
 

 

ฉบบัที่ 66/2558                                   วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2558 
“เศรษฐกจิไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยมแีรงส่งในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ตามการท่องเทีย่วที่ขยายตัวได้ดแีละนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล” 
_____________________________________ 

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง       
แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2558 วา่ “เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 
3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 – 3.5) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตวัได้ดีต่อเน่ืองโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการ
ท่องเที่ยว อาทิ สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาขนส่งและคมนาคม ขยายตวัไดดี้ตามมา นอกจากน้ี นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย
ของรัฐบาลและการใชจ่้ายนอกงบประมาณเพิ่มเติมที่ส าคญั ไดแ้ก่ โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โครงการ
บริหารจดัการน ้ า และโครงการพฒันาระบบขนส่งทางถนน คาดว่าจะท าให้การใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น และอาจ
กระตุน้การใชจ่้ายภาคเอกชนให้เพิม่ขึ้นเช่นกนั ดา้นการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจากปีก่อนหนา้โดยไดรั้บอานิสงส์
จากราคาน ้ ามนัที่อยูใ่นระดบัต ่าและภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีก่อน
เช่นกนั จากแรงสนบัสนุนของโครงการลงทุนภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตวัชา้ตลอดจนปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ภาคส่งออกของไทย ส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกสินคา้และบริการปรับลดลงต ่ากวา่ที่คาดการณ์คร้ังก่อน   

 

ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 มีทิศทางปรับลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ -0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.1 ถึง -0.1) จากปัจจยัดา้น
อุปทานเป็นหลกั โดยเฉพาะจากราคาน ้ ามนัที่อยูใ่นระดบัต ่า ประกอบกบัแรงกดดนัดา้นอุปสงคล์ดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยที่ฟ้ืนตวัชา้ ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลการคา้จะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ เน่ืองจากมูลค่า
การน าเขา้ที่หดตวัเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ามูลค่าการส่งออก ซ่ึงสอดคล้องกับการลดลงของราคาสินคา้ส่งออกและสินคา้
น าเขา้ และคาดว่าดุลบญัชีเดินสะพดัจะเกินดุลประมาณ 20.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของ GDP (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 – 6.7 ของ GDP) เพิม่ขึ้นจากปีที่แลว้ ตามการเกินดุลบริการที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้น” 

      

ทั้งน้ี  ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทย

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัเส่ียงที่ตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ด อาทิ ความรวดเร็วของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสามารถเรียกความเช่ือมัน่ในการลงทุนภาคเอกชนให้กลบัมาได ้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก

ที่ยงัคงอ่อนแอ ความผนัผวนของเงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศและอตัราแลกเปล่ียน และทิศทางราคาสินคา้โภคภณัฑ์

โลก โดยเฉพาะราคาสินคา้เกษตร”  
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี  2558 (ณ เดือนกรกฎาคม 2558) 
 

 

 
2557 

2558 f  
(ณ กรกฎาคม 2558) 

 เฉลีย่ ช่วง 

สมมตฐิานหลกั    

สมมตฐิานภายนอก    

1) อตัราการขยายตวัเฉล่ีย 15 ประเทศคู่คา้หลกั (ร้อยละต่อปี) 3.6 3.6 3.1 – 4.1 

2) ราคาน ้ามนัดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 96.6 60.0 50.0 - 70.0 
3) ราคาสินคา้ส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -1.0 -1.6 -2.6 ถึง -0.6 
4) ราคาสินคา้น าเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) -1.9 -6.7 -7.7 ถึง -5.7 
สมมตฐิานด้านนโยบาย    
5) อตัราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 32.49 33.95 32.95 - 34.95 
6) อตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทย ณ ส้ินปี (ร้อยละ) 2.00 1.50 1.25 - 1.75 
7) รายจ่ายภาคสาธารณะตามปีงบประมาณ (ลา้นลา้นบาท) 3.20 3.42 3.22 – 3.62 
8) จ  านวนนกัท่องเท่ียว (ลา้นคน) 24.8 29.9 28.9 - 30.9 

ผลการประมาณการ    

1) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี) 0.9 3.0 2.5 - 3.5 
2) อตัราการขยายตวัของการบริโภค 

- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 

 
0.6 
1.7 

 
1.4 
2.8 

 
0.9 – 1.9 
2.3 - 3.3 

3) อตัราการขยายตวัของการลงทุน 
    - การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 
    - การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (ร้อยละต่อปี) 

 
-2.0 
-4.9 

 
1.4 
19.6 

 
0.4 - 2.4 

17.6 – 21.6 
4) อตัราการขยายตวัปริมาณส่งออกสินคา้และบริการ (ร้อยละต่อปี) 0.0 1.0 0.0 ถึง 2.0 
5) อตัราการขยายตวัปริมาณน าเขา้สินคา้และบริการ (ร้อยละต่อปี) -5.4 1.2 0.2 ถึง 2.2 
6) ดุลการคา้ (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
- สินคา้ส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 
- สินคา้น าเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละต่อปี) 

24.6 
-0.3 
-8.5 

26.5 
-4.0 
-5.5 

18.0 – 35.0 
-6.0 ถึง -2.0 
-7.5 ถึง -3.5 

7) ดุลบญัชีเดินสะพดั (พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
- ร้อยละของ GDP 

13.1 
3.2 

20.5 
5.1 

12.0 - 29.0 
2.9 - 7.0 

8) อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป(ร้อยละต่อปี) 
    อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (ร้อยละต่อปี) 

1.9 
1.6 

-0.6 
0.8 

-1.1 ถึง -0.1 
0.3 - 1.3 

9) อตัราการว่างงาน (ร้อยละของก าลงัแรงงานรวม) 0.8 0.8 0.7 - 0.9 
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 รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558  
 

1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 2.5 – 3.5) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักจากการท่องเที่ยวที่ขยายตวัได้ดี
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว อาทิ สาขา
โรงแรมและภตัตาคาร และสาขาขนส่งและคมนาคม ขยายตวัไดดี้ตามมา นอกจากน้ี นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล
และการใช้จ่ายนอกงบประมาณเพิ่มเติมที่ส าคญั ได้แก่ โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โครงการบริหาร
จดัการน ้ า และโครงการพฒันาระบบขนส่งทางถนน คาดว่าจะท าให้การใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น และอาจกระตุน้
การใชจ่้ายภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งน้ี การส่งออกสินคา้และบริการคาดว่าจะขยายตวัในอัตราเร่งขึ้นเล็กน้อยจากปี
ก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 ถึง 2.0) ตามการขยายตวัของจ านวนนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
เศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวช้า ตลอดจนปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคส่งออกของไทย อาทิ ค่าจา้งที่ปรับสูงขึ้น ขอ้จ ากัดด้าน
เทคโนโลยีการผลิต และการตดัสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินคา้และ
บริการปรับลดลงต ่ากว่าที่คาดการณ์คร้ังก่อน ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสนับสนุนการขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทยให้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี โดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 2.3 – 3.3) และการลงทุนภาครัฐจะขยายตวัสูงถึงร้อยละ 19.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 17.6 – 21.6) อนัเป็นผลมาจาก
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลที่ เร่ิมด าเนินการตั้ งแต่ต้นปีงบประมาณ 2558 ประกอบกับแผนการใช้จ่ายนอก
งบประมาณเพิ่มเติมที่จะมีส่วนสนับสนุนการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเฉพาะในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐยงัถือเป็นความเส่ียงที่ต้องติดตาม ส าหรับการบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 – 1.9) โดยไดรั้บอานิสงส์
จากราคาน ้ ามนัที่อยูใ่นระดบัต ่าและภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นตามการปรับลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย ซ่ึงจะช่วยลดภาระ
การช าระหน้ีของภาคครัวเรือนลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีก่อนเช่นกนัมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.4 - 2.4) จากแรงสนับสนุนของโครงการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับการเร่งอนุมัติการส่งเสริมการ
ลงทุนในช่วงคร่ึงหลังของปี 2557 ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้มีเม็ดเงินบางส่วนเร่ิมลงทุนจริงในปีน้ี ส าหรับปริมาณการน าเขา้
สินคา้และบริการคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.2 - 2.2) สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวั
ดีขึ้น 

 

2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
 

ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจ

ภายในประเทศคาดวา่ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 มีทิศทางปรับลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ -0.6   (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 

-1.1 ถึง -0.1) จากปัจจยัดา้นอุปทานเป็นหลกั โดยเฉพาะจากราคาน ้ ามนัที่อยูใ่นระดบัต ่า ประกอบกบัแรงกดดนัดา้นอุปสงค์

ลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟ้ืนตวัช้า ส่วนอตัราการว่างงานคาดว่าจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที่ร้อยละ 0.8 ของก าลัง

แรงงานรวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.7 – 0.9 ของก าลงัแรงงานรวม) ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอก 
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ประเทศคาดว่าดุลบญัชีเดินสะพดัจะเกินดุลประมาณ 20.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของ GDP (โดย

มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 – 7.0 ของ GDP) เพิม่ขึ้นจากปีที่แลว้ ตามการเกินดุลบริการที่คาดวา่จะเพิม่ขึ้น ประกอบกบั

ดุลการคา้จะเกินดุลเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้มาอยูท่ี่ 26.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 18.0 – 35.0 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เน่ืองจาก

มูลค่าการน าเขา้ที่หดตวัเพิม่ขึ้นในอตัราที่สูงกวา่มูลค่าการส่งออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลดลงของราคาสินคา้ส่งออกและ

สินคา้น าเขา้ โดยคาดว่ามูลค่าน าเขา้สินคา้ในปี 2558 จะหดตวัร้อยละ -5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -7.5 ถึง -3.5) 

ขณะที่มูลค่าส่งออกสินคา้คาดวา่จะหดตวัร้อยละ -4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ –6.0 ถึง -2.0)         
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