ฉบับที่ 122/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561
“เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่ าจะขยายตัวเร่ งขึน้ มาอยู่ทรี่ ้ อยละ 4.5
โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากการส่ งออกสินค้ าที่ดขี นึ้ ต่ อเนื่อง”
___________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลง
ข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่ าจะสามารถขยายตัวได้
ร้ อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 4.2 – 4.8) เร่ งขึน้ จากปี ก่ อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 3.9 โดยมีการส่ งออก
สิ นค้ าเป็ นแรงขับเคลื่อนสํ าคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่ างต่ อเนื่อง
ประกอบกับการใช้ จ่ายภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญตามกรอบรายจ่ ายเพื่อการบริ โภคและลงทุน
ภาครั ฐประจําปี งบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่อง และพ.ร.บ. จัดทํางบประมาณกลางปี งบประมาณ 2561
วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท นอกจากนี้ ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ ของภาครั ฐที่
สํ าคัญ และการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการร่ วมลงทุนระหว่ างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่ าจะมีส่วน
ช่ วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ แก่ ภาคธุรกิจและส่ งเสริมบรรยากาศการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้ มากขึน้ สํ าหรั บการ
บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่ างต่ อเนื่อง โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครั วเรื อนนอก ภาคเกษตรที่มี
สั ญญาณปรั บตัวดีขึ้นตามการจ้ างที่เพิ่มขึ้นในธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่ งออก ขณะที่รายได้ เกษตรกรเริ่ มทยอย
ปรั บตัวดีขึ้นจากด้ านผลผลิต นอกจากนี้ มาตรการช่ วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยของภาครั ฐ โดยเฉพาะโครงการบัตร
สวัสดิการแห่ งรัฐทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ยังคาดว่ าจะมีส่วนช่ วยสนับสนุนกําลังซื้อของครัวเรือนในระยะต่ อไป
สํ าหรั บเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยในส่ วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศคาดว่ า อัตราเงินเฟ้ อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.5)
ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากปี ก่ อนตามราคาในหมวดพลังงานที่ปรั บสู งขึน้ ตามราคานํา้ มันดิบในตลาดโลก ขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่ าดุลบัญชี เดินสะพัดจะเกินดุล 44.3 พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.8
ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ ทรี่ ้ อยละ 8.5 – 9.1 ของ GDP)”
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจําเป็ นต้ อง
คํานึงถึงปัจจัยเสี่ ยงที่ต้องติดตามอย่ างใกล้ ชิด อาทิ การตอบโต้ ทางการค้ าที่รุนแรงขึน้ ระหว่ างสหรั ฐฯ และประเทศ
เศรษฐกิจสํ าคัญ และความผันผวนของตลาดการเงินโลก”

ตารางสรุ ปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2561 (ณ เดือนกรกฎาคม 2561)
2559

2561f
ณ ก.ค. 61

2560
เฉลี่ย

ช่วง

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ)

3.43

4.01

4.03

3.78 ถึง 4.28

2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล)

41.2

53.1

70.1

67.1 ถึง 73.1

3) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

35.30

33.94

32.25

31.75 ถึง 32.75

4) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นปี (ร้อยละ)

1.50

1.50

1.50

1.25 ถึง 1.75

5) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)

3.39

3.46

3.66

3.62 ถึง 3.70

6) จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)

32.5

35.4

39.5

39.0 ถึง 40.0

3.3

3.9

4.5

4.2 ถึง 4.8

- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

3.0

3.2

3.8

3.5 ถึง 4.1

- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

2.2

0.5

2.9

2.6 ถึง 3.2

- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

0.5

1.7

3.9

3.6 ถึง 4.2

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

9.5

-1.2

7.9

7.6 ถึง 8.2

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

2.8

5.5

6.3

6.0 ถึง 6.6

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณนําเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

-1.0

6.8

7.2

6.9 ถึง 7.5

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

36.5

31.9

24.9

24.6 ถึง 25.2

- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

0.1

9.7

9.7

9.4 ถึง 10.0

- มูลค่าสินค้านําเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

-5.1

14.4

14.9

14.6 ถึง 15.2

48.2

48.1

44.3

44.0 ถึง 44.6

11.7

10.6

8.8

8.5 ถึง 9.1

0.2

0.7

1.2

0.9 ถึง 1.5

0.7

0.6

0.7

0.4 ถึง 1.0

สมมติฐานด้านนโยบาย

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- ร้อยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป(ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ร้อยละ)

เอกสารแนบ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2561
1. ด้ านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.2 –
4.8) เร่ งขึ้นจากปี ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่ งออกสิ นค้าเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับการ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าปริ มาณส่ งออกสิ นค้าและบริ การมีแนวโน้ม
ขยายตัวที่ร้อยละ 6.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.0 – 6.6) ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สําคัญตามกรอบรายจ่ ายเพื่อการบริ โภคและลงทุนภาครัฐประจําปี งบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่ อง และพรบ. จัดทํางบประมาณกลางปี งบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ส่ งผลให้การลงทุนภาครัฐมี
แนวโน้มขยายตัวในระดับสู งต่ อเนื่ องที่ ร้อยละ 7.9 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.6 – 8.2) เช่ นเดี ยวกับการบริ โภค
ภาครัฐที่ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ องที่ร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 – 3.2) นอกจากนี้ ความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สําคัญ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ รวมทั้งการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ภาคธุรกิจและ
ส่ งเสริ มบรรยายกาศการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.9
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 – 4.2) สําหรับการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยได้รับแรง
สนับสนุ นจากรายได้ครั วเรื อนนอกภาคเกษตรที่ มีสัญญาณปรั บตัวดี ข้ ึ นตามการจ้างที่ เพิ่มขึ้ นในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ส่งออก ขณะที่รายได้เกษตรกรเริ่ มทยอยปรับตัวดีข้ ึนจากด้านผลผลิต นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ยของภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกําลังซื้ อของครัวเรื อน
ในระยะต่อไป และส่ งผลให้การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.1) ส่ วน

ปริ มาณการนําเข้าสิ นค้าและบริ การคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่ งขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 7.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
6.9 – 7.5) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่ งขึ้นและการฟื้ นตัวของภาคการส่ งออก นอกจากนี้
ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย
2. ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2561 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 1.2 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 – 1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ตามการฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และราคาใน
หมวดพลังงานที่ปรับสู งขึ้นตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดจะ
เกินดุล 44.3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.8 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.5 - 9.1 ของ GDP)
เนื่ องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลที่ 24.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 24.6 – 25.2 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) ตามมูลค่าสิ นค้าส่ งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 9.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.4 – 10.0) ในขณะที่
มูลค่าสิ นค้านําเข้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 14.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 14.6 – 15.2)
______________________________________
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