไม้ผล
(ร้อยละ 8.4) ยางพารา (ร้อยละ 2.4) และมันสาปะหลัง (ร้อยละ 10.9) เป็นต้น ด้านหมวดประมงและหมวดปศุสตั ว์ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นไตรมาส
ทีส่ องร้อยละ 13.7 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 เร่งขึน้ จากร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนี
ราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 10.3) ข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) ปาล์มน้ามัน (ร้อยละ 39.8) และอ้อย (ร้อยละ 1.0) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 23.6) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) และ
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (ลดลงร้อยละ 5.8) เป็นต้น การเพิม่ ขึน้ ของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.6
รวมทัง้ ปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.9 ตามลาดับ ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของ
การส่งออก และปัจจัยชั่วคราวในการผลิตอุตสาหกรรมสาคัญบางรายการ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 16.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ
30) ลดลงร้อยละ 4.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 1.6
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 65.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 69.3 ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 21.4) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 15.2) และ
น้าตาล (ลดลงร้อยละ 22.1) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 17.0)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 7.3) และการต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 31.7) เป็นต้น
รวมทัง้ ปี 2562 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และอัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 66.3
6) สาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 6.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การขยายตัวในเกณฑ์สูงของจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้มี จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 10.33 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 7.2 ในไตรมาสก่อนหน้า รายรับรวมจากการท่องเที่ยวมีมูลค่า 0.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.9 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมูลค่า 0.50 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8
ในไตรมาสก่อน โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสาคัญที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย และไต้หวัน เป็นต้ น
และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมูลค่า 0.29 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.24 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.08 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทัง้ ปี 2562 การผลิตสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.5 รายรับรวมจากการท่องเทีย่ วอยูท่ ี่ 3.02 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2.4 จานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 39.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.1 รายรับจากนักท่องเทีย่ วชาวไทย 1.08 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 อัตราการเข้าพักเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 71.38
7) สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิม่ ขึน้ ของบริการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร เป็นสาคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงขยายตัวร้อยละ 2.8 บริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 5.1 ปรับตัวดีขนึ้
จากการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการขนส่งทางน้าขยายตัวร้อยละ 4.2 บริการสนับสนุนการขนส่งเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.8 ในขณะที่
บริการไปรษณียป์ รับตัวลดลงร้อยละ 0.8
รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.8 บริการสนับสนุน
การขนส่งขยายตัวร้อยละ 5.9 และบริการไปรษณียข์ ยายตัวร้อยละ 3.6
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจากัดทีเ่ กิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหา
ภัยแล้งทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ และความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงทีเ่ หลือของปียงั มีปจั จัย
สนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกตามการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้า การลดลงของความเสีย่ ง
จากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง และนโยบายการเงินทีอ่ ยูใ่ นภาวะผ่อนคลาย (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่นา่ พอใจของอุปสงค์
ภายในประเทศทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการภาครัฐ ทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้
ในด้านการดูแลเกษตรกร ผูม้ รี ายได้นอ้ ย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ภาคการท่องเทีย่ ว และการลงทุนภาคเอกชน และ (4) ฐานการขยายตัวทีต่ ่ากว่า
ปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ จะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และ ทั้งปี 2562 ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก อัตราดอกเบี้ย
อัตราเงินเฟ้อ ที่ยังอยู่ในระดับต่า และมาตรการของภาครัฐ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการบริโภคสินค้าไม่คงทน
และสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของเครื่องชี้สาคัญ ๆ โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
โรงแรมและภัตตาคาร ที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 รวมทั้งปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์และน้ามัน
ดีเซล และปริม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ภาคครัว เรือนขยายตั ว ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.1 ตามล าดั บ ในขณะที่
การบริโภคสินค้าคงทนปรับตัวลดลงสอดคล้องกับการลดลงของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดขาย
รถยนต์เชิงพาณิชย์รอ้ ยละ 16.4 และร้อยละ 17.2 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 6.5 และ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้มปี ัจจัยสนับสนุนมาจาก (1) อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ
ที่อยู่ในระดับต่า รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการบริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง (2) มาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนด้าน
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ และ (3) การใช้จ่ายของคนไทยในต่างประเทศที่ขยายตัวเร่งขึ้น
สาหรับความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ ี่ระดับ 56.8 เทียบกับระดับ 60.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า
รวมทัง้ ปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2561
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การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว

การบริโภคภาคเอกชนและเครื่องชี้ที่สาคัญ

75.0
70.0

4

65.0

%YoY
6.0

40.0

2

60.0

4.0

20.0

0

55.0

2.0

0.0

50.0

0.0

-20.0

-2.0

-40.0

-4.0

-60.0

-2

45.0

-4

40.0

ที่มา: สศช. และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา: สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวดีขนึ้ ตามการกลับมาขยายตัวของการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง และการขยายตัว
ต่อเนื่องของการลงทุนหมวดเครื่องมือเครื่องจักร ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 2.6 เร่งตัวขึน้ อย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในหมวดการก่อสร้าง
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างอาคารโรงงาน
และอาคารที่ ไ ม่ ใ ช่ ที่ อยู่ อ าศั ย ขยายตั ว เร่ ง ขึ้น โดยเฉพาะการก่อ สร้ า งโรงแรมขนาดใหญ่ การก่ อ สร้ า งใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม และการก่อ สร้ า งคอนโดมิ เนี ย มในต่ า งจั ง หวั ด ส่ ว นการลงทุ นในหมวดเครื่ องมื อ
เครื่องจักร ขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของการนาเข้าเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการขนส่ง เช่น อากาศยาน เรือ และหัวรถจักร สาหรับดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 46.9 เทียบกับระดับ 48.5 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561
โดยที่การลงทุนในหมวดการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 1.4 และการลงทุนหมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัว
ร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 3.9 ในปี 2561 ตามลาดับ
%YoY
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ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การส่งออก: มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้า ความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้า การแข็งค่าของเงินบาท และปัจจัยชั่วคราว
ในภาคการผลิต การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 มีมูลค่า 59,169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 4.9 เที ยบกับ การทรงตัว ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยปริม าณการส่ งออกลดลงร้อยละ 5.3 เทีย บกับ
การลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้ องกับ อุป สงค์ในประเทศคู่ค้าที่ ยัง อยู่ ในภาวะชะลอตั ว
การเพิ่มขึ้นของความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การแข็งค่าของ
เงินบาท และผลกระทบเพิ่มเติมจากปัจจัยชั่วคราวของภาคการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะการปิดซ่อมบารุง
โรงกลั่นน้ามัน โดยปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ
22.3 ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 3.2 ตามลาดับ ส่วนราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เท่ากับร้อยละ 0.4
ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านราคาส่งออก ราคาสินค้าเกษตร และสินค้าประมงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และ
ร้อยละ 2.2 ตามลาดับ ในขณะที่ราคาสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัว
ลดลงของราคาส่งออกสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน้ามัน เช่น ราคาน้ามันสาเร็จรูป (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 3.1) ลดลง
ร้อยละ 5.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคาเม็ดพลาสติก (สัดส่วนการส่งออกร้อยละ
3.7) ลดลงร้อยละ 5.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้น
รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 1,792
พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2562 การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. อยู่ที่ 242,981 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงร้อยละ
3.2 จากปี 2561
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มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 17.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 8.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 22.3 ตามการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา
และมันสาปะหลัง ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยราคาส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ เช่น ข้าว
ยางพารา มันสาปะหลัง และน้าตาล เพิม่ ขึน้ การส่งออกสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ 33.3 ตามการลดลงของมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีน แอฟริกาใต้ และเบนิน เป็นสาคัญ
โดยปริมาณการส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 44.6 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งทาให้ปริมาณผลผลิตข้าว
ไม่เพียงพอกับการส่งออก ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 มันสาปะหลัง มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ
37.7 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 30.9 สอดคล้องกับการลดลงของความต้องการในประเทศคู่ค้า
ประกอบกับปริมาณผลผลิตได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสาปะหลัง ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7
ยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 15.2 ตามการลดลงของการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะ
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 18.3 เนื่องจากอุปสงค์จากประเทศคู่ค้า
หลักปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวประกอบกับสต็อกยางยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 น้าตาล มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 ตามการเพิ่มขึ้นของการส่งออกไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย จีน และกัมพูชา โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของปริมาณ
ผลผลิตและสต็อกน้าตาลในตลาดโลก ซึง่ เป็นผลจากภาวะภัยแล้งในประเทศผูผ้ ลิต และราคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1.3 มูล ค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 0.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
สาคัญ ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 30.7 ร้อยละ 9.3 และร้อยละ 25.9
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม และสินค้า
ส่งออกอื่น ๆ ลดลงร้อยละ
3.5 และร้อยละ 11.5
ตามล่าดับ ในขณะที่
การส่งออกสินค้าประมง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
รวมทั้งปีมูลค่าการส่งออก
ในรูปเงินดอลลาร์ลดลง
ร้อยละ 3.2 เมื่อคิดในรูป
เงินบาท มูลค่าการส่งออก
สินค้าลดลงร้อยละ 7.0
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ตามลาดับ สาหรับสินค้าอื่น ๆ ที่ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 22.6)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 8.2) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 6.3) และชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
(ลดลงร้อ ยละ 3.1) เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม มู ล ค่ า การส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 44.1 ตามลาดับ มูลค่า
การส่งออกสินค้าประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 1.7 ขณะที่ราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์ (ลดลงร้อยละ 5.9) และ
ปลาหมึ ก (ลดลงร้ อ ยละ 4.1) สิ น ค้ า ส่ ง ออกอื่ น ๆ ลดลงร้อ ยละ 11.5 เป็ น ผลจากการลดลงของมู ล ค่ า
การส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปร้อยละ 16.4
%YoY

ทั้งปี
สินค้าเกษตร
0.4
ข้าว
9.4
ยาง
-23.6
มันสาปะหลัง
7.0
สินค้าอุตสาหกรรม
8.6
น้าตาล
11.1
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
-14.2
ผลิตภัณฑ์ยาง
4.1
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
6.5
อิเล็กทรอนิกส์
5.0
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5.9
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
0.8
- วงจรพิมพ์
3.4
- อุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม
6.3
เครื่องใช้ไฟฟ้า
1.6
ผลิตภัณฑ์โลหะ
13.2
ยานยนต์
7.9
- รถยนต์นงั่
2.6
- รถกระบะและรถบรรทุก
8.3
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
10.3
เครื่องจักรและอุปกรณ์
6.7
เคมีภัณฑ์
23.3
ปิโตรเคมี
16.0
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
30.0
สินค้าประมง
-6.5
กุง้ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
-8.7
สินค้าส่งออกอื่นๆ
-21.2
ทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูป
-22.8
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร 6.9
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติ
7.5
ดุลการชาระเงิน
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
8.2
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินค้าส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี
-1.4 8.4 1.7 -6.3 -8.4
21.9 16.8 8.8 -4.4 -25.9
-34.9 -13.6 -17.0 -25.5 -10.0
28.2 4.9 2.9 -7.5 -21.7
15.1 11.4 6.7 2.1 -3.9
-1.9 9.5 15.1 27.9 1.1
-6.0 -14.1 -20.1 -14.1 -9.2
-2.8 19.4 2.6 -1.3 -8.6
8.8 8.5 6.5 2.4 -2.7
13.6 11.2 3.6 -6.3 -6.5
16.1 16.8 7.4 -12.7 -9.4
7.3 6.4 -3.9 -5.5 -8.8
1.0 2.5 8.2 1.2 -13.2
37.9 2.5 -0.1 -4.7 -6.2
9.6 3.6 -3.5 -3.8 1.3
18.9 20.4 7.5 7.2 -6.8
15.9 14.6 6.1 -3.1 -3.3
18.7 12.4 1.6 -17.3 -8.0
2.1 24.8 11.7 -1.2 -4.0
15.5 13.4 7.7 5.6 -0.7
13.0 7.8 3.7 3.0 -6.3
28.4 28.6 12.2 25.5 -17.7
17.9 22.7 15.9 8.0 -8.7
41.1 30.9 32.4 19.9 -21.8
9.2 -9.7 -15.4 -6.3 -6.5
13.5 -12.9 -20.3 -6.4 -6.3
-32.7 36.0 -63.4 80.1 80.3
-33.8 37.3 -65.9 90.1 84.9
12.2 11.2 3.0 2.0 -2.7
11.5 13.4 3.1 2.7 -3.2
12.9 12.9 6.0 1.8 -4.8

Q1
-2.1
-10.6
-8.9
-14.2
-1.7
-15.1
-3.9
4.8
-0.8
-11.4
-18.9
-11.3
-8.4
-7.7
-4.5
-5.0
-2.8
-8.2
11.1
-0.9
-3.3
-7.2
-6.2
-9.3
-15.0
-14.3
6.7
7.6
-1.9
-3.8
-4.0

2562
Q2
-4.9
-23.9
-11.8
-8.5
-5.4
-19.6
-11.6
-23.1
-4.2
-9.4
-12.1
-14.3
-13.0
-3.5
2.2
-8.6
-3.5
-12.9
-4.3
1.0
-6.4
-18.0
-10.2
-14.4
-9.2
-7.4
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
317.3
348.2
-0.5
0.0
-4.8

สัดส่วน
Q4 Q4/62 (%)
-17.8 6.2
-33.3 1.7
-15.2 1.5
-37.7 0.6
-3.5 90.0
51.1 1.5
-10.4 0.4
-0.5
2.5
-3.5
2.9
0.8 15.6
5.2
6.2
-1.0
3.3
-15.3 0.5
-10.9 2.4
5.9
5.4
-9.1
4.5
-6.3 14.8
-6.3
4.0
-22.6 2.6
-3.1
6.2
-8.2
8.2
-25.9 3.0
-9.3
5.3
-30.7 3.2
0.5
0.9
-5.9
0.5
-11.5 1.8
-16.4 1.6
-4.5 100.0
-4.9 99.3
-4.7 97.7

ตลาดส่งออก: การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จีน และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออกไปยัง
ญีป่ ุ่น สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (9) และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว
ต่อเนื่องร้อยละ 5.4 ส่วนหนึ่งมีปจั จัยสนับสนุนจากการเบี่ยงเบนของทิศทางทางการค้าที่เกิดจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ ทีม่ ีต่อจีน การส่งออกไปยังตลาดจีนขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ
2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิม่ ขึน้ ของการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เป็นสาคัญ เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15) ขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อเนือ่ งจาก
การขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และเครือ่ งโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสาคัญ ตลาดสหภาพยุโรป (15) ลดลง
ร้อยละ 6.4 ตามการลดลงของการส่งออกเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การส่งออกสินค้าไปยัง
สหรัฐฯ จีน และตะวันออก
กลาง (15) ขยายตัวร้อยละ
5.4 ร้อยละ 1.6 และ
ร้อยละ 5.4 ตามล่าดับ
โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ
และจีน ได้รับปัจจัย
สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก
การเบี่ยงเบนของทิศทาง
ทางการค้า ขณะที่
การส่งออกไปยังญี่ปนุ่
สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน (9) และ
ออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 6.4
ร้อยละ 8.2 และร้อยละ
14.8 ตามล่าดับ
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ส่วนประกอบเป็นสาคัญ ขณะที่การส่งออกเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกไปยังตลาด
อาเซียน (9) ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.2 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 13.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของ
การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ลดลงร้อยละ 9.8 และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ลดลงร้อยละ 6.2 เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียลดลงร้อยละ 14.8 ตามการลดลงของ
การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเป็นสาคัญ
ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
%YOY

ทั้งปี

Q1

2561
Q2

Q3

Q4

ทั้งปี

มูลค่าการส่งออกรวมตามสถิตศิ ลุ กากร
252,957 63,287 63,368 63,930 62,372 246,245
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
(%YoY)
6.9
12.2 11.2 3.0 2.0
-2.7
สหรัฐอเมริกา
5.5
9.1
6.8 0.1 6.8
11.8
ญี่ปุ่น
13.0 24.9 11.3 8.6 8.2
-1.5
สหภาพยุโรป (15)
5.1
11.0 11.2 2.5 -3.7 -6.6
จีน
2.7
4.1 16.0 -2.3 -4.8 -3.8
อาเซียน (9)
14.9 15.1 13.6 21.8 9.6
-8.2
- อาเซียน (5)*
13.6 16.1 9.4 20.2 9.3
-9.6
- CLMV**
16.7 13.8 19.9 24.1 9.9
-6.3
ตะวันออกกลาง (15)
-0.1 11.8 -5.6 1.2 -6.6
0.1
ออสเตรเลีย
2.6
14.5 10.3 -5.7 -6.5 -5.1
ฮ่องกง
1.8
1.4
9.5 2.8 -6.3 -6.5
อินเดีย
17.8 32.8 27.7 14.3 -0.4 -3.9
เกาหลีใต้
6.0
6.7 12.3 3.0 1.6
-4.3
ไต้หวัน
-0.9 11.5 1.6 -10.1 -5.3
0.9
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Q1

2562
Q2

Q3

Q4

62,106 60,968 63,601 59,569
-1.9
32.0
-1.4
-7.1
-10.3
-4.4
-7.7
0.1
-0.3
-10.2
-13.6
1.3
-5.9
-14.4

-3.8
3.3
-2.3
-7.3
-9.0
-5.9
-8.7
-2.0
-5.6
-9.5
-5.1
4.3
-0.3
-5.3

-0.5
7.7
2.9
-5.6
2.8
-13.9
-12.1
-16.2
0.9
14.0
-5.4
-8.1
-10.3
10.0

-4.5
5.4
-5.0
-6.4
1.6
-8.2
-9.8
-6.2
5.4
-14.8
-1.1
-14.3
-0.9
15.4

สัดส่วน
Q4/62 (%)
100.0
13.0
10.2
8.5
13.1
26.8
14.6
12.2
3.6
3.6
4.6
2.5
1.9
1.8

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงต่อเนือ่ งจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของ
การส่งออก และการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศ ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 การนาเข้ามีมลู ค่า 53,221 ล้านดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 7.6 (ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ ี่) เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 8.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการลดลง
ของปริมาณการนาเข้าทั้งในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง และสินค้าทุน ซึง่ ลดลงร้อยละ
1.4 ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 0.3 ตามลาดับ สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก และการชะลอตัวของอุปสงค์
ในประเทศ ขณะทีร่ าคานาเข้าปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า หากไม่
รวมการนาเข้าทองคา มูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ 8.3 ในรูปของเงินบาท การนาเข้าสินค้ามีมลู ค่ารวม 1,612
พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 13.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2562 การนาเข้ารวมมีมูลค่า 216,351 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 5.4 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 13.7 ในปี 2561 โดยมูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 2.6 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 12.5 ในปี 2561 มูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุน
และมูลค่า การน าเข้ าหมวดสินค้าอื่น ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.8 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 5.6 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 17.9 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 9.0 ในปี 2561 ตามลาดับ
%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคานาเข้า

%YoY

20.0

มูลค่าการน่าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 7.6 สอดคล้องกับ
การลดลงของการส่งออก
และการชะลอตัวของ
อุปสงค์ในประเทศ

สินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ

30.0

20.0

10.0

10.0
0.0
Q4/57

Q4/58

Q4/59

Q4/60

Q4/61

Q4/62

0.0
-10.0

-10.0

Q4/57

Q4/58

Q4/59

Q4/60

Q4/61

Q4/62

-20.0
-20.0

-30.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางปรับตัวลดลง ในขณะที่มูลค่าการนาเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภค และมูลค่าการนาเข้าสินค้าทุน และสินค้านาเข้าอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ มูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและ
สินค้าขั้น กลางลดลงร้อยละ 13.6 โดยปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ 12.1 สอดคล้องกับการลดลงของ
การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนราคานาเข้าลดลงร้อยละ 1.8 สาหรับสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้า
ลดลง ได้แก่ น้ามันดิบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน และวัสดุที่ทาด้วยโลหะ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้า
หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยเป็นการลดลงของปริมาณนาเข้าร้อยละ 0.3 ขณะที่ราคานาเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.3 เนือ่ งจากมูลค่าการนาเข้าสินค้าในกลุ่มอากาศยาน เรือ แท่นขุดเจาะน้ามัน และรถไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ
47.2 ขณะที่การนาเข้าในหมวดเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 สินค้า
ที่มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์การถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 0.1
โดยปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ 1.4 ส่วนราคาน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่า
การนาเข้าเพิม่ ขึ้น ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเครื่องประดับ (ยกเว้นไข่มุก
และอัญมณี) เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ตามการเพิ่มขึ้นของการนาเข้า
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ) ร้อยละ 12.5
สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2561
%YoY
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี
สินค้าอุปโภคบริโภค
12.5 20.4 13.3 7.4 9.7 2.6
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
10.6 21.5 11.4 3.9 6.6 -6.6
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
5.8 9.7 7.1 1.2 5.5 5.2
ยาและเวชภัณฑ์
13.6 20.1 27.5 2.2 6.2 -4.3
สิง่ ทอ
18.3 16.6 16.1 15.9 24.4 3.5
วัตถุดบิ และสินค้าขั้นกลาง
17.9 18.8 20.2 19.8 12.9 -6.8
น้ามันดิบ
43.2 34.3 58.9 55.0 30.0 -19.9
ก๊าซธรรมชาติ
34.7 23.4 31.9 39.3 42.3 10.5
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
22.2 8.8 32.3 34.1 14.5 10.0
วัสดุที่ทาด้วยโลหะ
16.6 23.2 16.5 20.5 7.0 -6.1
เคมีภัณฑ์
10.9 11.8 12.9 8.8 10.1 -8.0
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
11.0 17.0 12.0 9.5 6.3 -5.9
สินค้าทุน
1.0 6.9 4.2 -6.1 -0.6 -2.1
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
2.1 -0.3 10.1 1.3 -1.6 -9.4
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
30.9 20.5 165.3 12.5 -19.6 -14.7
หม้อแปลง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครือ่ งเก็บ 17.3 4.7 24.2 28.3 11.2 -8.7
ประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรกลอื่นๆ และชิ้นส่วน
5.4 9.5 6.1 0.4 6.1 2.2
อากาศยาน
-25.5 73.5 -44.0 -82.2 -43.4 -38.8
แท่นขุดเจาะน้ามัน
-28.3 -11.6 -69.7 253.9 38.3 -28.6
สินค้านาเข้าอื่นๆ
9.0 25.9 4.3 35.2 -21.5 -5.6
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ)
2.6 21.8 -9.4 66.6 -50.1 -33.4
ยานยนต์
14.1 20.7 10.3 11.1 15.0 3.8
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศุลกากร
12.0 16.6 13.9 13.6 4.8 -4.7
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดุลการชาระเงิน 13.7 17.6 15.8 15.9 6.5 -5.4
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2562
Q1 Q2
-0.1 1.9
-4.2 -2.4
5.4 4.9
-7.8 -11.3
8.2 4.3
-0.6 -5.9
-0.4 -11.9
43.5 10.6
10.1 -2.8
-4.9 -3.8
-1.3 -9.9
-4.7 -7.4
-9.0 -5.1
-4.4 -15.0
-12.0 -47.4
4.7 -15.9
4.0 -1.1
-91.9 -28.2
-34.0 -65.5
10.2 2.0
-50.7 7.0
10.9 1.8
-1.4 -4.2
-3.0 -4.0

Q3 Q4
8.9 0.1
-6.8 -12.8
10.1 1.1
4.6 -1.4
4.6 -2.1
-7.0 -13.6
-17.6 -44.4
0.7 -3.1
4.3 30.4
-6.5 -9.3
-7.0 -13.5
-6.4 -5.0
4.1 2.0
-18.0 -1.5
-11.7 38.0
-13.8 -7.1
6.4 -0.3
143.1 55.7
1.2 -6.4
-29.3 3.8
-56.6 12.5
5.2 -1.9
-6.1 -6.8
-6.8 -7.6

สัดส่วน
Q4/62 (%)
11.6
1.7
2.7
1.2
1.2
52.1
7.2
2.0
3.7
8.3
5.1
12.9
25.6
4.6
0.5
1.8
9.3
1.3
0.3
10.7
3.7
5.3
100.0
91.9

อัตราการค้า (Term of Trade) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ส่งผลให้อัตราการค้าปรับตัวลดลงจากระดับ 108.4
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นระดับ 108.0 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562
ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ดุลการค้าเกินดุล 5.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (180.1 พันล้านบาท) ต่ากว่า
การเกินดุล 8.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (244.5 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สงู กว่าการเกินดุล 4.6 พันล้านดอลลาร์
สรอ. (151.6 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
รวมทั้งปี 2562 ดุลการค้าเกินดุล 26.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (824.1 พันล้านบาท) สูงกว่าการเกินดุล 22.4
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (720.4 พันล้านบาท) ในปี 2561
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ปริมาณการน่าเข้าทั้ง
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าวัตถุดบิ และสินค้า
ขั้นกลาง และสินค้าทุน
ปรับตัวลดลง
รวมทั้งปี 2562 มูลค่า
การน่าเข้าในรูป
เงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 5.4

อัตราการค้าปรับตัวลดลง
จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน
ดุลการค้าเกินดุล 5.9
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ต่่ากว่าการเกินดุล
ในไตรมาสก่อนหน้า
แต่สูงกว่าการเกินดุล
ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน
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ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม ปรั บ ตั ว ลดลงสอดคล้ อ งกั บ สภาพอากาศที่ แ ห้ ง แล้ ง และฝนทิ้ ง ช่ ว ง การผลิตสาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงตามผลผลิตสินค้า
เกษตรสาคัญ คือ (1) ข้าวเปลือก ลดลงร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง
ในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก และปริมาณน้าที่อยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
(2) อ้อย ลดลงร้อยละ 21.2 เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง (3) ปาล์มน้ามัน
ลดลงร้อยละ 15.2 เนื่องจากการลดลงของราคาในช่วงต้นปี ทาให้เกษตรกรลดการดูแลและส่งผลให้ผลผลิตขาด
ความสมบูรณ์ (4) สุกร ลดลงร้อยละ 1.9 เนื่องจากการลดปริมาณการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและความวิตก
กังวลต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา และ (5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
และการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในขณะที่ผลผลิตที่ขยายตัว ประกอบด้วย กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ
8.4) กุ้งขาวแวนนาไม (ร้อยละ 13.7) ยางพารา (ร้อยละ 2.4) และ มันสาปะหลัง (ร้อยละ 10.9) เป็นต้น
ด้านหมวดประมงและหมวดปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 13.7 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ ในด้านราคา ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของ
ดั ช นี ราคาสิ น ค้ า เกษตรส าคัญ ๆ เช่ น (1) กลุ่มไม้ผ ลเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 10.3 เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม้ผ ล
บางรายการไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด (2) ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกออกสูต่ ลาดน้อยลง (3) ปาล์มน้ามัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.8 ตามการลดลงของปริมาณผลผลิตและปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการลดสต็อกน้ ามันปาล์มดิบส่วนเกินของภาครัฐ และ (4) ไก่เนื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7
ตามการเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคเนื้อไก่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งประสบปัญหาการระบาดของ
โรคอหิวาต์ในสุกร อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคามันสาปะหลัง
(ลดลงร้อยละ 23.6) ราคายางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 5.8) และราคา
กุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 0.1) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ ดัชนีรายได้
เกษตรกรโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.6
รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ชะลอตัวลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 5.5 ในปี 2561 สาหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
0.2 และร้อยละ 1.9 ตามลาดับ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

(%YoY)

รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6
ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร
(%YoY)
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Q4/60

มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน

Q4/61

Q4/62

การผลิตสาขาที่พักแรม
และบริการอาหาร และ
สาขาการขนส่ง และ
สถานที่เก็บสินค้า ขยาย
ตัวเร่งขึ้น ส่วนการผลิต
สาขาการขายส่ง
การขายปลีก
และการซ่อมฯ ขยายตัว
ในเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง
ในขณะที่การผลิตสาขา
อุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขา
ก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า
และก๊าซฯ ปรับตัวลดลง

สาขาเกษตรกรรมลดลงตาม
การลดลงของผลผลิตสินค้า
ส่าคัญ ๆ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศ
ที่แห้งแล้งและฝนทิง้ ช่วง
ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ส่าคัญ ๆ หลายรายการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้
ดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมขยายตัว

สาขาอุตสาหกรรม: ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกและปัจจัยชั่วคราว
ในการผลิตสินค้าสาคัญบางรายการ การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ
0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 6.9 โดยดั ช นีผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 16.0 ตามการลดลงของการผลิตสินค้า
สาคัญ ๆ โดยเฉพาะยานยนต์ซึ่งลดลงร้อยละ 21.4 น้าตาลลดลงร้อยละ 22.1 ยางนอกและยางในลดลงร้อยละ
12.5 อย่างไรก็ตาม การผลิตจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อ
บริ โ ภคภายในประเทศ (สั ด ส่ วนส่ ง ออกน้ อยกว่ า ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 4.5 โดยผลิตสินค้าส าคัญ ๆ
ทีป่ รับตัวลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร้อยละ 15.2) เหล็กและเหล็กกล้าขัน้ มูลฐาน (ลดลงร้อยละ 10.2)
น้ามันปาล์ม (ลดลงร้อยละ 23.6) และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก (ลดลงร้อยละ 3.6) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่ม
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 1.6 โดยเป็นผลมาจากการผลิตสินค้า
สาคัญ ๆ ปรับตัวลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ (ลดลงร้อยละ 8.1) การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
(ลดลงร้อยละ 14.0) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 3.9) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ลดลงร้อยละ 12.4) และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน (ลดลงร้อยละ 7.6) อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 63.4 ลดลง
จากร้อยละ 65.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 69.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 21.4) การผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 15.2) การผลิตน้าตาล (ลดลงร้อยละ 22.1) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขัน้ มูลฐาน (ลดลง
ร้อยละ 10.2) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอืน่ ๆ (ลดลงร้อยละ 8.1) การผลิตน้ามันปาล์ม (ลดลงร้อยละ 23.6) การแปรรูป
และการถนอมผลไม้และผัก (ลดลงร้อยละ 14.0) การผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (ลดลงร้อยละ 3.9) การผลิตเสือ้ ผ้า
เครือ่ งแต่งกาย (ลดลงร้อยละ 12.4) และการผลิตยางนอกและยางใน (ลดลงร้อยละ 12.5) เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 17.0)
การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 7.3) การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 31.7)
การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 8.3) การผลิตมอลต์และสุราทีท่ าจากข้าวมอลต์
(ร้อยละ 6.5) การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลน (ร้อยละ 19.2) การฆ่าสัตว์ปกี และการผลิตเนือ้ สัตว์ปีกสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 5.5) การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั้ มูลฐาน (ร้อยละ 7.4) การผลิตสายไฟและเคเบิลอืน่ ๆ ชนิดใช้
ในทาง (ร้อยละ 7.0) และการผลิตปูนซีเมนต์ (ร้อยละ 4.3) เป็นต้น
รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2561
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และอัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.3 เทียบกับ
ร้อยละ 69.8 ในปี 2561
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สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัว
ของจานวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
การผลิ ตสาขาที่พั กแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 6.8 ต่อเนื่องจากการขยายตั วร้อยละ 6.7
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 10.33 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 7.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการให้ขยายระยะเวลา
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa on Arrival: VOA) ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
21 ชาติ ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบกับการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวจาก 5 ประเทศสาคัญที่
ขยายตัวสูง ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจากจีน (สัดส่วนร้อยละ 23.97) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 อินเดีย (สัดส่วน
ร้อยละ 5.07) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 รัสเซีย (สัดส่วนร้อยละ 4.96) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ไต้หวัน (สัดส่วนร้อยละ
1.90) เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 19.0 และลาว (สั ด ส่ ว นร้อยละ 4.47) เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 7.1 ตามล าดั บ เมื่ อรวมกั บ
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 0.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.9 โดย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0.50 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดย
รายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสาคัญที่ขยายตัวสูง ประกอบด้วย รายรับจากนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย
ญี่ปุ่ น รัสเซี ย และไต้หวั น (2) รายรับ จากนัก ท่ องเที่ยวชาวไทย 0.29 ล้ า นล้ านบาท ลดลงร้อยละ 0.8
แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเข้าพักเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ
71.24 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.08 ในไตรมาสก่อนหน้า
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราการใช้ก่าลังการผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.4

รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไตรมาสที่สี่ของปี 2562
มีจานวน 0.504 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

เหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
(5 ก.ค. 61)
มาตรการ VOA
(15 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62)
มาตรการ VOA
(14 ม.ค. - 30 เม.ย. 62)
มาตรการ VOA
(1 พ.ค. – 31 ต.ค. 62)

%Cap U (แกนซ้าย)
Export<30%
Export>60%

(%YoY)
15.0

การจัดระเบียบทัวร์ผิดก หมาย
มาตรการ VOA
(1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60)
มาตรการ VOA
(1 มี.ค. - 31 ส.ค. 60)
มาตรการ VOA
(1 มี.ค. - 31 ส.ค. 60)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 6.9
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.4

ระเบิดราชประสงค์
(17 ส.ค. 58)
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สาขาอุตสาหกรรมลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 2.3 โดย
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
การผลิตเพื่อส่งออก
ร้อยละ 30 – 60 ลดลง
ร้อยละ 16.0
อุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วน
การผลิตเพือ่ ส่งออก
น้อยกว่าร้อยละ 30 ลดลง
ร้อยละ 4.5 และ
อุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วน
การผลิตเพือ่ ส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60 ลดลง
ร้อยละ 1.6

สาขาทีพ่ ักแรมและบริการ
ด้านอาหารขยายตัวใน
เกณฑ์ดีร้อยละ 6.8 ตาม
การขยายตัวของจ่านวน
และรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์สูงร้อยละ 71.24
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.08
ในไตรมาสก่อนหน้า
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รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 7.6 ในปี 2561 รายรับรวมจากการท่องเทีย่ วอยูท่ ี่ 3.02 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 4.5 ในปี 2561 โดยมีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศรวม 39.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2 และรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 ส่วนรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 1.08
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.38
สาขาการขายส่ง และการขายปลีกฯ: ขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ งจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตสาขาการขายส่ง
การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 5.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนีสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ดัชนีการขายปลีก
(ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยดัชนีหมวดร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 5.5 และหมวดร้านขายปลีกในร้านค้า
ทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 โดยดัชนีหมวด
การขายส่งของใช้ในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.9 และหมวดการขายส่งสินค้าทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.7 อย่างไรก็ตาม
ดัชนีการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 13.0 เนือ่ งจากหมวดการขาย
ยานยนต์ลดลงร้อยละ 15.9 และหมวดการขายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ลดลงร้อยละ 9.4
รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.7 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.6 ในปี 2561
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า: เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของบริการขนส่งทาง
อากาศ บริการสนับสนุนการขนส่ง และบริการขนส่งทางน้า การผลิตสาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย (1) บริการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงขยายตัวร้อยละ 2.8
บริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 5.1 และบริการขนส่งทางน้าขยายตัวร้อยละ 4.2 ตามลาดับ (2) บริการ
สนับสนุนการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า สอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของผลประกอบการของผู้ให้บริการสนับสนุนการขนส่ง และ (3) บริการไปรษณีย์ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.8
รวมทั้งปี 2562 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 4.4 ในปี 2561 โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.8 บริการสนับสนุนการขนส่งขยายตัวร้อยละ 5.9
และบริการไปรษณีย์ขยายตัวร้อยละ 3.6
สาขาไฟฟ้า ก๊ าซ และระบบปรับอากาศ: ปรับตั วลดลงตามการลดลงของกิ จกรรมการผลิตไฟฟ้า และ
การชะลอตัวของกิจกรรมโรงแยกก๊าซ การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับ
การขยายตัว ร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย (1) กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการใช้ไฟฟ้ารวมร้อยละ 0.4 โดยการใช้
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.9 ขณะที่การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และ (2) กิจกรรมโรงแยกก๊าซขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการชะลอตัวของปริมาณการใช้กา๊ ซในการผลิตไฟฟ้า
รวมทั้งปี 2562 สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศขยายตัวร้อยละ 4.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2561
โดยกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 5.1 และกิจกรรมโรงแยกก๊าซขยายตัวร้อยละ 3.3
สาขาก่อสร้าง: ปรับตัวลดลงตามความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างภาครัฐ
ปรับตัวลดลง ในขณะทีก่ ารก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึน้ การผลิตสาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ มีสาเหตุมาจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณเป็นสาคัญ (การก่อสร้าง
ของรัฐบาลลดลงร้อยละ 17.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การก่อสร้างของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 15.2) การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ
0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการก่อสร้างอาคารทีอ่ ยูอ่ าศัยและการก่อสร้างอาคารที่มิใช่
ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างในโครงการเขตพัฒนา
พิ เศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการก่อสร้า งโรงแรมขนาดใหญ่ หลายแห่ ง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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สาขาการขายส่งและ
การขายปลีกฯ ขยายตัวใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง

สาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบ
ปรับอากาศปรับตัวลดลงตาม
การลดลงของกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้า และการชะลอ
ตัวของกิจกรรมโรงแยกก๊าซ

สาขาการก่อสร้างปรับตัว
ลดลง โดยความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ
ส่งผลให้การก่อสร้างของ
รัฐบาลลดลงร้อยละ 17.4
แต่การก่อสร้างของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวเร่งขึ้น
ประกอบกับการกลับมา
ขยายตัวของภาคเอกชน
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ในกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะที่สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงติดต่อกันเป็น
ไตรมาสทีส่ องร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ลดลงร้อยละ 15.2) และ
หมวดซีเมนต์ (ลดลงร้อยละ 0.2) เป็นสาคัญ ในขณะทีด่ ชั นีราคาหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2
รวมทัง้ ปี 2562 การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.4 ในปี 2561 โดยการก่อสร้าง
ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.4 (การก่อสร้างของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.7 และการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัว
ร้อยละ 5.6) และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.4
ผู้มี งานท า: ปรับ ตัวลดลงตามการลดลงของผู้ มีง านท าทั้ง ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร แต่อัตรา
การว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 จ านวนผู้มีงานท าลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม
ร้อยละ 1.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผูม้ ีงานทาภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 32.09)
ลดลงร้อยละ 1.6 และเป็นการลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ ี่ สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ
บางรายการ เช่น ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ามัน เป็นต้น และผูม้ งี านทานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ
67.91) ลดลงร้อยละ 0.9 และเป็นการลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ อง ตามการลดลงของจานวนผูม้ งี านทาในสาขา
การผลิตอุตสาหกรรม และสาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ผูม้ งี านทาในสาขาก่อสร้าง
และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์ฯ กลับมาขยายตัวในไตรมาสนี้ อัตราการว่างงานในไตรมาส
นี้อยู่ที่ร้อยละ 1.0 สูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี ผู้ว่างงานจานวน 3.7
แสนคน เทียบกับผูว้ า่ งงานจานวน 3.6 แสนคนในช่วงเดียวกันในปีกอ่ น
เฉลี่ยทั้งปี 2562 มีผู้ว่างงานจานวน 3.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0
การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2561
สัดส่วน
%YOY
Q4/62 ทั้งปี Q1 Q2 Q3
100.00 1.1 -0.2 0.9 1.7
ผู้มีงานทารวม
32.09 3.3 6.0 3.0 1.9
- ภาคเกษตร
67.91 0.1 -2.8 -0.0 1.6
- นอกภาคเกษตร
16.15 2.5 -0.0 2.6 2.8
อุตสาหกรรม
5.51 -2.2 -11.8 -2.7 2.6
ก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ 16.87 -0.7 -2.8 -2.2 0.9
7.56 1.8 -1.3 5.7 3.0
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
38.4 38.1 38.5 38.7
กาลังแรงงานรวม (ล้านคน)
37.9 37.4 37.9 38.3
จานวนผู้มีงานทา (ล้านคน)
4.1 4.7 4.1 3.7
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
1.1 1.2 1.1 1.0
อัตราการว่างงาน (%)
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.)

Q4
1.9
2.4
1.7
4.6
5.0
1.5
-0.0
38.4
37.9
3.6
0.9

ทั้งปี
-0.5
-3.3
0.8
-1.6
4.9
-0.7
1.3
38.2
37.7
3.7
1.0

ผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของผู้มีงานทา
ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.0

(ล้านคน)
การจ้างงาน (แกนซ้าย)
38.8
38.4
38.0
37.6
37.2
36.8
36.4
36.0
4Q58
4Q59
4Q60
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

Q1
0.9
-4.2
3.2
1.0
10.5
2.4
-0.2
38.3
37.7
3.5
0.9

2562
Q2
-0.3
-4.0
1.5
-0.5
6.2
-0.4
1.1
38.4
37.8
3.8
1.0

จ่านวนผู้มีงานท่าปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยผู้มีงานท่า
ภาคเกษตรลดลงต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่ 4 และ
ผู้มีงานท่านอกภาคเกษตร
ลดลงต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 2
อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่่าที่ร้อยละ 1.0

Q3 Q4
-2.1 -1.1
-1.8 -1.6
-2.3 -0.9
-5.2 -3.9
-2.2 0.2
-4.1 0.1
3.1 -0.7
38.0 38.0
37.49 37.48
3.9 3.7
1.0 1.0

(%)
1.5

อัตราการว่างงาน (แกนขวา)

1.0

0.5
4Q61

4Q62
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ด้านการคลัง
ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 605,767.7
ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 โดยเป็นผลมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษี
น้ามันฯ เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการชาระภาษีจากการชาระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นการชาระภายใน
10 วัน หลังจากนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ทาให้ในเดือนตุลาคม 2562 มีการจัดเก็บภาษีน้ามันฯ เพิม่ ขึ้น
จากปีทผี่ า่ นมาอีก 21 วัน (2) การเพิม่ ขึน้ ของการจัดเก็บภาษีเบียร์ เนือ่ งจากผู้ประกอบการเพิม่ การผลิตสินค้าเพื่อ
รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ (3) การนาส่งรายได้เหลือ่ มปีเพิม่ ขึน้ ของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง เช่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสิน เป็นต้น (4) การเพิ่มขึ้นของ
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการขยายตัวของภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) และ
จากดอกเบีย้ (ภ.ง.ด. 2)

ในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2563
การจัดเก็บรายได้สทุ ธิของ
รัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ปีงบประมาณ

ทั้งปี

2561
Q1
Q2

Q3

Q4

ทั้งปี

Q1

2562
Q2 Q3

รายได้นาส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท) 2,536.9 547.6 532.5 754.1 702.8 2,566.1 596.6 564.2 776.1
เทียบปีก่อน (%)
7.7
-0.1
6.5
9.3 13.8 1.1
9.0
5.9
2.9
ทีม่ า: กระทรวงการคลัง

Q4

2563
Q1

629.2
-10.5

605.8
1.5

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
873,587.5 ล้านบาท1 ลดลงร้อยละ 15.4 (รายจ่ายประจาลดลงร้อยละ 13.8 และรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ
22.5) ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 729,528.0 ล้านบาท2 ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 18.3 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 22.8 ต่ากว่าร้อยละ 29.8
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2563 จาแนกเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 703,482.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.0 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ
27.7 ต่ากว่าร้อยละ 33.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 26,045.2 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 65.4 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 4.0 ต่ากว่าร้อยละ 13.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในไตรมาสแรก
เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย
22.8
4.0

Q1/54 Q1/55 Q1/56 Q1/57 Q1/58 Q1/59 Q1/60 Q1/61 Q1/62 Q1/63

2
3

อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีใน
Q1/FY 2563 อยู่ที่ร้อยละ
22.8 (อัตราการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ่าและรายจ่าย
ลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 27.7
และร้อยละ 4.0 ตามล่าดับ)

ที่มา: GFMIS

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี 80,655.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 14.0 ตามการขยายตัวของรายจ่ายลงทุน โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีอยู่ที่
ร้อยละ 30.6 (สูงกว่าร้อยละ 19.1 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
(ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) 64,156.6 ล้านบาท 3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
ร้อยละ 8.0 ตามการปรับเพิ่มแผนการลงทุนของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่า อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เป็นสาคัญ และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ 519.2 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มี
การเบิกจ่าย 279.7 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในส่วนของเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
(Development Policy Loan: DPL) 519.2 ล้านบาท
1

ความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปี 2563
ส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปี ทั้งในส่วนของ
รายจ่ายประจ่าและรายจ่าย
ลงทุนลดลง

การเบิกจ่ายงบประมาณกัน
ไว้เหลื่อมปี งบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ และเงินกูน้ อก
งบประมาณเพิ่มขึ้น

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกู้นอกงบประมาณ และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวม
งบลงทุนของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และไม่รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2,029.8 ล้านบาท

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม มีมูลค่าทัง้ สิ้น 6,953,936.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของ GDP
ประกอบด้วยเงินกู้ภายในประเทศ 6,765,469.5 ล้านบาท (ร้อยละ 40.1 ของ GDP) และเงินกู้จากต่างประเทศ
188,467.4 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 1.1 ของ GDP) โดยแบ่ ง เป็ น หนี้ ข องรั ฐ บาล 5,741,489.0 ล้ า นบาท
หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน 869,827.9 ล้านบาท หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน)
333,918.9 ล้านบาท และหนีห้ น่วยงานอืน่ ของรัฐ 8,701.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.6 ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 4.8
และร้อยละ 0.1 ของหนี้สาธารณะคงค้าง ตามลาดับ
ฐานะการคลัง: ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 163,864 ล้านบาท เมื่อรวม
กับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ 59,035 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 26,314 ล้านบาท
ทาให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดสุทธิ 196,585 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้าจานวน
512,955 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงิ นคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนทั้งสิ้ น
316,370 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562
อยู่ที่ร้อยละ 41.2
ของ GDP
ฐานะเงินคงคลัง
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562
มีจ่านวนทั้งสิ้น 316,370
ล้านบาท

สถานะเงินคงคลัง

หนี้สาธารณะคงค้าง
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ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ สศช.

ที่มา: กระทรวงการคลัง

ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบีย้ นโยบายปรับตัวลดลงร้อยละ 0.25 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.25 ต่อปี ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัง้ ที่ 7/2562 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทีป่ ระชุมมีมติ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้และต่ากว่าศักยภาพ สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ ซึง่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.50-1.75 ต่อปี และหลายประเทศที่ผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น
อินเดีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ขณะที่
ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง โดยปรับลดลงร้อยละ 0.50 ในเดือนตุลาคมและ
ร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคม ซึง่ ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.00 เป็นร้อยละ 6.25
รวมทั้งปี 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และเดือน
พฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ สิ้นปี 2561 เป็นร้อยละ
1.25 ต่อปี ณ สิ้นปี 2562
ในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารกลางมาเลเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 2.75
ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก
ร้อยละ 0.25 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.00 ต่อปี เนือ่ งจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่า
ประมาณการและต่ากว่าระดับศักยภาพค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด -19
ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 และสภาวะภัยแล้ง ขณะที่อตั ราเงิน
เฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงินมีความเสี่ยงจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับประเทศรัสเซียและฟิลิปปินส์ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ
0.25

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2562 อัตราดอกเบี้ย
นโยบายไทยปรับตัวลดลง
เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี
สอดคล้องกับทิศทาง
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของ สหรัฐฯ
อินเดีย เกาหลีใต้ รัสเซีย
ออสเตรเลีย และ
อินโดนีเซีย
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
2561
2562
2563
(ร้อยละ)
ณ สิ้นงวด
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
Q4
ม.ค. ก.พ.*
2.25-2.50 1.50-1.75 1.75-2.00 2.00-2.25 2.25-2.50 1.50-1.75 2.25-2.50 2.25-2.50 1.75-2.00 1.50-1.75 1.50-1.75 1.50-1.75
สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
อังกฤษ
0.75
0.50
0.50
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
ญีป่ นุ่
-0.10
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10
-0.10
-0.10
-0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
แคนาคา
1.75
1.25
1.25
1.50
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
ออสเตรเลีย
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.75
0.75
นิวซีแลนด์
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.00
1.75
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
รัสเซีย
7.75
7.25
7.25
7.50
7.75
6.25
7.75
7.50
7.00
6.25
6.25
6.00
จีน
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
เกาหลีใต้
1.75
1.50
1.50
1.50
1.75
1.25
1.75
1.75
1.50
1.25
1.25
1.25
อินเดีย
6.50
6.00
6.25
6.50
6.50
5.15
6.25
5.75
5.40
5.15
5.15
5.15
อินโดนีเซีย
6.00
4.25
5.25
5.75
6.00
5.00
6.00
6.00
5.25
5.00
5.00
5.00
ฟิลปิ ปินส์
4.75
3.00
3.50
4.50
4.75
4.00
4.75
4.50
4.00
4.00
4.00
3.75
มาเลเซีย
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.00
3.25
3.00
3.00
3.00
2.75
2.75
ไทย
1.75
1.50
1.50
1.50
1.75
1.25
1.75
1.75
1.50
1.25
1.25
1.00
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. *ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 63

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และดอกเบี้ยเงินกู้ลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12
เดือนเฉลี่ย ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.06 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่
ร้อยละ 1.39 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 ใน 5 แห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มาอยู่ที่
ระดับร้อยละ 1.38 ต่อปี และร้อยละ 1.33 ต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ตามลาดับ ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ย ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาสก่อนเป็นระดับ
ร้อยละ 6.15 ต่อปี ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ
14 ไตรมาส หลังจากที่ปรับลดครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน 2559 สาหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยู่ที่ร้อยละ 1.30 ต่อปีและ 6.65 ต่อปีตามลาดับ
ในขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยู่ที่
ร้อยละ 1.58 ต่อปีและ 6.46 ต่อปีตามลาดับ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงเฉลี่ย และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ที่แท้จริงเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ
รวมทั้งปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัว
ลดลงเป็นร้อยละ 1.41 ต่อปีและ 6.23 ต่อปีตามลาดับ เช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เฉลี่ยเป็นร้อยละ 1.59 ต่อปีและ 6.55 ต่อปีตามลาดับ
ในเดือนมกราคม 2563 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแห่งได้มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก แต่ยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่
ปรับสูงขึ้น โดยในเดือนมกราคมอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 8 เดือน
ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 2 แห่งและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แห่ง ปรับลดอัตราดอกเบีย้
เงินกู้ และธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 แห่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตาม
การลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์ขนาดกลางยังคงอัตราดอกเบีย้
ไว้ในระดับเดิม โดยธนาคารพาณิชย์บางธนาคารปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื แก่ลกู ค้ารายย่อยชัน้ ดี (MRR)

สถาบันการเงินทั้งระบบ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ลง
จากไตรมาสก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัว
เพิ่มขึ้น ตามการชะลอตัว
ของอัตราเงินเฟ้อ

สินเชื่อภาคเอกชน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สินเชือ่ ภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินชะลอตัวลงทัง้ ในสินเชือ่ ธุรกิจและสินเชือ่ ครัวเรือน โดย ณ สิน้ ไตรมาส
ที่สี่ปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของสินเชือ่ สาขาการผลิต การขายส่งและการขายปลีก และทีพ่ กั แรม
และบริการด้านร้านอาหาร สาหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ
4.6 ในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 มาเป็นร้อยละ 3.4
แต่สินเชื่อเพื่อการบริโภคส่ วนบุคคลอื่น ๆ ชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็ นเพราะสินเชื่อบัตรเครดิ ต
ยังขยายตัวได้ดีตามการส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ให้บริการ ในขณะที่คุณภาพของสินเชื่อ
โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL)
ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.99 เทียบกับร้อยละ 3.03 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินเชือ่ คงค้างของสินเชือ่ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคล
รวมทั้งปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน ณ สิ้นปีขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 5.9 ณ สิ้นปี 2561 โดยเป็นการชะลอตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือน ส่วนสินเชื่อภาคธุรกิจ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8
อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ค่าเงินบาท
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 30.28 บาทต่ อดอลลาร์ สรอ. แข็ ง ค่ า ขึ้ น จากค่ า เฉลี่ ย ในไตรมาสก่อ นหน้ า ร้ อ ยละ 1.4 แม้ ว่ า
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงในเดือนพฤศจิกายน และธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกแล้วก็ตาม ทั้งนี้ การแข็งค่าของเงินบาทเป็นผลจากการเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับดัชนีคา่ เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายในช่วงเดือนตุลาคม สาหรับค่าเงินของประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคที่เคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินบาท อาทิ ค่าเงินดอลลาร์ไต้หวัน ค่าเงินวอน
เกาหลีใต้ ค่ าเงิน เปโซฟิ ลิป ปิ นส์ และค่าเงิน ดอลลาร์สิ งคโปร์ เป็น ต้ น ทั้ง นี้ เมื่อเที ยบกับประเทศคู่ค้าหรือ
คู่แข่งอื่น ๆ เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น สะท้อนจากดัชนีค่าเงินบาท (NEER)4 ในไตรมาสที่สี่ อยู่ที่ 126.95
เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.6
รวมทั้งปี 2562 ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.15 - 32.37 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (ค่าเฉลี่ย 31.04 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ.) แข็งค่าขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.96 เนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ผลจาก
สงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และทิศทางการดาเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายของประเทศ
ผู้นาทางการค้า เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ในเดือนมกราคม 2562 ค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาค สืบเนื่องจากความกังวลที่มีต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่จะกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบกับสถานการณ์การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่มีทิศทางดีขึ้นหลังการลงนามใน
ข้อตกลงการค้าระยะแรก โดยในเดือนมกราคม 2563 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 30.44 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อน
ค่าลงร้อยละ 0.7 จากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า
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ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า
เนื่องจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัด และการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
เป็นส่าคัญ และ NEER
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6

ดัชนีหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า

เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า
ดัชนี
130

สินเชื่อภาคเอกชนของ
สถาบันรับฝากเงินชะลอตัว
ลงตามการชะลอตัวของ
สินเชื่อธุรกิจในสาขา สาขา
การผลิต การขายส่งและ
การขายปลีกและสาขาที่พัก
แรมและบริการด้านอาหาร
เช่นเดียวกับสินเชื่อ
ครัวเรือนที่ชะลอลง
เนื่องจากการชะลอความ
ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย ขณะที่สินเชื่อบัตร
เครดิตยังคงขยายตัว
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
หน้า
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ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้าหนักใหม่ในการคานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับปีที่ใช้คานวณน้าหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการขายสุทธิของนักลงทุน
ต่างชาติในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางลดลงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้น
ไตรมาสปิดที่ 1,580 จุด ลดลงร้อยละ 3.5 จากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของไทยใน
ไตรมาสนี้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับประเทศในภูมิภาค โดยมีปัจจัยสาคัญ ได้แก่ (1) การส่งออกของไทยที่ยัง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง (2) การระงับสิทธิพิเศษ GSP สินค้าไทยของสหรัฐฯ (3) ผลประกอบการของธุรกิจพลังงาน
ลดลงตามการลดลงของราคาน้ ามั น ดิ บ และ (4) ความขั ด แย้ ง ทางการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ จี น และ
สถานการณ์การเมืองในฮ่องกง
รวมทั้งปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1,564 จุด ณ สิ้นปี 2561 เป็น 1,580 จุด ณ สิ้นปี
2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ดี ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2562 ค่อนข้างมีความผันผวน
โดยมีปัจจัยสาคัญจากสถานการณ์สงครามทางการค้า สถานการณ์การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของประเทศสาคัญ
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 4.2 มาอยู่ที่ 1,514
จุด เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการระบาด
ของไวรัสโควิด -19 โดยนักลงทุนต่ างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศมี ยอดขายสุท ธิ ขณะที่นักลงทุ น
รายย่อยยังคงซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ร้อยละ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ปรับลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การขายของนักลงทุน
ต่างชาติเป็นส่าคัญ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับลดลง
ในขณะที่ระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น

2.5
2.0
1.5

1.0

Q3/2562
Q4/2562

0.5

ม.ค.-63
0.0
1M 6M 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y 18Y 20Y 22Y 24Y 26Y 28Y
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อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลระยะสั้ น ปรั บ ตั ว ลดลง ขณะที่ พั น ธบั ต รระยะยาวปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ในไตรมาสสี่ของปี 2562 นักลงทุนยังมีความกังวลต่อสถานการณปัญหาที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะ
สั้น และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนสิงหาคมและเดือน
พฤศจิกายน ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่ม
ผ่อนคลายภายหลังมีการเจรจาการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในช่วงเดือนกันยายน ส่งผลให้นักลงทุน
ปรับ สั ด ส่ ว นการลงทุ น และทยอยขายท ากาไร โดยนั กลงทุ น ต่ า งชาติ ขายสุ ท ธิ ในพั น ธบั ต รระยะสั้ น แต่ ซื้ อ
ในพันธบัตรระยะยาว อย่างไรก็ดีนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ที่ 8.3 พันล้านบาท ลดลง
จาก 79.9 พันล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมทั้งปี 2562 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 87.8 พันล้านบาท จากเฉลี่ย
78.8 พันล้านบาทต่อวันในปี 2561 การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก ร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ
1.25 และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวลดลงจากปี
2561 ทุกช่วงอายุและดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิ 79.3 พันล้านบาท
ในเดือนมกราคม 2563 นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยมียอดซื้อสุทธิ 10.8
พันล้านบาท โดยเป็นการซื้อในพันธบัตรระยะยาว และขายพันธบัตรระยะสั้น

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลระยะสัน้ ปรับตัวลดลง
ขณะที่พันธบัตรระยะยาว
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยนักลงทุนต่างชาติยงั คงมี
การขายสุทธิ
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เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ ใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่สี่มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 1.7 พันล้านดอลลาร์
สรอ. เป็ น ผลจากนั กลงทุ น ไทยน าเงิ น ออกไปลงทุ น ทั้ง ในรูป แบบของการลงทุ น โดยตรงและการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดียังมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติ
ใน 11 เดือนแรกของปี 2562 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 10.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจาก 14.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ในปี 2561 เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไทยนาเงินออกไปลงทุนโดยตรง และการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี
ยังมีเงินทุนไหลเข้าในรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิ เนื่องจากการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศของนัก
ลงทุนไทยทัง้ ลงทุนโดยตรง
และลงทุนในหลักทรัพย์

เงินทุนเคลื่อนย้าย
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
- การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
- การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
อื่น ๆ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดุลบัญชีเดินสะพัด ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 10.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (314.5
พันล้านบาท) เทียบกับการเกินดุล 6.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (205.3 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
และการเกินดุล 9.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (283.6 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ เป็นผลมาจากการเกินดุล
การค้า 5.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (สูงกว่าการเกินดุล 4.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
และการเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 4.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (สูงกว่าการเกินดุล 1.6
พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส เดียวกันของปีกอ่ น)
รวมทั้ ง ปี 2562 ดุล บัญชีเดินสะพั ดเกิน ดุล 37.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (1,154.4 พันล้านบาท) เทียบกับ
การเกินดุล 28.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (913.3 พันล้านบาท) ในปี 2561
เงิ นส ารองระหว่ างประเทศ ณ สิ้ น เดื อนธั นวาคม 2562 อยู่ ที่ 224.3 พัน ล้า นดอลลาร์ สรอ. (และมี net
forward position อีก 34.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.8 เท่าของหนีต้ า่ งประเทศระยะสั้น (ข้อมูล
เบื้องต้น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) และเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า 12.6 เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการนาเข้าใน
ไตรมาสที่สี่ของปี 2562)
ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สี่ของปี 2562
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ชะลอลงจากร้อยละ
0.6 ในไตรมาสที่สามของปี 2562 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.8 ชะลอลงจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาผักสด ผลไม้สด และเนื้อสัตว์
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.2 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 7.9 ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 7.3
ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4
เทียบกับการปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่สามของปี 2562 ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาหมวด
พลังงานร้อยละ 4.2 ในไตรมาสนี้ เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.5 เทียบกับร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า5
รวมทั้งปี 2562 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 0.7 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เทียบกับ
ร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.7 ในปี 2561
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.7 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสทีส่ าม
ของปี 2562 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาในผลิตภัณฑ์จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็น
สาคัญ โดยราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ และราคาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมลดลงร้อยละ
2.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ในขณะที่ ราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 ต่อเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
7.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาผลผลิตการเกษตร และสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ6
รวมทั้งปี 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.4 ในปี 2561

5
6

NESDC
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 0.4 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่
สามของปี 2562 ตาม
การชะลอลงของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่าคัญ

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลง
ร้อยละ 1.7 ตามการลดลง
ของราคาในหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็น
ส่าคัญ

ในเดือนมกราคม 2563 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.5
ในเดือนมกราคม 2563 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.8
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสที่สี่ของปี 2562
ราคาน้ามันดิบอยูใ่ นระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สี่
ของปี 2562 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 60.90
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 8.1 จากเฉลีย่ 66.30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
แต่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 จากราคาเฉลีย่ 60.22 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2562
การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนี้มีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ปริมาณน้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ ม OECD (เช่ น สหรัฐ อเมริกา และแคนาดา) เพิ่ ม ขึ้นมาอยู่ ที่ 2,914 ล้ า นบาร์เรล (สู ง กว่า ปริม าณ
น้ามันดิบคงคลังของกลุ่ม OECD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2,860 ล้านบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งทาให้ความต้องการน้ามันดิบยัง
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และ (3) ความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อความเสี่ยงสาคัญ ๆ อาทิ สถานการณ์สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป
รวมทัง้ ปี 2562 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลีย่ 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูท่ ี่ 61.94 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 10.3 จากเฉลีย่ 69.08 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปีกอ่ น
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
WTI
2560
ทั้งปี
50.90 54.78 52.99 53.18 52.97 18.1
Q1
62.94 67.26 63.79 64.12 64.52 21.5
Q2
68.07 75.22 72.23 72.28 71.95 41.8
Q3
69.52 75.88 74.03 74.32 73.47 44.0
2561
Q4
59.57 68.96 68.13 68.56 66.30
7.4
ทั้งปี
65.05 71.84 69.54 69.82 69.08 27.8
Q1
54.88 63.79 63.20 63.34 61.30 -12.8
Q2
59.62 68.17 67.15 67.37 65.58 -12.4
Q3
56.38 61.96 61.04 61.48 60.22 -18.9
Q4
56.73 62.29 62.05 62.42 60.90
-4.8
2562
ทั้งปี
56.85 63.99 63.31 63.59 61.94 -12.6
ต.ค.
53.96 59.59 59.58 59.95 58.27 -23.8
พ.ย.
57.07 62.72 62.12 62.63 61.21
0.9
ธ.ค.
59.75 65.12 65.01 65.20 63.77 22.1
2563
ม.ค.
57.70 63.74 64.47 64.58 62.62 11.7
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราการขยายตัว (%YOY)
BRENT DUBAI OMAN
21.6
27.8 27.4
23.4
20.6 20.2
48.7
46.7 46.1
44.9
46.7 46.6
11.9
15.0 15.7
31.1
31.2 31.3
-5.2
-0.9
-1.2
-9.4
-7.0
-6.8
-18.4 -17.6 -17.3
-9.7
-8.9
-9.0
-10.9
-9.0
-8.9
-26.1 -24.8 -25.0
-4.9
-5.4
-5.0
12.8
14.3 14.0
5.8
9.4
9.1

ราคาน้้ามันดิบปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตาม
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ม OECD และ
การชะลอตัวของ
อุปสงค์ในตลาดโลก

เฉลีย่
23.7
21.5
45.9
45.6
12.6
30.4
-5.0
-8.9
-18.0
-8.1
-10.3
-25.0
-3.7
15.6
8.9
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3. เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่สี่ของปี 2562
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากไตรมาสที่สาม
โดยมีแรงสนับสนุนสาคัญจากห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มปรับตัวต่อมาตรการกีดกันทาง
การค้าได้มากขึ้น และการผ่อนคลายลงของความตึงเครียดจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน ภายหลังการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งมี
ผลให้สหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านาเข้าจากจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
เดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และการเก็บภาษีนาเข้าจากจีนเพิ่มเติมอีกมูลค่า 1.6 แสนล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ออกไป ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลจีนก็ได้
ประกาศจะนาเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 4 – 5 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี อย่างไรก็ดี
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปอย่างเปราะบางสะท้อนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
เศรษฐกิจส าคั ญ ๆ อาทิ ยูโ รโซน และญี่ปุ่ น ที่ยัง คงปรับตัว ลดลงรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศของหลาย
ประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์ต่า
ท่ามกลางความกังวลเกีย่ วกับแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงเป็นไปอย่างเปราะบางและอัตราเงินเฟ้อ
ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายนโยบายการเงิน ทาให้ธนาคารกลางของประเทศสาคัญ ๆ ยังคงดาเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก
1 ครั้งในเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้ทั้งปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 – 1.50 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปได้ดาเนินมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อพันธบัตรและมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ธนาคารพาณิชย์
ส่วนธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับธนาคารกลางอีกหลายประเทศสาคัญ ๆ ที่ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ ออสเตรเลีย
อินเดีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย และบราซิล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งขึ้นของ
การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2546 และ
การส่งออกสุทธิที่เพิ่มขึ้นโดยเป็นผลมาจากการลดลงของการนาเข้าซึ่งลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดยเฉพาะ
การน าเข้าจากประเทศจี นที่ ปรับ ตัว ลดลงร้อยละ 23.8 นอกจากนี้ ยั งได้ รับ แรงสนั บสนุ นจากการบริโ ภค
ภาคเอกชนที่ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงาน ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรอบ 50 ปี สาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(Core PCE) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC)
มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.50 – 1.75 ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม
2562 ภายหลั ง จากปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายไปแล้ ว ทั้ ง สิ้ น 3 ครั้ง ในช่ ว งปี 2562 รวมทั้ ง ปี 2562
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากร้อยละ 2.9 ในปีก่อนหน้า และเป็นการขยายตัวต่าสุด
ในรอบ 3 ปี โดยเป็นการชะลอตัวตามการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก เป็นสาคัญ
เศรษฐกิ จ ยู โ รโซน ขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.9 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 1.2 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า และเป็ น อั ต รา
การขยายตัวต่าสุดในรอบ 24 ไตรมาส การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของ
การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ส าคัญ ซึ่ ง ได้ รับ ผลกระทบจากมาตรการกีด กั น ทางการค้า และการปรั บ
มาตรฐานไอเสียใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในหมวดยานยนต์ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 46.4 เท่ากับในไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ต่ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 4 สอดคล้องกับ
อัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 81.0 เป็นระดับทีต่ ่าทีส่ ดุ ในรอบ 20 ไตรมาส นับตั้งแต่
ไตรมาสแรกของปี 2558 ในขณะเดียวกัน การบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตัวลง สะท้อนจากดัชนีการค้าปลี ก
ที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ที่ลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนในกระบวนการแยกตัวของสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ขอ้ ตกลง อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานยังคงอยูใ่ นระดับเฉลีย่ ร้อยละ 7.4 สาหรับอัตรา
เงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ใกล้เคียงกับร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ในการประชุมธนาคารกลางยุโรป
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น
ตามการเร่งขึ้นของการลงทุน
ภาครัฐและการส่งออกสุทธิ
และการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของการบริโภค
ภาคเอกชน สอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของการจ้าง
งานและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่
ในระดับต่า่ กว่าเป้าหมาย
ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอลง
จากไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตัวต่้าสุดในรอบ 24
ไตรมาส ตามการลดลงของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
การชะลอตัวของการบริโภค
ภาคครัวเรือน สอดคล้องกับ
ความเชื่อมั่นที่ลดลง
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เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จึงยังคงดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปทัง้ การคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ใน
ระดับต่า มาตรการเพิม่ ปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร (Asset Purchase Programme) มาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่า
ให้แก่ธนาคารพาณิชย์รอบที่ 3 (TLTROs III) และการกาหนดจานวนเงินสดสารองขัน้ ต่าซึง่ จะไม่ถกู คิดอัตราดอกเบีย้
ติดลบ (Two-tier System) รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยเป็นการขยายตัวต่าสุด
ในรอบ 3 ปี และชะลอลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2561 โดยเป็นการชะลอตัวตามการส่งออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาคัญ
เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชนและ
การส่งออกเป็นสาคัญ โดยดัชนีคา้ ปลีกลดลงร้อยละ 3.8 เป็นการลดลงครัง้ แรกในรอบ 13 ไตรมาส ส่วนหนึง่ เป็นผล
จากการปรับขึน้ อัตราภาษีเพือ่ การบริโภคทีเ่ ริม่ บังคับใช้ในเดือนตุลาคม สอดคล้องกับดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีย่ งั
อยูใ่ นระดับต่า ในขณะเดียวกัน การส่งออกลดลงร้อยละ 4.4 เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสทีส่ ี่ สอดคล้องกับ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 49.5 ต่ากว่าระดับ 50.0 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สี่เช่นเดียวกัน
สาหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.5 ยังคงต่ากว่าระดับเป้าหมายนโยบายการเงินที่ร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ
-0.1 และดาเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินไว้ทรี่ ะดับเดิม รวมทัง้ ปี 2562 เศรษฐกิจญีป่ นุ่ คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.0 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ 0.3 ในปี 2561 โดยมีแรงสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวของการส่งออก เป็นสาคัญ
เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า และยังคงเป็นอัตราการขยายตัวทีต่ ่าสุดในรอบ 111
ไตรมาส โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังขยายตัวต่อเนื่องทั้งการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในขณะทีก่ ารส่งออกสุทธิปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส โดยเป็นผลจาก
มูลค่าการนาเข้าทีก่ ลับมาขยายตัวและเพิม่ ขึน้ เร็วกว่าการส่งออก ในขณะทีก่ ารนาเข้าจากสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.5
และการส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.0 ด้านอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.9 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 32 ไตรมาส ซึง่ เป็นผลมาจากการเร่งตัวขึ้นของราคาในหมวด
อาหารโดยเฉพาะเนือ้ สุกรซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและการเพิม่ ขึน้ ของ
ภาษีนาเข้าหลายรายการจากสหรัฐฯ ส่วนทุนสารองระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 3.108 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 สูงสุดในรอบ 6 เดือน ในขณะทีส่ ดั ส่วนหนีส้ นิ ของภาคธุรกิจยังคงอยูใ่ นระดับสูงทีร่ อ้ ยละ
154.5 ต่อ GDP เงื่อนไขการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ธนาคาร
กลางจี น (PBOC) ปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ ย นโยบายเงิ น กู้ (Loan Prime Rate: LPR) ระยะ 1 ปี เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2562 จากร้อยละ 4.20 ลงมาอยู่ทรี่ ้อยละ 4.15 รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.1
ชะลอลงจากร้อยละ 6.7 ในปี 2561 และเป็นการขยายตัวต่าสุดในรอบ 29 ปี โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของ
ภาคบริการ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสตั ว์ และประมง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าตามการฟื้นตัว
ของการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชน ภายหลังจากความตึงเครียดจากการดาเนินมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเริ่มผ่อนคลายลงและแรงสนับสนุนจากการดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.0 ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของ
ภาคบริการ และการกลับมาขยายตัวของภาคการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรชะลอตัว
เศรษฐกิจไต้หวันขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.0 ตามการเร่งตัวขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนรวม และเศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 0.8 ใกล้เคียงกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ ของภาคบริการ ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงลดลงติดต่อกัน
เป็นไตรมาสที่ 4 สอดคล้องกับภาคการก่อสร้างทีช่ ะลอตัวลงและขยายตัวต่าสุดในรอบ 4 ไตรมาส ขณะทีเ่ ศรษฐกิจ
ฮ่องกงยังคงลดลงร้อยละ 2.9 ซึง่ เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนรวม และการส่งออกสินค้าเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์การประท้วงภายในประเทศที่ยงั คงยืดเยื้อ
สาหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่เร่งตัวขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้าหมวดอาหารโดยเฉพาะ
ราคาเนือ้ สุกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยกเว้นฮ่องกงทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อชะลอ
ตัวลงจากไตรมาสก่อน เนือ่ งจากการลดลงของราคาหมวดทีพ่ กั อาศัยและหมวดสาธารณูปโภค เมือ่ รวมทัง้ ปี 2562
เศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 2.0 2.7 และร้อยละ 0.7 เทียบกับร้อยละ 2.7 2.7 และ
ร้อยละ 3.2 ในปี 2561 ตามลาดับ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจฮ่องกงลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1
ในปี 2561 และเป็นการขยายตัวต่าสุดในรอบ 10 ปี
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากไตรมาสก่อน
ตามการชะลอตัวของการ
บริโภคและการลดลงของ
การส่งออก ในขณะที่อัตรา
เงินเฟ้อยังต่่ากว่าเป้าหมาย
นโยบายการเงิน ท่าให้
ธนาคารกลางญีป่ ุ่นมีมติคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดับเดิม
เศรษฐกิจจีนขยายตัวเท่ากับ
ไตรมาสก่อนหน้าและยังคง
ต่้าสุดในรอบเกือบ 28 ปี
โดยอุปสงค์ภายในประเทศยัง
ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่
การส่งออกสุทธิปรับตัวลดลง
ตามการน่าเข้าที่กลับมา
ขยายตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นตามราคาเนื้อสุกร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs
ส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวดีขึ้น
ตามการส่งออกสินค้าและ
การลงทุนภาคเอกชน ยกเว้น
เศรษฐกิจฮ่องกงที่ปรับตัว
ลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่
2 เนื่องจากผลกระทบของ
เหตุการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ ส่าหรับ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียนส่วนใหญ่มูลค่า
การส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้น
สอดคล้องกับการน่าเข้า
สินค้าของจีนที่กลับมา
ขยายตัว
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เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศอาเซียน ส่วนใหญ่มลู ค่าการส่งออกเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ สอดคล้องกับมูลค่าการนาเข้าของจีนที่
กลับมาขยายตัวในไตรมาสนี้ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 5.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยมี
แรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิทปี่ รับตัวดีขนึ้ ขณะทีอ่ ปุ สงค์ภายในประเทศยังชะลอตัวต่อเนือ่ ง
และเศรษฐกิจฟิลปิ ปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.4 เร่งขึน้ จากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งตัวขึน้ ของการใช้
จ่ายภาครัฐ การลงทุนรวม รวมทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 3.6
ชะลอลงจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนรวมทีป่ รับตัวลดลงต่อเนือ่ ง และการส่งออกสินค้าและ
บริการสุทธิซงึ่ ลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ 5 ไตรมาส และเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ
7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง รวมทัง้ ภาคเกษตรกรรม ในขณะที่
ภาคบริการยังคงขยายตัวเร่งขึน้ สาหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าในหมวดอาหารเป็นสาคัญ
ยกเว้นอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ปี 2562 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ
เวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ 5.2 ร้อยละ 4.7
ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.1 ในปี 2561 ตามลาดับ
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563
ในปี 2563 เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวของการผลิตและส่งออกของ
ประเทศสาคัญ ๆ หลายประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการลดลงของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความเสีย่ งจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ขอ้ ตกลง
ความชัดเจนของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) และการปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศต่อมาตรการ
กีดกันทางการค้า เมือ่ รวมกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังอย่างต่อเนือ่ งในปีทผี่ า่ นมา คาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจ
หลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน และญี่ปุ่นขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอินเดีย กลุ่มประเทศตลาดเกิด ใหม่
กลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และกลุม่ ประเทศอาเซียนปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2562
อย่างไรก็ตาม ความต่อเนือ่ งในการฟืน้ ตัวและขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563 เริม่ มีขอ้ จากัดและปัจจัยเสีย่ ง
เพิม่ เติมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และประเทศต่าง ๆ ผ่านการลดลง
ของจานวนนักท่องเทีย่ ว ระบบการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ การชะลอตัวของการส่งออก และการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลก แม้วา่ สถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังมีความไม่แน่นอนอยูส่ งู ก็ตาม ภายใต้สมมติฐานการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีค่ าดว่าจะเข้าสูจ่ ดุ สูงสุดในเดือนมีนาคม และสิน้ สุดลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม คาดว่าผลกระทบผ่านระบบขนส่งและ
ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศจะสามารถสิ้นสุดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ในขณะที่ผลกระทบผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวจะเริ่ม
ผ่อนคลายลงในไตรมาสที่สองก่อนทีจ่ ะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสทีส่ าม ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว คาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี
2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ในปี 2562 ตามลาดับ
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความเสีย่ งทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ คาดว่าจะยังทาให้ประเทศสาคัญ ๆ ยังคงดาเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง
โดยการรักษาระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อรักษาพลวัตรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสนับสนุนอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมาย
โดยในกรณีฐาน คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม แต่มีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิม่ เติมในช่วงครึง่ หลังของปี หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มแี นวโน้มกลับสูเ่ ป้าหมายอย่างชัดเจน ส่วนธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญีป่ นุ่
มีแนวโน้มที่จะดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ขณะที่ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วย
ลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ ระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจที่ร้อยละ 2.1 แม้ว่าจะเป็นการชะลอลงจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 แต่ยังเป็น
การขยายตัวทีส่ งู กว่าศักยภาพและเป็นการชะลอตัวจากปีกอ่ นหน้าตามวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นผลมาจากการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้า
ในช่วงก่อนหน้าซึง่ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และการลงทุน นอกจากนีก้ ารชะลอตัวลงของเศรษฐกิจยังเป็นผลมาจาก
การลดลงของแรงขับเคลื่อนจากมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภายใต้แผนการปฏิรูปภาษีในช่วงปี 2561 - 2562 รวมทั้ง
ทิศทางนโยบายการค้าทีม่ ตี อ่ ประเทศคูค่ า้ สาคัญ ๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และจีน ทีย่ งั มีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในปี 2563 ยังมีปจั จัยสนับสนุนจากแนวโน้มการขยายตัวของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน โดยเฉพาะการใช้จา่ ยในหมวดทีอ่ ยูอ่ าศัย สอดคล้อง
กับอัตราการว่างงานทีอ่ ยูใ่ นระดับต่าและนโยบายการเงินทีอ่ ยูใ่ นภาวะผ่อนคลาย นอกจากนี้ การลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ซึง่ เอือ้ อานวยต่อการขยายตัวของการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร การลงทุนภาคธุรกิจ รวมถึงการนาเข้าเพือ่ การผลิตในภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะ
ปรับตัวเข้าสูภ่ าวะปกติมากขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง ภายใต้แนวโน้มดังกล่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ที่ระดับ
เดิม แม้จะมีความเป็นไปได้ทจี่ ะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่ เติมในช่วงครึง่ ปีหลังหากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มสี ญ
ั ญาณทีจ่ ะกลับเข้าสูเ่ ป้าหมาย
เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ จากร้อยละ 1.2 ในปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวของ
การส่งออกและภาคการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฟื้นตัวของการผลิตรถยนต์ภายหลังได้รบั ผลกระทบจากการปรับมาตรฐานไอเสีย
ในปีทผี่ า่ นมา รวมทัง้ แนวโน้มการขยายตัวต่อเนือ่ งของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทีม่ ปี จั จัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
อย่างต่อเนือ่ ง และการลดลงของความเสีย่ งจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ขอ้ ตกลง แม้กระนัน้ ก็ตาม เศรษฐกิจในปี 2563 ยังมีความเสีย่ ง
จากเงือ่ นไขความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ ทีย่ งั อยูใ่ นเกณฑ์สงู และอาจนาไปสูก่ ารทีส่ หรัฐฯ จะดาเนินการปรับขึน้ อัตราภาษีนาเข้ายานยนต์และ
ชิน้ ส่วนตามมาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 รวมทัง้ ความเสีย่ งจากผลการเจรจาเงือ่ นไขทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรป
กับสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศสมาชิกสาคัญ ๆ ทีย่ ังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความขัดแย้งในแคว้นกาตาลุญญาของสเปน และปัญหาทางการคลัง
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทีย่ งั มีปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ โดยเฉพาะกรีซ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

17 กุมภาพันธ์ 2563

24

Economic Outlook

NESDC

เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2563 ชะลอลงจากร้อยละ 1.0 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนซึ่งเกิดจากการปรับเพิ่มภาษีการบริโภคในเดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งแนวโน้มการขยายตัวอย่างช้า ๆ ของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งยังมีข้อจ ากัดจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและการแข็งค่าของเงินเยนในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ยังมีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการค้าและการลงทุนทีเ่ กิดจากการปรับตัวของภาคธุรกิจต่อ
มาตรการกีดกันทางการค้า การปรับตัวดีขนึ้ ของบรรยากาศทางการค้าทีเ่ กิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป (EPA) ซึง่ เริม่ มีผลบังคับ
ใช้เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงข้อพิพาททางการค้ากับเกาหลีใต้ทคี่ ลีค่ ลายลง ประกอบกับความคืบหน้าของข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ
ซึง่ คาดว่าจะมีการลงนามกันภายในปี 2563 รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากการจัดแข่งขันกี าโอลิมปิกและพาราลิมปิกในช่วงไตรมาสทีส่ ามของปี 2563
ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการใช้จา่ ยภายในประเทศและภาคการท่องเทีย่ ว รวมถึงการดาเนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการคลังมูลค่า 26 ล้านล้านเยน
หรือ 2.38 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.7 ชะลอลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนและ
ภาครัฐวิสาหกิจภายใต้แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทัง้ ผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ในช่วงปีทผี่ า่ นมาซึง่ ยังเป็นอุปสรรคต่อ
การขยายตัวของการผลิตและการส่งออก ประกอบกับผลกระทบเพิม่ เติมจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
ของการผลิต การส่งออก และการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี แม้วา่ สถานการณ์การระบาดจะยังมีความไม่แน่นอนสูงและ
เป็นความเสีย่ งที่สาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในภาพรวม แต่สถานการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจานวนผูต้ ดิ เชื้อใหม่เริม่
ปรับตัวลดลง และผู้เชีย่ วชาญด้านระบาดวิทยาเริม่ มีการคาดการณ์วา่ การระบาดจะเข้าสูจ่ ุดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ก่อนที่จะยุติลง
ภายในช่วงไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ในขณะทีภ่ าคธุรกิจบางส่วนสามารถกลับมาเปิดทาการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ จะทาให้ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจจีนเริ่มผ่อนคลายลงในไตรมาสทีส่ อง ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าธนาคารกลางจีนจะดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติม ทัง้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มสภาพคล่องในระบบ
การเงินผ่านการลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ การดาเนินธุรกรรมซือ้ คืนพันธบัตร รวมทัง้ การปล่อยสินเชือ่ ของธนาคารเฉพาะ
กิจให้แก่ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ7 รวมทัง้ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะดาเนินมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ การลดค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และการขยาย
เพดานการก่อหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการปรับตัวดีขึ้น
ของการส่งออกและการผลิตท่ามกลางการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยังอยู่ในภาวะผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว รวมถึงความสัมพันธ์ในห่วงโซ่การค้า
และการผลิต ทั้งนี้ ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งยังเป็นเงื่อนไขที่จะต้องติดตาม
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในกรณีฐานคาดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะผ่อนคลายลงและสิ้นสุดลงในช่วงกลางไตร
มาสที่สอง ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อประเทศต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความพึ่งพิงทางเศรษฐกิจแต่ละ
ประเทศต่อ ประเทศจีน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า การลงทุนโดยตรงจากประเทศจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ คาดว่า เศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ในปี 2563 มีแนวโน้มจะขยายตัวร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.0 และร้อยละ 0.7 ในปี 2562
ตามลาดับ ในขณะที่เศรษฐกิจฮ่องกงคาดว่าจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.2 ฟื้นตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2562 ขณะที่คาดว่า
เศรษฐกิจไต้หวันจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 ส่วนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในปี 2563
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0 ตามลาดับ เทียบกับร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 5.9 ในปี 2562 ในขณะที่
เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ชะลอลงจากร้อยละ 7.0 ในปี 2562
แม้กระนั้นก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่อาจทาให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ รวมทั้งทาให้ระบบการเงินโลกมี
ความผันผวนมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ความรุนแรงและระยะเวลาใน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศจีนที่อาจมีความรุนแรง และยืดเยื้อกว่าการคาดการณ์ในกรณีฐาน รวมทั้งอาจจะขยาย
ขอบเขตเป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงในประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีน รวมทั้งเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในภาพรวมขยายตัว
ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะข้อมูลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีจานวนผู้ติดเชื้อ 46,997 คน โดยแม้ว่าจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ จะเริ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ แต่พบว่าจานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,368 ราย ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้ นเป็นร้อยละ
2.91 สูงสุดในรอบ 20 วัน ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทีย่ ังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (2) ความเสี่ยงจาก
7

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ลงร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.0 และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 ได้ดาเนินธุรกรรมการซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาจะขายคืน (Reverse repo operations) เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repo rate) อายุ 7 วัน และ 14 วัน ลงร้อยละ 0.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.40 และร้อยละ 2.55 ตามลาดับ รวมถึงการอัด
ฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดการเงินผ่านข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตรวงเงินรวม 1.7 ล้านล้านหยวน ในช่วงระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
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ทิศ ทางและนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ
ต่อสหภาพยุโรปที่ยังคงมีความตึงเครียดในเกณฑ์สูงภายใต้เงื่อนไขข้อขัดแย้งสาคัญ ๆ อาทิ การจัดเก็บภาษีดิจิทัล (Digital Tax) การอุดหนุน
อุตสาหกรรมการบินของยุโรป และการอ่อนค่าของสกุลเงินยูโร เช่นเดียวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนซึ่งยังมีความเสี่ยง
ที่ จ ะกลั บ มาทวี ค วามรุน แรงมากขึ้น ในขั้น ตอนของการเจรจาภายใต้ ข้ อตกลงทางการค้า ฉบั บ ที่ 1 โดยเฉพาะในประเด็ น การอุด หนุ น
ภาคอุตสาหกรรม และการเข้าถึงตลาดจีนของธุรกิจต่างชาติ และ (3) ความเสี่ยงจากปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนที่อาจถูกซ้าเติมโดย
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ
(เช่น กรีซ และอาร์เจนตินา) รวมทั้งปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในอินเดีย
การพึ่งพิงเศรษฐกิจจีนของประเทศต่าง ๆ
สัดส่วนจากประเทศจีนต่อทั้งหมด
(ร้อยละ)

การส่งออกสินค้า

การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ

จานวนนักท่องเที่ยว

เกาหลีใต้
25.1
10.2
ไต้หวัน
28.7
ฮ่องกง
55.4
31.9
สิงคโปร์
13.2
2.4
อินโดนีเซีย
16.6
16.5
มาเลเซีย
14.2
2.8
ฟิลิปปินส์
13.7
เวียดนาม
15.7
10.7
ไทย
11.8
13.5
ที่มา: CEIC คานวณโดย สศช.
หมายเหตุ: ข้อมูลการส่งออกสินค้า 2562 ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2561
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31.7
24.4
78.3
18.5
13.5
11.4
17.6
32.0
27.6
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
เศรษฐกิจไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2563 มีขอ้ จากัดต่อขยายตัวมากขึน้ ทัง้ ในภาคเกษตรทีม่ แี นวโน้มจะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ภยั แล้งที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ยังมีข้อจากัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่าของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง
และภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะที่ความล่าช้าของกระบวนการ
งบประมาณส่งผลให้แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ต่าและเป็นข้อจากัดต่อการใช้นโยบายการคลังในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในครึ่งปีแรก แม้กระนั้นก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่าข้อจากัดที่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณจะยุติลงในไตรมาสแรก และ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 จะสิ้นสุดลงในช่วงกลางไตรมาสที่สอง ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้าสู่
เกณฑ์ปกติในช่วงหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ
และฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562

ปัจจัยสนับสนุน
1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
และการลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงของสหราชอาณาจักร แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจจีนและประเทศสาคัญ ๆ ผ่านการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว และผ่านห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศ
แต่ในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสิ้นสุดลงและส่งผลให้ทางการจีนยุติมาตรการห้ามประชาชนเดินทางไป
ต่างประเทศภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ทาให้ผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ วไทยและต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะเริม่ ผ่อนคลาย
ลงในไตรมาสที่สอง ขณะที่ผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้าที่เกิดจากการปิดทาการของภาคธุรกิจ และ
หน่วยงานภาครัฐมีแนวโน้มผ่อนคลายลงในไตรมาสแรกตามแผนการกลับมาเปิดทาการของหน่วยงานภาครัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงือ่ นไข
ดังกล่าวคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกและการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาทรงตัวและขยายตัวได้อย่างช้า ๆ ในช่วงครึ่งหลั ง
ของปี 2563
2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต่า มาตรการของภาครัฐในการดูแลรายได้และสนับสนุนการใช้จ่ายที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของผลผลิตที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งได้ในบางส่วน
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามลาดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การลงทุนย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้าท่ามกลางความคืบหน้าของโครงการลงทุนสาคัญ ๆ ของภาครัฐทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น
ของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนในหมวดโรงงานในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา (2) การผ่อนคลายมาตรการกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย (LTV) และมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศของรัฐบาล และ (3) มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
ประเทศปี 2563 และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ( Thailand Plus
Package) และการลงทุนภาครัฐ ซึง่ มีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ ตามการเร่งเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ๆ ทีม่ กี าหนดแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการในปี 2563 – 2564 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะสามารถ
ชดเชยผลกระทบจากการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ของรั ฐ บาลที่ เ กิ ด จากความล่ า ช้ า ของกระบวนการงบประมาณ
ในครึ่งแรกของปีในบางส่วน
3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ ประกอบด้วย (1) มาตรการการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร SMEs และเศรษฐกิจฐานราก เช่น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการดูแลรายได้และสินเชื่อผ่อนปรน มาตรการค้าประกันสินเชื่อ มาตรการพักชาระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
และให้เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น (2) มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว (มติคณะรัฐมนตรี
4 กุมภาพันธ์ 2563) อาทิ การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักรายจ่ายจาก
การอบรมสัมมนาภายในประเทศ การหักรายจ่ายสาหรับเงินได้ที่จ่ายสาหรับการปรับปรุงอาคาร สาหรับผู้ประกอบการโรงแรม และ
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (3) มาตรการการเงินการคลังเพือ่ สนับสนุน
การลงทุนในประเทศ (มติคณะรัฐมนตรี 28 มกราคม 2563) เช่น การให้ผปู้ ระกอบการหักรายจ่ายเพือ่ การลงทุนในเครือ่ งจักร 2.5 เท่าของ
รายจ่ายจริง การยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักรจานวน 146 รายการ มาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่าเพือ่ การลงทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และ (4) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)
อาทิ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี สาหรับโครงการที่มีเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายในปี
2564
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4) ฐานการขยายตัวที่ต่ากว่าปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งเกิดจาก (1) การปิดทาการชั่วคราวของโรงกลั่นน้ามัน ซึ่งทาให้
การผลิตในหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 15.2 (2) การเปลี่ยนรุ่นของอุตสาหกรรม
รถยนต์ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งที่ทาให้การผลิตรถยนต์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.4 (3) อุตสาหกรรม
น้ าตาลซึ่ ง ปรั บ ตั ว ลดลงร้ อ ยละ 22.1 และ (4) การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ของภาครั ฐ ซึ่ ง ปรั บ ตั ว ลดลงร้ อยละ 65.4
อันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) การระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว และผ่านห่วงโซ่การผลิตและ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดทาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของจีน รวมถึงผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีนและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมซึ่งทาให้การส่งออกสินค้าเริ่มมีข้อจากัดในการขยายตัวมากขึ้น แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังไม่ชัดเจน
โดยขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาและความรุนแรงของการระบาด รวมทัง้ ขึน้ อยูก่ บั มาตรการของทางการจีนในการหยุดยัง้ การแพร่ระบาด แต่ในกรณีฐาน
ซึง่ ประมาณการจากระยะเวลาและผลกระทบจากการระบาดของโรคซาร์ (SARs) ในปี 2546 คาดว่าจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่
จุดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และจะสิ้นสุดลงจนทาให้ทางการจีนยุติมาตรการห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7.1
และร้อยละ 8.0 ตามลาดับ โดยในปี 2563 คาดว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 37.0 ล้านคน และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รวม 1.73 ล้านล้านบาท ลดลงจากการคาดการณ์เดิมร้อยละ 11.5 และร้อยละ 11.5 ตามลาดับ ในขณะที่ผลกระทบผ่านห่วงโซ่การผลิต
และการขนส่งระหว่างประเทศที่เกิดจากการปิดทาการของหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจคาดว่ายังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในขอบเขตจากัด
สอดคล้องกับแผนการเปิดทาการของหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่มีกาหนดที่จะกลับมาเปิดทาการในช่วงประมาณวันที่ 17 – 24
กุมภาพันธ์ 2563 เช่นเดียวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งในกรณีฐานคาดว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 จะทาให้การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวช้าลงประมาณร้อยละ 0.2
ผลกระทบของการแพร่ระบาด SARs ต่อจานวนนักท่องเที่ยว
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2) สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มมีความชัดเจนและเป็นข้อจากัดต่อการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรมากขึ้น โดยข้อมูลปริมาณน้าใช้ได้จริง
ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ารวมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 อยู่ที่ 18,359 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.9
ของความจุระดับน้าเก็บกักรวม) ซึ่งถือเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 ปี โดยต่ากว่าระดับ 27,813 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2562 (สัดส่วน
ร้อยละ 39.3) และใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (สัดส่วนร้อยละ 28) และ 2559 (สัดส่วนร้อยละ 21) ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์
ภัยแล้งมีความรุนแรงและส่งผลให้การผลิตในภาคเกษตรในปี 2558 และปี 2559 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 และร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
เงื่อนไขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทาให้การผลิตภาคเกษตรในปี 2563 ปรับตัวลดลงหากปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีอยู่ในระดับต่ากว่าปีที่
ผ่านมา รวมทั้งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ หากสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากขึ้น
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สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558
ปริมาณน้าใช้การได้ในเขือ่ นและอ่างเก็บน้า
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3) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ในกรณีฐานคาดว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 จะสามารถเริ่มเบิกจ่ายเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจได้ในต้นเดือนเมษายน 2563 ล่าช้าจากสมมติฐานเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถเริม่ เบิกจ่ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงื่อนไข
ดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้การเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในไตรมาสทีส่ องและทัง้ ปีงบประมาณ 2563 อยูใ่ นระดับต่ากว่าสมมติฐาน
การประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะเม็ดเงินจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาครัฐ โดยผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะทาให้
วงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุนลดลงจากสมมติฐานเดิมประมาณ 32,791 ล้านบาท
4) ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในกรณีฐานจะยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่
ใกล้เคียงกับประมาณการครั้งก่อนก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ ที่อาจทาให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ากว่าการคาดการณ์และระบบ
การเงินโลกมีความผันผวนมากขึ้น ประกอบด้วย (1) สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่อาจยืดเยื้อและมีความรุนแรงกว่า
การคาดการณ์ในกรณีฐาน (2) ความเสี่ยงของการดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่าง
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่มีความขัดแย้งกันในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ประเด็นการเก็บภาษีดิจิทัล (Digital tax) การอ่อนค่าของเงินยูโร
ท่ามกลางการขาดดุลการค้ามากขึ้นของสหรัฐฯ ที่มีต่อยุโรป การอุดหนุนอุตสาหกรรมการบินของยุโรป และการกลับมาใช้ทุ่นระเบิด
สังหารของสหรัฐฯ รวมทั้งพัฒนาการของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (3) สถานการณ์ทาง
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ความขัดแย้งในแคว้นกาตาลุญญาของสเปน สถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงที่ยังคงยืดเยื้อ รวมทั้ง
ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน (4) การปรับ
คาดการณ์ของนักลงทุนและการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายการเงินของประเทศสาคัญ ๆ (5) ความเสี่ยงต่อการชะลอตัวรุนแรงและ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งอาจซ้าเติมโดยปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 และ (6) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และประเทศกาลังพัฒนา อาทิ ภาระทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกรีซ ความเสี่ยงกับ
การผิดนัดชาระหนี้ของอาร์เจนตินา และปัญหาหนี้เสียของภาคธนาคารและบริษัทการเงินที่มิใช่ธนาคารของอินเดีย เป็นต้น
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ในปี 2562 - 2563 รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือเกษตรกร
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก รวมทัง้ เพือ่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เกิดจากการระบาดของไวรัส
โควิ ด -19 และประชาชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในช่ ว งเวลาที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยเผชิ ญ กั บ ข้ อ จ ากั ด การขยายตั ว มากขึ้ น โดยมี ม าตรการส าคั ญ ๆ
ที่ยังมีผลในปัจจุบันประกอบด้วย
มาตรการ
1. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: กลุ่มผู้มีรายได้น้อย
1.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
1.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้าประปา
1.3 มาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: กลุ่มผู้ประกอบการ
2.1 โครงการค้าประกันสินเชื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม
2.2 มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศปี 2563
หักค่าใช้จ่าย 2.5 เท่า สาหรับรายจ่ายเครื่องจักร
ยกเว้นภาษีอากรนาเข้าเครื่องจักร
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.3 มาตรการ Thailand Plus Package
ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี สาหรับโครงการทีม่ เี งินลงทุนจริง 1,000 ลบ. ขึน้ ไป
2.4 การปรับโครงสร้างหนี้และให้เงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs
2.5 โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
2.6 โครงการสินเชื่อ EXIM เพื่อโซนพิเศษ EEC
2.7 โครงการสินเชื่อ SMART SMEs
2.8 โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SMEs
2.9 โครงการ SMEs สร้างไทย
2.10 โครงการ GSB SMEs Extra Liquidity
3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: กลุ่มเกษตรกร
3.1 โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวปี 2562/63
ชาวสวนยาง ระยะที่ 1
ผู้ปลูกมันสาปะหลัง ปี 2562/63
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562/63
3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกร
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต2562/63
สินเชื่อสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปยางพารา
สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ระยะที่ 2
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)
สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564
สินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
สินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63
4. มาตรการบรรเทาผลกระทบภาคธุรกิจท่องเที่ยว
4.1 การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4.2 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
4.3 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม
4.4 มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น
4.5 มาตรการขยายเวลาชาระหนี้และค่าธรรมเนียม
4.6 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเงื่อนไขผ่อนปรน
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วงเงิน
(ล้านบาท)

ระยะเวลา

1,740
30
99.3

1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63

8,000

ถึง 25 ก.พ. 64

5,000

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63
ถึง 31 ธ.ค. 63
-

15,000
20,000
20,000
60,000
60,000
50,000

ภายในปี 2564
1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
31 ธ.ค. 63

21,495.74
24,278.62
9,442
923.3
13,378.9

15 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63
1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63
1 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63
1 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 63

12,870.72
15,000
5,000
15,000
20,000
10,000
6,000
1,500
1,500

1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63
1 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 63
1 ก.ย. 57 - 31 ส.ค. 67
ปี 2563 - 2569
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64
1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 67
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 64
1 ธ.ค. 61 - 31 ก.ค. 63
1 ธ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 63

123,000 ลบ.

ถึง 31 มิ.ย. 63
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
30 ก.ย. 63
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ตามเงื่อนไขที่กาหนด

31 ธ.ค. 63
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ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ข้อมูลจริง
2560

2561

2562

ประมาณการ 2563
ณ 18 พ.ย. 62 ณ 17 ก.พ. 63

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
4.2
3.8
3.1
3.3
สหรัฐอเมริกา
2.4
2.9
2.3
2.1
ยูโรโซน
2.5
1.9
1.2
1.3
ญีป่ ุ่น
2.2
0.3
1.0
0.6
จีน
6.9
6.7
6.1
5.9
อัตราการขยายตัวปริมาณการค้าโลก (%)
5.1
4.0
1.5
2.8
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9
32.3
31.0
30.5 - 31.5
ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
53.0
69.5
63.3
57.0 - 67.0
ราคาส่งออก (%)
3.6
3.4
0.3
(-0.6) – 0.4
ราคานาเข้า (%)
5.5
5.6
0.2
(-0.6) – 0.4
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)
1.78
1.82
1.88
2.20
1/
หมายเหตุ: เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญ เฉลี่ยปี 2559-2561
ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

3.2
2.1
1.3
0.6
5.7
2.4
30.7 – 31.7
57.0 - 67.0
(-0.6) – 0.4
(-0.6) – 0.4
1.73

1) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 เป็นการปรับลดลงจากร้อยละ 3.3 และ
ร้อยละ 2.8 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจจีน
และเศรษฐกิจหลายประเทศในภูมภิ าคเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับจีนในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สมมติฐานการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีย่ งั อยูใ่ นขอบเขตจากัดและสิน้ สุดลงในเดือนพฤษภาคม คาดว่าเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกในปี 2563 จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ในปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
มาจากการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัวออก
จากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงของสหราชอาณาจักร ความชัดเจนของข้อตกลงการค้า USMCA และการปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตและ
การค้าระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศสาคัญในช่วงปี
ที่ผา่ นมา เงือ่ นไขดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้ระบบการค้าและการลงทุนเริม่ ฟืน้ ตัวเข้าสูเ่ สถียรภาพมากขึน้ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ของประเทศสาคัญ ๆ รวมทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียขยายตัวใน
เกณฑ์ทนี่ า่ พอใจ
2) ค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี 2563 คาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 30.7 – 31.7 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากค่าเฉลีย่ 31.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ในปี 2562 และอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากค่าเฉลีย่ 30.5 - 31.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครัง้ ก่อน สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย
การเงินของสหรัฐฯ และประเทศสาคัญ ๆ ทีค่ าดว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิมมากขึ้น หลังจากการผ่อน
คลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสอดคล้องกับแนวโน้มการลดลงของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ที่เกิดจาก
การลดลงของรายได้จากการส่งออกบริการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งในกรณีฐานคาดว่าจะทาให้รายได้จาก
นักท่องเทีย่ วต่างชาติลดลงจากปีทผี่ า่ นมาประมาณ 150,000 ล้านบาท และแนวโน้มการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาวของสหรัฐฯ และประเทศสาคัญ ๆ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2563
3) ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลีย่ ในปี 2563 คาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 57.0 – 67.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับราคาเฉลีย่ ที่ 63.3 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์เรล ในปี 2562 และเป็นการคงสมมติฐานในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากราคาน้ามันดิบยังมีแรงกดดันด้านต่าจาก
(1) แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศผูบ้ ริโภคน้ามันรายสาคัญของโลก อาทิ สหรัฐฯ จีน และญี่ปนุ่ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ซึง่ จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันลดลง (2) ปริมาณการผลิตน้ามันดิบในสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็น 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับ 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2562 เนือ่ งจากการลดลงของข้อจากัดด้านการขนส่งน้ามันผ่านท่อและ
การเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพการผลิตน้ามันดิบจากแท่นขุดเจาะ และ (3) มาตรการลดการปล่อยกามะถันจากน้ามันเพือ่ ลดมลพิษทางอากาศ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO 2020) ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการน้ามันดิบดูไบซึง่ มีกามะถันสูงปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี
ยังมีปจั จัยสนับสนุนทีท่ าให้ราคาน้ามันดิบไม่สามารถปรับตัวลดลงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ (1) ความเป็นไปได้ทกี่ ารประชุมกลุม่ ประเทศผู้สง่ ออก
น้ามัน (OPEC) และชาติพนั ธมิตรนาโดยรัสเซีย (OPEC+) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 จะมีการพิจารณาการขยายระยะเวลาการปรับลด
กาลังการผลิตจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2563 ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และอาจพิจารณาปรับลดกาลังการผลิต
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เพิ่มเติมจาก 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ (2) ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางภายหลังการใช้
อาวุธโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และนามาสู่มาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่ออิหร่านซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณ
การผลิตและการส่งออกน้ามันดิบของอิหร่านลดลง รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะอิรักและ
ลิเบีย
4) ราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าในปี 2563 จะลดลงเล็กน้อยร้อยละ ( -0.6) – 0.4 และร้อยละ
(-0.6) – 0.4 โดยมีค่ากลางของช่วงสมมติฐานราคาส่งออกและราคานาเข้าอยู่ที่ร้อยละ -0.1 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และ
ร้อยละ 0.2 ในปี 2562 และเป็น การคงสมมติฐ านจากการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับสมมติฐ านราคาน้ ามันดิ บดูไ บและ
การปรับตัวลดลงของราคาสินค้าวัตถุดิบและราคาสินค้าอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกชะลอตัวลง
5) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2563 จานวน 1.73 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 จาก 1.88 ล้านล้านบาท ในปี 2562
ภายใต้สมมติฐานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะเข้าสู่ช่วงสูงสุดในเดือนมีนาคมและจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2563 จานวนรวมทั้งสิ้น 37.0 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.1
จากจ านวน 39.8 ล้ า นคนในปี 2562 และลดลงจาก 41.8 ล้ า นคน ในสมมติ ฐานการประมาณการครั้งที่ ผ่ า นมา แม้กระนั้น ก็ต าม
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อสมมติฐานจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดย
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการแพร่ระบาดและความรุนแรงของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน การขยายขอบเขตการระบาดของ ไวรัสโควิด-19
ในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งการดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ของทางการจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีการระบาดของ ไวรัสโควิด-19
ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6) การเบิกจ่ ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 91.2 ของวงเงิ น
งบประมาณ ซึ่งเป็นการปรับลดจากสมมติฐานการเบิกจ่ายร้อยละ 92.0 ในประมาณการครั้งก่อน โดยมีสาเหตุจากความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ (ในกรณีฐาน คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายในต้นเดือนเมษายน 2563 เทียบกับการเริ่มเบิกจ่ายในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน) และอัตราการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ โดยคาดว่าอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาจะอยู่ที่ร้อยละ 98.0 (เท่ากับประมาณการครั้งก่อน) และอัตรา
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 65 (ลดลงจากร้อยละ 70.0 ในประมาณการครั้งก่อน) (2) อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีอยู่ที่
ร้อยละ 70.0 ลดลงสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 73.0 และ (3) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0 ของ
วงเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากสมมติฐานการเบิกจ่ายร้อยละ 80.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 2.0) เทียบกับร้อยละ 2.4 ในปี 2562
อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP
ในการแถลงข่าววันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะ
ขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 2.0) ซึง่ เป็นการปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากร้อยละ 2.7 – 3.7
(ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.2) ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขและการปรับเปลีย่ นสมมติฐานประมาณการทีส่ าคัญ ๆ ดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เริ่มมีเงื่อนไขข้อจากัดต่อการขยายตัวที่มากขึ้น ประกอบด้วย (1) สถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
การผลิตภาคเกษตรอย่างชัดเจนมากขึน้ (2) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนและประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมภิ าคซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และ (3) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ เงือ่ นไขดังกล่าวเป็นการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะส่งผล
โดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ๆ ประกอบด้วย
(1) สถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ปริมาณน้าใช้ได้จริงของเขื่อนและอ่างเก็บน้าทั่วประเทศอยู่ที่ 18,359
ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.9 ของความจุระดับน้าเก็บกักรวม) ต่ากว่าระดับ 27,813 ล้านลูกบาศก์เมตร
(สัดส่วนร้อยละ 39.3) ในปี 2562 และเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 –
2559 ซึ่ง ณ ช่วงเดียวกันของปี 2558 ปริมาณน้าอยู่ที่ระดับ 19,733 ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วนร้อยละ 23.2) ลดลงจาก 24,876
ล้านลูกบาศก์เมตร (สัดส่วนร้อยละ 35.4) ในปี 2557 ซึ่งการลดลงของปริมาณน้าในปี 2558 เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การผลิต
ในภาคเกษตรลดลงร้อยละ 6.5 แม้ว่าผลกระทบจากภัยแล้งต่อการผลิตภาคเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2563 ยังมีความไม่
แน่นอนอยู่สูงโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนในช่วงที่เหลือของปี แต่จากการคาดการณ์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปริมาณ
น้าฝนในปี 2563 จะอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งมีความชัดเจนและรุนแรงมากขึ้น เงื่อนไข
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ดังกล่าวทาให้ สศช. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจตามผลกระทบทางตรงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการระบุไว้เป็นปัจจัยเสี่ยงใน
การประมาณการสาหรับการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยนับตั้งแต่ในช่วงวันที่ 24
มกราคม 2563 (ซึ่งเป็นวันแรกที่ทางการจีนประกาศให้บริษัทนาเที่ยวจีนยุติการด าเนินกิจกรรมต่างประเทศ) จนถึงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563 จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 33.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจานวนนักท่องเที่ยวจีน
ลดลงร้อยละ 76.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางตรงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อการลดลงของ
จานวนนักท่องเที่ยว การหยุดงานในประเทศจีนซึ่งจะส่งผลกระทบผ่านห่วงโซ่การผลิตและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ และผลกระทบทางอ้อมผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยขึ้นอยู่
กับ (1) ระยะเวลาในการระบาด (2) ความรุนแรงของการแพร่ระบาด และ (3) มาตรการควบคุมสถานการณ์ของประเทศที่มี
การระบาดของไวรัสโควิด-19 (เช่น การหยุดงาน และการห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ) อย่างไรก็ตาม ภายใต้สมมติฐาน
เทียบเคียงระยะเวลา รูปแบบ และขนาดผลกระทบต่อจานวนนักท่องเทีย่ วในช่วงการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARs) ทีแ่ พร่ระบาดในปี 2546 สามารถคาดว่าจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนจะเข้าสู่
จุดสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดลงและทาให้ทางการจีนยกเลิกมาตรการห้ามการเดินทางออกนอกประเทศในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม (ระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขโลก) ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในไตรมาสแรกลดลงร้อยละ
31.58 (นักท่องเทีย่ วจีนลดลงร้อยละ 50.5 และนักท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 23.8) ก่อนทีจ่ ะผ่อนคลายลงในช่วงไตรมาสที่สองเป็น
การลดลงร้อยละ 4.2 (นักท่องเที่ยวจีนลดลงร้อยละ 20.1 และนักท่องเที่ยวอื่น ๆ กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1) ซึ่งจะส่งผลให้รายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 150,000 ล้านบาท และลดลงจากสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
ประมาณ 230,000 ล้านบาท ในขณะทีผ่ ลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและอุปสรรคด้านการขนส่งสินค้ายังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในขอบเขต
จากัดตามแผนการเปิดทาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศจีนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 โดยในกรณีฐานคาดว่าจะเริม่ เบิกจ่ายเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในช่วงต้น
เดือนเมษายน ล่าช้ากว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ในสมมติฐานการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา เมือ่ รวมกับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของงบประมาณทีย่ งั อยูใ่ นระดับต่ากว่าการคาดการณ์ทาให้มกี ารปรับลดอัตรางบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจลงเป็นร้อยละ 65.0 และร้อยละ 75.0 ของกรอบงบประมาณ
ตามลาดับ

องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจากร้อยละ 3.7 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและฐาน
รายได้ในภาพรวมที่อยู่ในระดับต่ากว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะฐานรายได้ในภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 และฐานรายได้ในภาคเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งแนวโน้มการลดลงของการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงระมัดระวังสถานการณ์การระบาดของ ไวรัส
โควิด-19 อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะยังขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่า รวมทั้งการดาเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลื อ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและเกษตรกร และแนวโน้มการปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้า ๆ ของฐานรายได้ในภาคการส่งออก และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เท่ากับประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2562 สอดคล้องกับ
กรอบวงเงินรายจ่ายประจาภายใต้งบประมาณประจาปี 2563
2) การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562 โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้น
จากร้อยละ 0.2 ในปี 2562 แต่เป็นการปรับลดจากร้อยละ 6.5 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 65.0 ของวงเงินงบประมาณ ต่ากว่าร้อยละ
70.0 ในสมมติฐานการประมาณครั้งที่ผ่านมาตามกระบวนการงบประมาณที่มีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และการปรับลดสมมติฐาน
อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจากร้อยละ 80.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 75.0 แม้กระนั้นก็ตาม การลงทุน
ภาครัฐทั้งปียังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจาปี
งบประมาณ 2563 ร้อยละ 19.0 รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 และการเร่งตัวขึ้น
8

ต่ากว่าสัดส่วนการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ในช่วงการระบาดของโรค SARs เนื่องจากผลกระทบในกรณีการระบาดของไวรัสโควิด -19 เริ่มต้น
ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ในขณะที่ผลกระทบกรณีโรค SARs ในไตรมาสที่สองของปี 2546 เกิดขึ้นเต็มไตรมาส
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ของการเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ๆ ที่มีกาหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563 - 2564 ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากร้อยละ 2.8 ในปี 2562 แต่เป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ
4.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับลดประมาณการการขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
ลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตลดลงจากการประมาณการครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงที่เหลือ
ของปียังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) ความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุน
ด้านคมนาคมขนส่งที่มีความชัดเจนมากขึ้น และการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการในต่างประเทศ สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์
สูงและต่อเนื่องของการลงทุนก่อสร้างในหมวดโรงงานในครึ่งหลังของปี 2562 (2) การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย (LTV) และ (3) การดาเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพิ่มเติมของภาครัฐ ทั้งในส่วนของ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) และมาตรการการเงิน
การคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562 แต่เป็น
การปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นผลจาก (1) การปรับลดประมาณการปริมาณการส่งออก
สินค้าจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมาเป็นร้อยละ 1.5 ตามการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกจากร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 ตามลาดับ และ (2) การปรับลดประมาณการปริมาณ
การส่งออกบริการตามการปรับลดสมมติฐานจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั้ ปี 2563 จาก 41.8 ล้านคนในการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา เป็น
37.0 ล้านคน ซึง่ ส่งผลให้รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติลดลงจากปีทผี่ า่ นมาประมาณ 150,000 ล้านบาท (ภายใต้เงือ่ นไขการระบาดของไวรัส
โควิด-19 เข้าสู่จดุ สูงสุดในเดือนมีนาคมและสิ้นสุดลงจนทาให้เงือ่ นไขการเดินทางออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวจีนยุติลงในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม) เมือ่ รวมกับการปรับลดประมาณการส่งออกทาให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 3.5
ในการประมาณการครัง้ ก่อนหน้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.4 ในปี 2562 และเป็นการปรับลด
จากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการนาเข้าสินค้าที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับลดประมาณการการขยายตัว
ของการส่งออก และการลงทุนรวมทั้งภาคเอกชนและภาครัฐลงจากการประมาณการครั้งก่อน เมื่อรวมกับการปรับลดการนาเข้าบริการ
ตามแนวโน้มการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ทาให้ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
ต่ากว่าร้อยละ 3.9 ในการประมาณการครัง้ ทีผ่ า่ นมา
ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 24.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากการเกินดุล 26.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562 แต่เป็น
การปรับเพิ่มเล็กน้อยจากการเกินดุล 23.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการปรับลดการขยายตัว
ของมูลค่าการนาเข้าที่เร็วกว่ามูลค่าการส่งออก เมื่อรวมกับการเกินดุลบริการที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงตามรายรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
คาดว่าจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 29.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของ GDP เทียบกับการเกินดุล
ร้อยละ 6.8 ในปี 2562 และลดลงจากร้อยละ 5.6 ในการประมาณการครั้งก่อน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างช้า ๆ จากร้อยละ 0.7 ในปี 2562 และใกล้เคียงกับร้อยละ 0.5 – 1.5 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
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6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังมีข้อจากัดในการขยายตัว ทั้งในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ยังมีข้อจากัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่าของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง รวมถึงภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะที่ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ
ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ต่าและเป็นข้อจากัดต่อการใช้นโยบายการคลังในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก
แม้กระนั้นก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่า ข้อจากัดที่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส
โควิด-19 จะสิ้นสุดลงภายในช่วงครึ่งปีแรก และส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวตามปกติในช่วงครึ่งปีหลัง ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การบริหาร
เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจึงควรให้ความสาคัญกับการประสานนโยบายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกด้านเพื่อประคับประคอง
สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่มีต่อ SMEs และผู้มี
รายได้น้อย โดยเฉพาะในภาคเกษตรและการท่องเที่ยว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายตัวได้
อย่ างเต็ม ศั กยภาพภายหลั ง จากข้อจ ากัดด้ า นงบประมาณและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด -19 สิ้ นสุ ดลง โดยประเด็ น
การบริหารเศรษฐกิจมหภาคที่ควรให้ความสาคัญ ประกอบด้วย
1) การประสานนโยบายการเงินการคลัง เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก และสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวในครึ่งปีหลัง
รวมทั้งผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะสามารถกลับสู่เป้าหมายนโยบายการเงินที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
2) การขับเคลื่อนและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งปีไม่ต่ ากว่า 37.0 ล้านคน และรายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ต่ากว่า 1.73 ล้านล้านบาท โดยให้ความสาคัญกับ (1) การผ่อนปรนให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติทจี่ องห้องพักและบริการท่องเทีย่ วในด้านต่าง ๆ
แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถเลื่อนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการ
ภายหลังจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (2) การจัดแผนการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้
นักท่องเที่ยวไทยที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแต่ระงับการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19
ให้หันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น (3) การเตรียมการและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของ
ปีหลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19 สิ้นสุดลง (4) การประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทยในด้านการป้องกัน
ควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศและการจับจ่ายใช้สอยในสถานที่สาธารณะ (5) การร่วมมือกับภาคเอกชนในการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมหรือการ
เลื่อนวันหยุด สาหรับพนักงานในช่วงครึ่งปีแรกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการ
ปรับตัวลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม และ (6) การดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
มาตรการการหักลดภาษีค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรมสัมมนาของภาคเอกชน
3) การขับเคลือ่ นการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.0 (ไม่รวมทองคา) โดยให้ความสาคัญกับ (1) การเร่งรัดเป้าหมาย
การส่ ง ออก การจั ด ท าแผนขั บ เคลื่ อ นการส่ ง ออก และการขั บ เคลื่ อนตามแผนเพื่ อให้บ รรลุ เป้ า หมาย (2) การให้ค วามส าคั ญ กั บ
การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้าทีม่ โี อกาสจากการเบีย่ งเบนทิศทางทางการค้าซึง่ เริม่ มีบทบาทต่อการขับเคลือ่ นการส่งออกในครึ่งหลังของปีที่
ผ่านมาอย่างชัดเจนมากขึ้น (3) การให้ความสาคัญกับสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน
โดยเฉพาะในกลุม่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือทางการแพทย์ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทัง้ สินค้าทีส่ ามารถใช้ทดแทนสินค้าของประเทศ
จีนในช่วงทีจ่ นี ยังมีปญ
ั หาอุปสรรคในการส่งออก (4) การให้ความช่วยเหลือผูผ้ ลิตทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตและการค้าไทยจีน และ (5) การเร่งรัด
ดาเนินการหาข้อสรุปของการเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าที่สาคัญ ๆ อาทิ กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) และ ไทย – สหภาพยุโรป รวมทั้งให้ความสาคัญกับการร่วมมือระหว่าง
ไทย – สหราชอาณาจักร
4) การรัก ษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุ นภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ ายที่ส าคัญ ๆ
ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 91.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยแบ่งเป็น
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 98.0 และร้อยละ 65.0 ตามลาดับ (2) การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหลื่อมปีอยู่ที่ ร้อยละ 70.0 และ (3) การเบิ กจ่า ยงบลงทุ นรัฐ วิส าหกิจร้อยละ 75.0 ของวงเงิ นงบประมาณ โดยให้ค วามส าคัญ กับ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเหลื่อมปีและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วงที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2563 ยังไม่มีผลบังคับใช้ การกาหนดเป้าหมายและติดตามผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายหลังจาก
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 มีผลบังคับใช้ และการเตรียมแนวทางและมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความยืดเยื้อมากกว่าที่คาดการณ์และส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกอย่างมีนัยสาคัญ
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5) การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยให้ความสาคัญกับ (1) การติดตามและขับเคลื่อน
มาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น การลงทุ น ในประเทศที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว โดยเฉพาะมาตรการรองรั บ การย้ า ยฐาน
การผลิ ต ของนักลงทุ น ต่า งชาติ (Thailand Plus Package) และมาตรการการเงิน การคลัง เพื่อสนับ สนุน การลงทุนในประเทศปี 2563
(2) การขับเคลือ่ นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งในส่วนของโครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการที่
ผ่านการอนุมตั ขิ อง ครม. และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างและรอนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (3) การเร่งรัดการเจรจาข้อตกความร่วมมือ
ทางการค้าทีส่ าคัญ ๆ ให้ได้ข้อยุตโิ ดยเร็ว และ (4) การแก้ไขปัญหาทีน่ กั ลงทุนและผูป้ ระกอบการชาวต่างชาติให้ความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นการขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะ การขอใบอนุญาตทางานของชาวต่างชาติและการขอ
วีซา่ ขัน้ ตอนระบบศุลกากร และปัญหาค่าเงินบาท เป็นต้น
6) การดูแลผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง การลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ ว และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยการติดตาม
ขับเคลื่อนมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีวงเงินเพียงพอต่อการรองรับสภาพปัญหาที่มี
ความรุนแรงมากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการพิจารณาให้ความสาคัญเพิม่ เติมกับ (1) กลุม่ เกษตรกรทีท่ างานในภาคบริการในช่วงนอกฤดูการเพาะปลูก
และฤดูการเก็บเกีย่ ว (2) กลุม่ พนักงานในสาขาการท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งซึง่ มีความเสีย่ งจากการถูกเลิกจ้างในช่วงการปรับตัวลดลง
ของจานวนนักท่องเทีย่ ว โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินมาตรการเพือ่ ชะลอการถูกเลิกจ้าง (3) กลุม่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในภาคเกษตรและ
การท่องเทีย่ ว (4) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดจากปัญหาภัยแล้งและการเยียวยาฟืน้ ฟู และ (5) การบริหารจัดการน้าและ
บริหารจัดการการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตร รวมถึงป้องกันไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการในพืน้ ที่ที่
เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการทีส่ าคัญ ๆ โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25631/
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)2/
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการนาเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator

2560
15,486.6
225,095.2
456.3
6,632.2
4.1
1.8
2.9
-1.4
3.1
0.1
5.2
233.7
9.5
5.6
6.2
201.1
13.2
7.3
32.6
44.0
9.6
0.7
2.0

ข้อมูลจริง
2561
2562
16,365.6 16,879.0
236,815.0 243,511.4
506.5
543.7
7,329.2 7,843.9
4.2
2.4
3.8
2.2
4.1
2.8
2.9
0.2
4.6
4.5
2.6
1.4
3.3
-2.6
251.1
243.0
7.5
-3.2
3.9
-3.5
8.3
-4.4
228.7
216.4
13.7
-5.4
7.7
-5.6
22.4
26.6
28.5
37.3
5.6
6.8
1.1
1.5

0.7
0.7

ประมาณการปี 2563
ณ 18 พ.ย. 62 ณ 17 ก.พ. 63
17,593.2
17,368.5
253,106.7
249,874.1
567.5
556.7
8,164.4
8,009.0
2.7 – 3.7
1.5 – 2.5
4.8
3.6
4.2
3.2
6.5
4.8
3.7
3.5
2.6
2.6
3.5
0.9
251.7
246.4
2.3
1.4
2.4
1.5
3.9
3.1
228.2
222.2
3.5
2.7
3.6
2.8
23.5
24.2
31.8
29.5
5.6
5.3
0.5 – 1.5
0.5 – 1.5
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การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
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