เศรษฐกิจไทยโดยนิด้าโมเดล: ไตรมาสที่ 3/2558
1. สรุ ปภาวะเศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2558
ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยถูกคาดหวังว่าจะฟื้ นตัวจากปั ญหาการเมืองที่จบลงในปี 2557 แต่ในช่วงครึ่ ง
แรกของปี เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างช้าๆ ต่อเนื่ องจากปี 2557 แม้วา่ รัฐบาลจะมีการใช้นโยบายการคลังใน
การกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (การลงทุนภาครัฐครึ่ งแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดี ยวกันของปี ที่แล้ว) และรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.6 ในไตร
มาสที่ 2) แต่การลงทุนภาคเอกชนและการส่ งออกที่ชะลอตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ไม่ดีคือ
ในไตรมาสที่ 2 หดตัวร้อยละ -3.4 ทาให้ครึ่ งปี แรกการลงทุนภาคเอกชนอยูใ่ นระดับทรงตัว (ขยายตัวร้อยละ
0) และส่ วนการส่ งออกก็ชะลอตัวลงมากเช่นกัน โดยมูลค่าการส่ งออกในรู ปเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ปรับลดลง
ร้อยละ 4.9 ในช่วงครึ่ งแรกของปี
ดังนั้นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจโดยรวมจึงขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ต่าเมื่อ
เทียบกับปี ฐานที่ต่าในปี 2557 ซึ่ งเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากปัญหาวิกฤตการเมือง
2. แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 และ 2559
ผลการพยากรณ์ จากแบบจาลองเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA
Macro Model) เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่ งลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.4 ในการพยากรณ์เมื่อไตรมาสที่แล้ว ซึ่ งการชะลอตัวเกิดจากการที่การส่ งออกไม่มีแนวโน้มจะดีข้ ึน
ในครึ่ งหลังของปี และมีผลให้อุปสงค์ภายในประเทศได้แก่ การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
ตามไปด้วย
ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทั้งปี คาดว่าจะอยูใ่ นระดับที่ติดลบ (ร้อยละ -0.7) ใกล้เคียงกับในช่วงครึ่ ง
แรกของปี 2558 ที่อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปติดลบร้อยละ -0.8 โดยเป็ นผลจากการอ่อนตัวของราคาน้ ามันดิบทาให้
ดัช นี ร าคาสิ นค้า พลัง งานปรั บ ลดลงร้ อยละ -13.4 และการชะลอตัว ของอุ ป สงค์ท้ งั ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศทาให้อตั ราเงิ นเฟ้ อพื้นฐานขยายตัวอย่างช้าๆ ที่ร้อยละ 1.1 ซึ่ งการที่อตั ราเงิ นเฟ้ อพื้นฐาน
ยังคงปรับตัวขึ้นทาให้เศรษฐกิจยังไม่ถึงกับอยูใ่ นภาวะเงินฝื ด เนื่ องการติดลบของอัตราเงินเฟ้ อกลุ่มพลังงาน
ที่ทาให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปอยูใ่ นระดับหดตัวติดลบ
ส่ วนในปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีข้ ึนโดยผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 3.9
ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปและเงินเฟ้ อพื้นฐานจะเริ่ มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 1.8 และ
ร้อยละ 1.1 ตามลาดับ แต่อตั ราเงินเฟ้ อที่ระดับนี้ ก็ยงั คงต่ ากว่าเป้ าหมายเงินเฟ้ อที่ผา่ นมาของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปและอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน

3.การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของปัจจัยด้ านอุปสงค์ และเสถียรภาพเงินเฟ้อในปี 2558
เมื่ อพิจารณารายองค์ประกอบ คาดการณ์ ว่า การบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุ นภาคเอกชนในปี
2558 จะขยายตัว ร้ อ ยละ 2.4 และหดตัว ร้ อ ยละ -2.4 ตามล าดับ ซึ่ งแสดงถึ ง การอ่ อ นแอของอุ ป สงค์
ภายในประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะกระตุ่นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐด้านการบริ โภคและการลงทุน
(คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 20.0 ตามลาดับ)
ในด้านอุปสงค์จากภายนอก คาดว่าในช่วงครึ่ งหลังของปี 2558 การส่ งออกของไทยจะยังคงชะลอตัว
อยู่ต่อเนื่ องโดยทั้งปี คาดว่ามูลค่าการส่ งออกในรู ปดอลล่ าร์ สหรัฐฯ จะหดตัวร้ อยละ -5.1 แต่ปริ มาณการ
ส่ งออกสิ นค้าและบริ การจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.4 จากการขยายตัวของรายรับ จากการท่องเที่ยว ส่ วน
การนาเข้าคาดว่าจะหดตัวทั้งในด้านปริ มาณและมูลค่าในรู ปเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะหดตัวร้อย
ละ -1.4 และ -11.4 ตามลาดับ
4.วิเคราะห์ ทศิ ทางของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
ในด้านนโยบายการคลัง การกระตุ น้ เศรษฐกิ จที่ ผ่านมาผ่านการใช้จ่ายทั้งด้านการบริ โภคและการ
ลงทุน ไม่สามารถช่วยให้ภาคเอกชนเพิ่มการใช้จ่ายตามได้ ตามที่กล่าวถึงข้างต้น ทาให้ในช่วงครึ่ งหลังของปี
รัฐบาลมีการปรับเพิ่มมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของเอกชนผ่านภาคธุ รกิ จอสังริ มทรัพย์และผ่านกองทุ น
หมู่บา้ น และกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชนผ่านนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนของธุ รกิจรายย่อย (SME) ซึ่ งคาด
ว่าน่าจะมีผลช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บา้ ง
ส่ วนนโยบายการเงิน จากการลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน 2558 ทาให้คาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยในช่ วงปลายปี 2558 จะยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.50 โดยอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นในช่ วงปี
2559 ในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 เป็ นอย่างเร็ ว เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มที่แย่กว่าที่คาดการณ์
ไว้โดยคาดว่าสิ้ นปี 2559 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นเป็ นร้อยละ 1.75 ซึ่ งเป็ นการ
ปรับตัวที่น่าจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม
4.พยากรณ์อตั ราแลกเปลีย่ นในปี และแนวโน้ มการค้ าระหว่างประเทศใน 2558-2559
ในไตรมาสที่ 3/2558 ค่าเงิ นบาทเคลื่ อนไหวปรั บตัวอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ วเป็ นประมาณ 35 บาท
ต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ จากที่เคยเคลื่อนไหวในระดับ 32-33 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ ในครึ่ งแรกของปี คาดว่า
ในไตรมาสที่ 4 ค่าเงินบาทน่าจะปรับตัวอยู่ในช่ วง 35 – 36 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ ตามการคาดการณ์
เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่ วนในปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนฯ น่าจะ
อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ทาให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มปรับตัวในช่วง 36-38 บาท
ต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ ได้ในปี 2559 ซึ่ งการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่ องของเงินบาทจะส่ งผลให้ในปี 2559 มูลค่าการ
ส่ งออกน่าจะปรับตัวดีข้ ึนจากที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 5.1 ในปี 2558 โดยในรู ปเงินดอลล่าร์ คาดว่ามูลค่าการ

ส่ งออกในปี 2559 น่าจะขยายตัวร้อยละ 1 ในขณะที่ปริ มาณการส่ งออกสิ นค่าและบริ การน่าจะขยายตัวร้อย
ละ 2.4
ข้อสมมุติประกอบการพยากรณ์ที่สาคัญในปี 2558-2559

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

2557

2558F

2559F

1.8
-5.2

3.5
20.0

3.5
8.0

2.2
96.7

-8.8
53.5

7.5
56.1

ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558-2559 โดย NIDA Macro Model

GDP Growth
Headline Inflation
Core Inflation
Exchange Rate (end of period)
RP1 (end of period)
Private Consumption

2557
0.9
1.9
1.6
32.7
2.00%
0.6

2558F
2.9
-0.7
1.1
36.2
1.25%
2.2

2559F
3.9
1.8
1.1
37.6
1.50-1.75%
4.5

Private Investment
Export Volume (good & services)
Import Volume (good & services)
Exports (Goods - Value)
Imports (Goods - Value)
Current Account (billion USD)

-2.2
0.0
-5.4
-0.4
-8.0
13.4

-2.4
0.4
-1.4
-5.1
-11.4
29.3

2.9
2.4
0.4
0.04
-3.3
27.3

Current Account / GDP

3.3

7.1

5.6

