ฉบับที่ 011/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 และ 2563
“เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5
และมีแนวโน้มจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2563”

นายลวรณ แสงสนิ ท ผู้ อานวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลั ง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลั ง
แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 และ 2563 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัว
อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอ
ตัวลงเป็นสาคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าตามระบบศุลกากรในรูปเงินเหรียญสหรัฐในปี 2562 หดตัว
ลงที่ร้อยละ -2.7 ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามายังประเทศไทยในปี 2562 มีจานวน 39.8 ล้านคน
เพิ่มขึ้น จากปีก่อนร้ อยละ 4.2 โดยได้ รั บแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) สาหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
คาดว่าจะขยายตัวได้ ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562
โดยเฉพาะโครงการชิมช้อปใช้ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ลดลง
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น
จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 – 3.3) ตามการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการเงินการคลังเพื่อ สนับสนุนการลงทุนในประเทศ
ปี 2563 นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการร่วมลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วย
กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้ มากขึ้น ประกอบกับภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ และแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการค้าโลกที่คาดว่า
จะฟื้น ตั วขึ้น ขณะที่การใช้จ่ า ยของภาครั ฐและภาคเอกชนมีแ นวโน้ มขยายตั วได้ต่อเนื่ อ ง ในด้า นเสถียรภาพ
ภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 – 1.3)
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ”
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “สาหรับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจีน
ความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) การดาเนินนโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุน
จากมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563”
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 และ 2563

2560

2561

2562f

2563f

ณ ม.ค. 63

ณ ม.ค. 63

เฉลี่ย

เฉลี่ย

ช่วง

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

4.0

4.1

2.5

2.8

2.3 ถึง 3.3

- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

3.0

4.6

4.4

3.2

2.7 ถึง 3.7

- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

0.1

1.8

1.9

2.5

2.0 ถึง 3.0

- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

2.9

3.9

2.4

4.2

3.7 ถึง 4.7

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

-1.2

3.3

2.1

6.5

6.0 ถึง 7.0

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

5.4

4.2

-5.3

0.7

0.2 ถึง 1.2

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณนาเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

6.2

8.6

-4.6

1.5

1.0 ถึง 2.0

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

32.6

22.4

26.7

25.6

25.1 ถึง 26.1

- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

9.5

7.5

-3.2

1.0

0.5 ถึง 1.5

- มูลค่าสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

13.2

13.7

-5.4

1.7

1.2 ถึง 2.2

44.0

28.5

35.5

31.4

30.9 ถึง 31.9

9.7

5.6

6.4

5.3

4.8 ถึง 5.8

0.7

1.1

0.7

0.8

0.3 ถึง 1.3

0.6

0.7

0.5

0.7

0.2 ถึง 1.2

1) อัตราการขยายตัวเฉลีย่ 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ)

4.1

3.9

3.1

3.1

2.6 ถึง 3.6

2) ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)

53.1

69.4

63.5

64.0

59.0 ถึง 69.0

3) อัตราแลกเปลีย่ น (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

33.9

32.3

31.1

30.5

29.50 ถึง 31.50

4) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)

3.46

3.60

3.73

3.97

3.93 ถึง 4.01

5) จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)

35.6

38.2

39.8

41.1

40.1 ถึง 42.1

2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

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

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก

สมมติฐานด้านนโยบาย
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เอกสารแนบ

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 และ 2563
1. เศรษฐกิจไทยในปี 2562
1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 ชะลอลงจาก
ปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสาคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก
สินค้าตามระบบศุลกากรในปี 2562 หดตัวลงที่ร้อยละ -2.7 ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทย
ในปี 2562 มีจานวน 39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.2 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลา
มาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) สาหรับการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.4 และ 2.4 ตามลาดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 โดยเฉพาะมาตรการชิมช้อปใช้ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
การใช้จ่ายของประชาชน สาหรับการบริโภคภาครัฐ ขยายตัว เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.9 ตามการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ที่เบิกจ่ายได้ดี
1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ปรับตัว
ลดลงจากปี ก่อน ตามราคาน้ ามัน ดิบ ในตลาดโลกที่มีทิศ ทางลดลง ส าหรับ เสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุล บัญชี
เดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุล 35.5 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของ GDP เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะ
เกินดุลที่ 26.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าสินค้า นาเข้าในระบบ BOP ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -5.4 ในขณะที่
มูลค่าสินค้าส่งออกในระบบ BOP ที่คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -3.2
2. เศรษฐกิจไทยในปี 2563
2.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะสามารถขยายตัว เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้า ได้ที่ร้อยละ 2.8
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 – 3.3) ตามการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.2
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.7 – 4.7) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการเงินการคลังเพื่อเร่งรัดการลงทุนของ
ภาครัฐ นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการร่วมลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ประกอบกับภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่า
การส่งออกสินค้าตามระบบ BOP จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 – 1.5) จากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ และแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการค้าโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น
ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
2.0 – 3.0) และ 3.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 – 3.7) ตามลาดับ
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2.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.8
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 – 1.3) ยังคงอยู่ในระดับต่าต่อเนื่องจากปีก่อน แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
ตามอุปสงค์ภายในประเทศที่เร่งตัวขึ้น สาหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 31.4
พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.8 – 5.8 ของ GDP) เนื่องจาก
ดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลที่ 25.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าสินค้านาเข้าในระบบ BOP ที่คาดว่าจะขยายตัวเร่ง
ขึ้นที่ร้อยละ 1.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.2 – 2.2) ในขณะที่มูลค่าสินค้าส่ งออกในระบบ BOP คาดว่าจะ
ขยายตัวที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 – 1.5)
----------------------------------------------------------------สำนักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3223

