เศรษฐกิจไทยโดยนิดาโมเดล: มีนาคม 2558
จับกระแสเศรษฐกิจไทยป 2558 และการกระตุนเศรษฐกิจโดยนโยบายการเงิน-การคลัง
Question 1. เศรษฐกิจไทยในป 2558 จะฟนตัวจากปภาวะชะงักงันในป 2557 ไดหรือไม?
ป 2557 เศรษฐกิจไทยอยูในภาวะชะงักงัน (ขยายตัวรอยละ 0.7) จากปญหาทางการเมือง ถึงแมวา
ไตรมาสที่ 4 เริ่มมีการขยับตัวเล็กนอย (ขยายตัวรอยละ 2.3) แตก็ชากวาที่คาดการณไว (เดือนธันวาคม 2557
NIDA Forecast คาดการณวาป 2557 เศรษฐกิจไทยนาจะขยายตัวรอยละ 1.0)
ถึงแมวา เศรษฐกิจมีแนวโนมจะฟนตัวดีขึ้นในป 2558 นี้ โดย NIDA Forecast พยากรณวาเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวในอัตรารอยละ 3.8 แตอัตราการขยายตัวนี้ก็ยังอยูต่ํากวาที่ควรเปนตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากฐานที่ต่ําในป 2557 ดังนั้น ลักษณะการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในชวงนี้จึงเปนไปอยางชาๆ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแนวโนมการขยายตัวในป 2559 คาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.6 ซึ่ง
แสดงถึงการฟนตัวอยางไมเต็มที่ตอเนื่องกันอีกป
การใชจายภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมขยายตัวรอยละ
2.9 ถึงแมวาการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวในอัตราที่สูงกวาคือรอยละ 6.4 แตอัตราการขยายตัวนี้เกิดจาก
ฐานที่ต่ําในป 2557 นอกจากนี้อุปสงคภายนอกปจจุบันก็ออนแอเกินกวาจะเปนปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
ไดเหมือนในอดีตโดยคาดวามูลคาการสงออกสินคา (US dollar) นาจะขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 สงผล
ใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการขยายตัวรอยละ 4.5 ซึ่งไมเพียงพอในการกระตุนเศรษฐกิจไทยให
ขยายตัวเกินรอยละ 4 ตามศักยภาพได
Question 2. ผลของการออนตัวลงอยางรวดเร็วของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะสงผลตอแนวโนมเงิน
เฟอป 2558 และ 2559 อยางไร?
ผลของการออนตัวอยางรวดเร็วของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไมเพียงสงผลใหดัชนีราคาผูบริโภคกลุม
พลังงานปรับตัวลดลงเทานั้น (คาดวาในป 2558 อัตราเงินเฟอในกลุมพลังงานจะติดลบรอยละ -7.2) แตยัง
สงผลตออัตราเงินเฟอในภาพรวมใหปรับตัวลดลงในป 2558 ตอเนื่องจากปลายป 2557 โดยคาดวาในครึ่งแรก
ของป 2558 อัตราเงินเฟอทั่วไปจะติดลบ (คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะติดลบรอยละ -0.6 ในครึ่งแรกของป
2558) กอนจะปรับขึ้นเล็กนอยเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ในชวงครึ่งหลังของป 2558 ทําใหโดยเฉลี่ยทั้งป 2558
อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยมีแนวโนมทรงตัว (อัตราการเพิ่มรอยละ 0.0) สวนดัชนีราคาผูบริโภคกลุมอาหารสดจะ
ทรงตัว (ขยายตัวรอยละ 0.1) ในดานอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่กําหนดจากปจจัยดานอุปสงคเปนหลักคาดวาในป
2558 นาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 ทําใหโดยเฉลี่ยป 2558 อัตราเงินเฟอทั่วไปนาทรงตัวอยางที่กลาวถึงขางตน

ในป 2559 แนวโนมอัตราเงินเฟอจะยังคงขึ้นกับทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเปนสําหรับโดย
คาดการณวาหากราคาน้ํามันดิบปรับตัวขึ้นไปเปน 70 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในสิ้นป 2559 จะทําใหอัตรา
เงินเฟอทั่วไปในป 2559 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.9 ในป 2559 ซึ่งยังคงเปนระดับที่อยูในกรอบเปาหมายเงินเฟอ
ของธนาคารแหงประเทศไทย
Question 3. แนวโนมของนโยบายการเงินภายในประเทศและตางประเทศในป 2557-2558 จะเปน
อยางไร?
จากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟออยางรวดเร็วตามการลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกบวกกับ
ทิศทางเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะฟนตัวชากวาที่คาดการณในใหนโยบายการเงินในป 2558 มีแนวโนมที่จะผอน
คลาดลงโดยมีการปรับลดมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมลงจากรอยละ 2.00 เปนรอยละ 1.75 และ
จากทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตอเนื่องในป 2558 และ 2559 ทําใหนโยบายการเงินของไทยมีโอกาสที่จะผอน
คลาดลงตอเนื่องในชวงครึ่งแรกของป 2558 แตในครึ่งหลังของป 2558 อัตราดอกเบี้ยนโยบายนาจะทรงตัว
และมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไดในชวงป 2559 หากราคาน้ํามัดดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาเปนมากกวา 70 ดอล
ลารสหรัฐฯ ซึ่งการผอนคลายของนโยบายการเงินนอกจากจะชวยกระตุนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
แลว ยังมีผลลดแรงกดดันจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อพิจารณาจากดัชนีคาเงินบาท (NEER) เนื่องจาก
ประเทศคูคาที่สําคัญทั้งเอเชียและยุโรปตางทยอยลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหนโยบายการเงินที่มี
แนวโนมผอนคลายลงในชวงครึ่งแรกของป 2558 นาจะเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนอุปสงคในประเทศและ
การสงออก
ในดานนโยบายการคลังแมวาการใชจายภาครัฐในชวงปลายป 2557 และไตรมาสที่ 1/2558 จะปรับตัว
เพิ่มขึ้นโดยมุงหวังเปนกลไกหลักในการกระตุนเศรษฐกิจ แตจากขอมูลในป 2557 การเพิ่มขึ้นของรายจาย
ภาครัฐจะขยายตัวนอยกวาที่คาดการณไวเดิม (การบริโภคภาครัฐขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2557) ในขณะที่ใน
ดานรายจายดานการลงทุนยังคงหดตัวทั้งเอกชนและรัฐบาลโดยหดตัวรอยละ -1.9 และ -6.1 โดยคาดวาการ
บริโภคและการลงทุนภาครัฐในป 2558 นาจะขยายตัวรอยละ 4.0 และ 12.0 ตามลําดับ สวนในป 2559 คาด
วาการเพิ่มขึ้นของรายจายภาครัฐจะชะลอตัวลงตามขอจํากัดดานการจัดเก็บรายได โดยคาดวารายจายเพื่อการ
บริโภคและการลงทุนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 และ 8.0 ตามลําดับ ในป 2559 โดยศักยภาพของการใช
จายภาครัฐเปนปจจัยสําคัญของการกระตุนเศรษฐกิจในชวงป 2558 ถึง 2559 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชน
และการสงออกมีแนวโนมขยายตัวไดชาตอเนื่อง
ดังนั้น ผลของนโยบายการเงิน-การคลังที่ผอนคลายจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการพื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในป 2558 นิ้
Question 4 แนวโนมคาเงินบาทจะยังคงออนตัวลงหรือไม และการสงออกของไทยในป 2558 จะฟนตัว
ไดมากนอยเพียงใด?

จากแนวโนมของนโยบายการเงินที่ผอนคลายลงของไทยและทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับขึ้นในชวงครึ่งแรกของป 2558 ทําใหทิศทางคาเงินบาทเทียบกับดอลลารสหรัฐ
ในป 2558 ออนตัวลงตอเนื่องโดยคาดวาในชวงสิ้นป 2558 เงินบาทนาจะออนตัวลงเปน 33.7 บาทตอดอลลาร
และนาจะออนตัวลงเปน 35.0 บาทตอดอลลารในชวงสิ้นป 2559 และจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของไทยที่ผอนคลายลงทําใหดัชนีคาเงินบาท (NEER) และดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (REER) ของไทยนาจะออน
ตัวลงเชนกันในป 2558 โดยคาวาจะออนตัวลงรอยละ 2.4 ในป 2558 ซึ่งชวยลดแรงกดดันของคาเงินซึ่ง REER
ของไทยแข็งคาขึ้นรอยละ 1.6 ในไตรมาสที่ 4/2557
ดานแนวโนมการสงออก แนวโนมคาเงินบาทที่ออนตัวลงเล็กนอยในป 2558 และทิศทางเศรษฐกิจโลกที่
ฟนตัวอยางชาๆ ทําใหการสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางชาๆ เชนเดียวกัน ซึ่งจากขอมูลการสงออกเดือน
มกราคม 2558 ที่ติดลบ -3.5% ทําใหคาดวาแนวโนมในชวงที่เหลือของป 2558 นาจะมีการขยายตัวที่ต่ํา
เหมือนในปที่ผานมามา โดยคาดวามูลคาการสงออกในรูป USD นาจะขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2558 และ
4.6 ในป 2559 สวนมูลคาการนําเขาจะปรับตัวสูงกวา (เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 และ 7.1 ในป 2558 และ 2559)
ถึงแมวาการสงออกนาจะขยายตัวในป 2558 แตเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยเมื่อเทียบกับในอดีต ทําใหการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยไมอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงได ซึ่งปญหาการขยายตัวของการสงออกไทยที่ชะงักงันติดตอกัน
มาหลายปเปนปญหาที่ควรติดตามและหาทางแกไขเพื่อใหเปนปจจัยที่ชวยเหลือการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต

Question 5. ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยในป 2558 มีอะไรบาง?
เนื่องจากการกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายการเงินและการคลังเปนปจจัยสําคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจ
ไทยในป 2558 ถึง 2559 ดังนั้น ความสามารถของรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยในการดําเนินนโยบาย
ตางจึงมีความสําคัญตอแนวโนมเศรษฐกิจ
ในกรณีของนโยบายการเงิน การผอนคลายนโยบายโดยการลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะเกิดในครึ่งแรก
ของป 2558 ขึ้นกับสมมุติฐานวาราคาน้ํามันทรงตัวในระดับต่ําในชวงครึ่งแรกของป 2558 (ประมาณ 50 ดอล
ลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) ซึ่งหากราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้น โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากระดับ
ร อ ยละ 1.75 ในเดื อ นมี น าคม จะมี น อ ยมาก ซึ่ ง จะลดประสิ ท ธิ ภ าพของนโยบายในการกระตุ น อุ ป สงค
ภายในประเทศและทําใหคาเงินบาทไมออนตัวลงอยางที่คาดการณ นอกจากนี้ในชวงครึ่งหลังป 2558 และตน
ป 2559 หากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นเร็ว จะสงผลใหนโยบายการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นไดแมวาเศรษฐกิจจะยังไม
ฟนตัวก็ตาม ซึ่งผลของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีผลตอแนวโนมของนโยบายการเงินจึงเปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญในป 2558
สวนดานนโยบายการคลัง ความสามารถของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายโดยเฉพาะโครงการลงทุน
ภาครัฐบาลเพื่อกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของประเทศในระยะยาว (เชน โครงการรถไฟรางคู รถไฟ
ความเร็วสูง โครงการรถไฟฟาในเขตเมือง) เปนปจจัยสําคัญ เนื่องจากรายจายเพื่อการบริโภคภาครัฐมีการ

เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ งในอดี ต และเป น รายจ า ยที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ ในระยะยาว แต
ความสามารถของรัฐบาลในการลงทุนดังกลาว ทั้งในดานความสามารถในการหารายไดหรือแหลงเงินกูเพื่อ
สนับสนุนโครงการ รวมถึงความสามารถในการผลักดันโครงการใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เปน
ปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดการใชจายภาครัฐซึ่งจําเปนทั้งเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพ
ประเทศในระยะยาว ซึ่งความสามารถในการผลักดันนโยบายดังกลาวอยางทันทวงทีจะมีความสําคัญตอทิศทาง
เศรษฐกิจไทยในป 2558 และหลังจากนั้น
นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ต่ําตอเนื่องจะกอใหเกิดปญหาตอการขยายตัวของรายไดที่
ต่ํา จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความสามารถในการชําระหนี้ที่สะสมมากอนหนานี้ทั้งในระดับหนี้ครัวเรือนและ
หนี้ของรัฐบาล ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคตได ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอีก
ปจจัยที่นาจับตาในชวงป 2558 ถึง 2559

ขอสมมุติประกอบการพยากรณที่สําคัญในป 2558-2559

Government Policy
Public Consumption
Public Investment
External Factor
World Import Value
Crude Oil Price

2557

2558F

2559F

3.1
-6.5

4.0
12.0

3.5
8.0

2.0
96.6

3.5
55.3

5.5
66.2

ผลการพยากรณเศรษฐกิจไทยป 2558-2559 โดย NIDA Macro Model

GDP Growth
Headline Inflation
Core Inflation
Exchange Rate (end of
period)
RP1 (end of period)
Private Consumption
Private Investment
Export Value (good &
services)
Import Value (good &
services)
Exports (Goods - Value)
Imports (Goods - Value)
Current Account (billion USD)
Current Account / GDP

2557

2558F

2559F

0.7
1.9
1.6

3.8
0.0
1.5

3.6
2.9
2.1

32.7
2.00%
0.2
-3.0

33.7
1.25%
1.2
0.9

35.0
2.00%
4.2
9.0

-0.1

4.5

4.3

-4.9
-0.5
-8.1
14.1
3.8

6.3
2.8
4.1
20.7
5.5

6.0
4.6
6.4
19.1
5.0

การขยายตัวของมูลคาการสงออก และนําเขาสินคา
รายการ

2556
2557
(มค. - ธค.) (มค. - ธค.)

Export
-0.319%
Import
0.168%
ดุลการค้า -21,901.9
ดุลการค้า หน่วย: ล้านUSD

-0.408%
-8.967%
-378.7

Jan-57

Feb-57 Mar-57 Apr-57 May-57 Jun-57

-2.0%
2.4%
-15.5% -16.6%
-1,528.4 -278.1

-3.1% -0.9%
-14.2% -14.5%
321.1 -1,770.9

Jul-57

Aug-57 Sep-57 Oct-57 Nov-57

-2.1%
3.9%
-0.9% -7.4%
3.2%
4.0%
-9.3% -14.0%
-2.9% -14.2% 14.4% -4.9%
-558.3 -409.2 -2,520.6 1,146.3 -1,798.3
31.5
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและนําเข้า หน่วย: ร้อยละ

-1.0%
-3.5%
-78.0

Dec-57
1.9%
-8.7%
1,588.7

Jan-58
-3.5%
-13.3%
-456.5

