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ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
7 ตุลาคม 2560



หัวข้อในการบรรยาย

ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม

นโยบายเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
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1. ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
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* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

2559* 2560 2561

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 3.2 3.8 3.8

(3.5) (3.7)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.2 0.6 1.2

(0.8) (1.6)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.6 0.9

(0.6) (0.9)

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนขึ้นจาก
การส่งออกสินค้าและบริการที่ปรับดีขึ้น รวมทั้ง
อุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น

• ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นช้ากว่า
ที่เคยประเมินไว้เดิมเล็กน้อยจากราคาอาหารสด
ที่ปรับลดลงเป็นส าคัญ

• ความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจปรับสมดุล
มากข้ึนในระยะสั้น แต่โดยรวมยังโน้มไปด้านต่ า 
ขณะทีค่วามเสี่ยงต่อประมาณการอัตราเงินเฟ้อ
ค่อนข้างสมดุลตลอดช่วงประมาณการ

• นโยบายการเงินยังอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
ใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ



เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัวได้ต่อเนื่อง
โดยความเสี่ยงปรับสมดุลมากขึน้

• กลุ่มประเทศ G3 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
โดยมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี 
และตลาดแรงงานที่เข้มแขง็ขึ้น

• เอเชีย ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากการส่งออกที่ขยายตัว
ต่อเนื่องตามอุปสงค์โลกที่ฟ้ืนตัวและวัฏจักรเทคโนโลยี
ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญ ส่วนเศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ

• ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม (1) การด าเนินนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของสหรัฐฯ 
(2) ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ (3) เสถียรภาพ
ระบบการเงินของจีน

• ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารกลางส่วนใหญย่ังใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดขนาดงบดุลในเดือนตุลาคม 2560 และคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อีก 1 ครั้งในปีน้ีและอีก 3 ครั้งในปหีน้า

การด าเนินนโยบายการเงิน

มูลค่าการส่งออกของกลุ่มประเทศเอเชีย-6*
ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 58 = 100)

หมายเหตุ: *กลุ่มประเทศเอเชีย-6 คือ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
**ตลาดเอเชีย คือ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย   

ที่มา: CEIC ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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• ราคาน้ ามันดิบเท่ากับที่ประเมินไว้เดิม 
ตามปัจจัยพ้ืนฐานที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่คาด 
โดยอุปสงค์ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี และปริมาณ
น้ ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงตามคาด

• ความเสี่ยงต่อข้อสมมติราคาน้ ามันค่อนข้างสมดุล
o ความเสี่ยงด้านสูง มาจากความเป็นไปได้ที่

กลุ่ม OPEC และ Non-OPEC จะลดก าลัง
การผลิตได้ตามข้อตกลง และความเสี่ยงทาง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk) ที่อาจ
กดดันราคาน้ ามันให้สูงขึ้นในบางช่วง

o ความเสี่ยงด้านต่ า มาจากการผลิตน้ ามันดิบ
ที่อาจเพิ่มมากกว่าที่คาด ทั้งจากประเทศที่เข้า
ร่วมข้อตกลงลดก าลังการผลิต ผู้ผลิต shale oil 
ในสหรัฐฯ รวมทั้งจากลิเบียและไนจีเรีย

ข้อสมมติราคาน้ ามันดิบเทา่กับที่คาดไว้เดิม
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ

ข้อสมมติราคาน้ ามันดิบดูไบ

20
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70
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90

2558 2559 2560 2561 2562

มิ.ย. 60

ก.ย. 60

± 1 S.D.

ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล

ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล 2559* 2560 2561

ณ ก.ย. 60 41.4 50.9 52.8

ณ มิ.ย. 60 50.9 52.8

* ข้อมูลจริง
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• ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าของไทย ได้แก่ 
(1) เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง 
(2) กระแส IoT ที่ดีต่อเนื่อง  
(3) ราคาสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับราคา
น้ ามัน

• ในระยะต่อไป การส่งออกสินค้าของไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง สอดคล้องกับประมาณการ
การค้าโลกในปี 2561 ที่มีแนวโน้มชะลอลง 
ประกอบกับเป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนหน้าจาก
การเร่งส่งออกสินค้าในบางหมวด

การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินค้า 
และขยายตัวในเกือบทุกตลาดสง่ออก

ประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้า (ในรูปดอลลาร์ สรอ.)

% YoY 2559* 2560 2561

ณ ก.ย. 60 0.1 8.0 3.2

ณ มิ.ย. 60 5.0 1.7
* ข้อมูลจริง

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยตามรายหมวดสินค้า
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สินค้าเกษตร (7.0%)
เครื่องใช้ไฟฟ้า (5.8%)
ชิ้นส่วนยานยนต์ (6.3%)
สินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามน้ ามันดิบ (10.6%)
อิเล็กทรอนิกส์ ex. HDD (8.3%)

ส.ค. 60

ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 56 = 100)

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) แสดงสัดส่วนต่อการส่งออกทั้งหมดในปี 2559
ที่มา: กรมศุลกากร ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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การส่งออกภาคบริการขยายตัวดี
ตามภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกภาคบริการ ได้แก่

(1) การเปิดเส้นทางการบินใหม่จากจีนมายังจังหวัด
ท่องเที่ยวของไทยโดยตรง ท าใหจ้ านวน
นักท่องเที่ยวจีนขยายตัวต่อเนื่องจากทั้งประเภท
กรุ๊ปทัวร์และประเภท FIT ที่มีก าลังซื้อสูง

(2) เศรษฐกิจภูมิภาคที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้จ านวน
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนขยายตัวต่อเนื่อง

(3) มาตรการลดและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ส่งผลดีต่อจ านวนนักท่องเที่ยว
โดยแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือน
สิงหาคม 2560 แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ

(4) เศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้น ช่วยสนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวโดยรวมและค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ้น

ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ล้านคน 2559* 2560 2561

ณ ก.ย. 60 32.6 35.6 37.3

ณ มิ.ย. 60 34.9 37.3

* ข้อมูลจริง

ดัชนีจ านวนนักท่องเที่ยวรายประเทศ
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ส.ค. 60
ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 57 = 100)

ยุโรป ไม่รวมรัสเซีย 
(16%)

จีน (27%)

มาเลเซีย (11%)

รัสเซีย (3%)

รวม

หมายเหตุ: ตัวเลขใน ( ) แสดงสัดส่วนนักท่องเที่ยวในปี 2559
ที่มา: กรมการท่องเท่ียว
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• การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามรายได้ภาคเกษตรกรรม
ที่ปรับดีขึ้นจากด้านปริมาณผลผลิตเป็นส าคัญ
และการจ้างงานในภาคท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออก
และภาคการท่องเที่ยวที่ค่อยๆ ปรับดีขึ้น มีส่วนช่วย
เพิ่มความเชื่อมั่นของครัวเรือน นอกจากน้ี ยังได้รับผลดี
จากนโยบายภาครัฐ เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อฯ

• ในระยะข้างหน้าก าลังซื้อยังไม่เข้มแข็งนัก โดยเฉพาะ
ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ยังฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน
เนื่องจากรายได้และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นยังจ ากัดอยู่ใน
บางอุตสาหกรรม ส่วนหน่ึงจากแนวโน้มการใช้
เครื่องจักรทดแทนแรงงานท่ีมากขึ้น ประกอบกับ
ภาระหนี้สินของครัวเรือนที่อยู่ในระดับสงู ยังเป็นปัจจัย
ถ่วงการบริโภค

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างคอ่ยเป็นค่อยไป

70
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110

2557 2558 2559 2560

รายได้เกษตรกร
รายได้เฉลี่ยลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม

ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 2557 = 100)

ดัชนีรายได้เกษตรกรและลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรม

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงพาณิชย์ 
ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ส.ค. 60
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ผลดีของเศรษฐกิจเริ่มกระจายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มรายได้ปานกลาง 
แต่การจ้างงานยังไม่ดีขึ้นในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
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2558
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2560

ลูกจ้างรายได้ต่ า (ต่ ากว่า 1 หม่ืนบาท) 
ลูกจ้างรายได้ปานกลาง (1-2 หม่ืนบาท)
ลูกจ้างรายได้ปานกลางถึงสูง (2-3 หม่ืนบาท) 
ลูกจ้างรายได้สูง (สูงกว่า 3 หม่ืนบาท)

หมายเหตุ: ( ) แสดงเกณฑ์รายได้ต่อเดือนที่ใช้ในการจัดกลุ่มลูกจ้าง

ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (ม.ค. 2557 = 100)

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาจากมุมมองตลาดแรงงาน
• เห็นสัญญาณการจ้างงานเพ่ิมขึ้นในธุรกจิที่ไดร้ับผลดจีากการส่งออกและการทอ่งเที่ยว และเร่ิมกระจายไปในธุรกิจหลายขนาดมากขึ้น
• การจ้างงานนอกภาคเกษตรในกลุม่ลูกจ้างรายได้ปานกลางปรับดขีึ้น แต่การจ้างงานกลุ่มลกูจ้างรายได้นอ้ยอาจต้องใช้เวลาอีกระยะ

Box: “เศรษฐกิจกระจายตัวมากขึ้นหรือไม่ ในมุมมองตลาดแรงงาน”

การจ้างงานลูกจ้างนอกภาคเกษตร จ าแนกตามระดับรายได้ลูกจ้าง
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การขยายตัวของธุรกิจและการจ้างงานนอกภาคเกษตร1/
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10%

15%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
การขยายตัวของการจ้างงาน (แกนนอน)

การขยายตัวของธุรกิจ2/ (แกนตั้ง)

หมายเหตุ: 1/ การขยายตัวของธรุกิจและการจ้างงานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างช่วง ม.ค.-ก.ค. 59 และ ม.ค.-ก.ค. 60 
2/ การขยายตัวของธุรกจิใชข้้อมูลจาก ดัชนีการผลิต (ภาคการผลิต) ยอดขายที่ค านวณจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ภาคบริการ) และดัชนีการก่อสร้าง (ภาคก่อสร้าง)
3/ ขนาดวงกลมแสดงสัดส่วนลูกจ้างของอุตสาหกรรมนั้นต่อลูกจา้งในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือ สัดส่วน

ลูกจ้างของภาคบริการนั้นต่อลูกจ้างในภาคบริการทั้งหมด



ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้มีแนวโน้มลดลง (deleverage)
แต่ยังกระจุกตัวในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูง

หมายเหตุ: * ไม่รวมหนี้ท่ีอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายหรือศาล และหนี้จากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ดัชนีหน้ีครัวเรือนต่อรายได้ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ (ค่ามัธยฐาน)

ร้อยละต่อ GDP
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0
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ไตรมาส 1
2550

ไตรมาส 1
2552

ไตรมาส 1
2554

ไตรมาส 1
2556

ไตรมาส 1
2558

ไตรมาส 1
2560

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 1 = กลุ่มรายได้น้อยท่ีสุด   กลุ่มที่ 5 = กลุ่มรายได้มากที่สุด

หมายเหตุ: ข้อมูลจากแบบส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ส ารวจข้อมูลรายได้ทุก 2 ปี) ณ ไตรมาสที่ 1 เทียบในช่วงปี 2550 - 2560 
ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนี (ไตรมาส 1 ปี 2550 = 100)

สัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP*

• เห็นสัญญาณ deleverage ในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูง ซึ่งเกิดจากการลดลงของหนี้เปน็ส าคัญขณะทีร่ายได้ยังใกล้เคียงเดิม 
แต่กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยก่อหนี้เพ่ิมขึ้นขณะที่รายได้ยังทรงตวั

• ในช่วง deleverage ครัวเรือนจะปรับตัวโดยบริโภคลดลงและออมมากขึ้นเพ่ือช าระคืนหนี้ ท าให้การบริโภคขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในระยะต่อไป สอดคล้องกับแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการจ้างงานกลุ่มลกูจ้างรายไดน้้อยที่ยังต้องใชเ้วลา

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Box: “การ deleverage ของหนี้ภาคครัวเรือนไทยและนัยต่อเศรษฐกิจ”
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ส.ค. 60

การลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังขยายตัวในระดับต่ า

• ในระยะสั้น เริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรมมากข้ึน สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและ
การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวชัดเจนขึ้น 

• อย่างไรก็ตาม ยังคงมีภาคธุรกิจบางส่วนชะลอการลงทุน 
เนื่องจากมีก าลังการผลิตเหลืออยู่ รวมถึงรอความชัดเจน
ของนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานบางโครงการ

• ในระยะต่อไป ความต่อเนื่องการลงทุนภาครัฐ และ
การประกาศใช้ พ.ร.บ. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จะมีส่วนช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน (เฉลี่ยปี 2553 = 100)

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
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• การอุปโภคภาครัฐ ยังท าได้ต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณในปี
2561

• การลงทุนภาครัฐชะลอลงบ้างหลังจากที่มีการเร่ง
เบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับมีข้อจ ากัด
ด้านการเบิกจ่ายของบางหน่วยงาน 

• การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
มีเพียงบางโครงการที่อาจล่าช้าไปบ้าง เช่น โครงการ
รถไฟชานเมือง บางซื่อ-หัวหมาก และบางซื่อ-
หัวล าโพง ประกอบกับมกีารปรับลดกรอบวงเงินลงทุน
ในปีงบประมาณ 2561

• อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจท าให้
การจัดซื้อสินค้าและบริการและการเบิกจ่ายลงทุน
ของบางหน่วยงานมีความล่าช้าไปบ้างในระยะแรก

การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ

พันล้านบาท 2559* 2560 2561

การอุปโภคภาครัฐ 2,456 2,566 2,710

(2,572) (2,688)

การลงทุนภาครัฐ 936 987 1,123

(1,034) (1,163)

* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

ข้อสมมติการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ราคาประจ าปี (ปีปฏิทิน)
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เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่เคยประเมินไว้
จากการส่งออกสินค้าและบริการที่ปรับดีขึ้น 

รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง

(% YoY) 2559*
2560 2561

มิ.ย. 60 ก.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ย. 60 

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 3.2 3.5 3.8 3.7 3.8

- การบริโภคภาคเอกชน 3.1 3.1 3.3 3.1 3.0

- การลงทุนภาคเอกชน 0.4 1.7 2.3 3.6 3.0

- การอุปโภคภาครัฐ 1.7 2.2 2.1 1.9 2.7

- การลงทุนภาครัฐ 9.9 7.7 5.0 9.2 9.8

- ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ 2.1 4.6 5.9 2.7 3.3

- ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ -1.4 4.8 6.5 2.6 3.3

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลา้นดอลลาร์ สรอ.) 47.7 39.7 42.4 32.7 38.6

- มูลค่าการส่งออกสินค้า 0.1 5.0 8.0 1.7 3.2

- มูลค่าการน าเข้าสินค้า -5.1 10.9 14.0 5.4 6.3

- จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 32.6 34.9 35.6 37.3 37.3
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ความเสี่ยงต่อประมาณการเศรษฐกิจ
ปรับสมดุลมากขึ้นในระยะสัน้ แตโ่ดยรวมยังโน้มไปด้านต่ า

ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับปัจจัยเสี่ยง

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

หมายเหตุ: แผนภาพรูปพัด (fan chart) ครอบคลุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอ้ยละ 90

ความเสี่ยงด้านลบ

• เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ีอาจขยายตัวต่ ากว่าคาด 
และความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

• ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจคู่ค้า

• ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน

• ก าลังซื้อในประเทศที่ยังไม่กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคมากกว่าคาด

• มาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ทีอ่าจส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าท่ีประเมินไว้

• พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ใหม่อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายของ
บางหน่วยงานล่าช้ากว่าคาด

ความเสี่ยงด้านบวก

• นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อาจท าให้
เศรษฐกิจขยายตัวสูงกว่าคาด หากท าได้ตามที่รัฐบาล
ประกาศไว้

14 / 39

-4

0

4

8

12

-4

0

4

8

12

2557 2558 2559 2560 2561 2562



อัตราเงินเฟ้อทั่วไประยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับต่ าจากปัจจัยด้านอุปทาน 
โดยในระยะต่อไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นช้า ๆ

• แรงกดดันด้านต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยคาด จาก
o ต้นทุนราคาอาหารสดที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า

ท าให้ราคาอาหารส าเร็จรูปปรับข้ึนน้อยกว่าที่คาด
o ปัจจัยเชิงวัฏจักร เช่น ราคาน้ ามันและราคาอาหาร

ที่ทรงตัวในระดับต่ า
o ปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น กระแสโลกาภิวัตน์ 

กระแสการท าธุรกิจในรูปแบบ E-commerce 
และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

• ในระยะต่อไป แรงกดดันด้านอุปสงค์ค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้น 
แต่ช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ 
o แม้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวดี แต่ผลดียังกระจายตัว

ไม่ทั่วถึง
o การแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจส่วนใหญ่

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ระดับราคาในภาพรวมไม่ปรับขึ้นเท่าที่เคยประเมินไว้

% YoY 2559* 2560 2561

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.2 0.6 1.2

(0.8) (1.6)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.6 0.9

(0.6) (0.9)
* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2560

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อ

ก.ย. 60 = 0.86

-3
-2
-1
0
1
2
3

2557 2558 2559 2560
อาหารสด (15.69%) พลังงาน (11.75%)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (72.56%) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

แหล่งที่มาของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ความเสี่ยงต่อประมาณการอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสมดุลตลอดช่วงประมาณการ

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ปรับปัจจัยเสี่ยง

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

หมายเหตุ: แผนภาพรูปพัด (fan chart) ครอบคลุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอ้ยละ 90

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับปัจจัยเสี่ยง

ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

หมายเหตุ: แผนภาพรูปพัด (fan chart) ครอบคลุมโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอ้ยละ 90

โดยความเสี่ยงด้านสูงมาจากผลกระทบของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจมากกว่าคาด 
ขณะทีค่วามเสี่ยงด้านต่ ามาจากเศรษฐกิจที่อาจขยายตัวต่ ากว่าท่ีประเมินไว้และปัจจัยเชิงโครงสร้างที่อาจกดดัน
ให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นช้ากว่าในอดีต
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เป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไป (2.5 + 1.5)
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Financial Institutions
(Bank and Non-bank)

7 ด้านของเสถียรภาพระบบการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน

Household Sector

Non-financial 
corporate  Sector

Financial Markets 
(Equity, Bond and Fx markets)

Real estate and 
Asset price 

External Stability

Fiscal sustainability

นอกจากการติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจแล้ว 
ธปท. ติดตามเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)

เพื่อประกอบการด าเนินนโยบายการเงินอย่างสม่ าเสมอ
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นโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับผอ่นคลายต่อเนื่อง

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมวันที่ 27 กันยายน 2560 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
โดยประเมินปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นชัดเจนต่อเนื่องตามแรงส่งจากภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยว 
ซึ่งเร่ิมส่งผ่านผลดีมายังภาคส่วนตา่ง ๆ ของเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให้อุปสงคใ์นประเทศเร่ิมปรับดีขึ้น
แต่ปัจจัยสนับสนุนการบริโภคยังไมเ่ข้มแข็ง และยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

อัตราเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ต่ ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลกั
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานทรงตัวในระดับต่ า จากแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ าและปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ที่ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงและการแข่งขันสูงขึ้น การปรับราคาเพิ่มจึงท าได้ยากขึ้น

ภาวะการเงิน
ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงที่อยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเข้าสู่
ระดับเป้าหมายได้ในระยะต่อไป 

เสถียรภาพ
ระบบการเงิน

เสถียรภาพระบบการเงินแม้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงในบางจุดทีอ่าจเป็นการสะสม
ความเปราะบางในระบบการเงินในระยะต่อไป โดยเฉพาะความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนและ 
SMEs รวมทั้งพฤติกรรม search for yield ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าเป็นเวลานาน

กนง. เห็นว่านโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพราคาและเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
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1 เดือน 2 ปี

5 ปี 10 ปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

%

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ าต่อเนื่อง
มีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคและการลงทุน ผ่านต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงต่อเนื่อง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ (New Loan Rate: NLR) ทรงตัว
ในระดับต่ า หลังมีทิศทางโน้มลงตอ่เนื่อง

* NLR คือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามวงเงินรายสัญญาของเงินให้สินเช่ือใหม่รายสัญญาของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง (ยกเว้นสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินเช่ือท่ีให้แก่
ตัวกลางทางการเงิน) โดยข้อมูลที่ใช้ครอบคลุมสินเช่ือสกุลเงินบาทท่ีมีวงเงิน 20 ล้านบาทขึ้นไป ทุกประเภทสินเชื่อ วัตถุประสงค์ และอายุสินเช่ือ (term) ทั้งที่มีและไม่มีหลักประกัน 
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยรายสัญญาที่น ามาค านวณคือ ค่ากลางระหว่างอัตราดอกเบี้ยต่ าสุดและสูงสุดของแต่ละสัญญา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโน้มลดลงต่อเนื่องทุกระยะ 
ช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมผ่านตลาดตราสารหนีป้รับลดลง

หน่วย: bps YTD
เทียบค่าเฉลี่ย
3 ปี 5 ปี

1 เดือน -34 -32 -68
2 ปี -24 -14 -55
5 ปี -41 -28 -76
10 ปี -25 -9 -59
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การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนสุทธิ
สินเชื่อธุรกิจ
การระดมทุนรวม

ร้อยละเทียบกับ
ระยะเดียวกันปีก่อน

อัตราการขยายตัวของยอดคงค้างการระดมทุน
ของภาคธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ*

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์

การระดมทุนในภาพรวมขยายตัวได้ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน

* สินเชื่อธุรกิจครอบคลุมถึงการปล่อยสินเชือ่ของสถาบันรับฝากเงินอื่น (Other Depository Corporations: ODCs) ซ่ึงรวมธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ฯ 
และกองทุนรวมตลาดเงิน ** ในเดือน ส.ค. ธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคมและพลังงานไม่ rollover ตราสารหนี้ที่ครบก าหนดระหว่างเดือนท าให้อัตราขยายตัวชะลอลง

การระดมทุนของภาคธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ขยายตัวไดต้่อเนื่อง

ส.ค. 60
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สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ให้ภาคครัวเรือนและภาคธรุกิจ
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในทุกขนาดธุรกิจ

ที่มา: ThaiBMA และธนาคารแห่งประเทศไทย
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REER แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 
และยังอยู่ในล าดับกลาง ๆ ของภูมิภาค

แม้ NEER จะแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่ไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยในอดีตมากนกั
ขณะที่ REER ยังใกล้เคียงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูล ก.ย. 60)1/

แม้เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นนับจากต้นปี
แต่ REER (Real Effective Exchange Rate) ที่สะท้อนความสามารถ

ในการแข่งขันด้านราคาที่แท้จริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

20 / 39ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (REER) รายประเทศ (เฉลี่ยปี 2557 = 100)

อินเดีย

อินโดนีเซีย
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เกาหลีใต้

ฟิลิปปินส์

ไทย
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สิงคโปร์
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ดัชนีค่าเงินแข็งค่า

ที่มา: BIS ค านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูลเดือน ส.ค. 60)

หมายเหตุ: %∆ เป็นบวก หมายถึง แข็งค่า 1/ ข้อมูลเดือน ก.ย. เฉลี่ยถึงวันท่ี 26 ก.ย. 60
2/ ค่าเฉลี่ย 3 ปี และ 5 ปี ค านวณตั้งแต่ ม.ค. 58 และ ม.ค. 56 ตามล าดับ
3/ REER เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการประมาณการเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าคู่แขง่

%∆ เทียบกับ
ธ.ค. 2559

%∆ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี2/

%∆ เทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 5 ปี2/

USDTHB 8.1% 4.6% 0.7%

NEER 3.0% 2.9% 3.8%

REER3/ 2.3% 1.6% 0.7%



ปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ กนง. ติดตามในระยะต่อไป

• ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของ
สหรัฐฯ

• การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนและปัญหาเสถียรภาพ
ระบบการเงินจีน 

• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risks)

• ความเข้มแข็งของการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศทีย่ัง
กระจายตัวไม่ทั่วถึง

• ผลกระทบของมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
• ผลของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ที่อาจชะลอการใช้จ่าย

ภาครัฐ

ตลาดการเงิน

• การด าเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก
• ความผันผวนของของเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะสั้น
• สถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
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เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย

เสถียรภาพระบบการเงินไทย

• ความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือนและ
SMEs ทีย่ังเปราะบาง

• พฤติกรรม search for yield และ underpricing of 
risks ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานาน



สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

2559* 2560 2561

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 3.2 3.8 3.8

(3.5) (3.7)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.2 0.6 1.2

(0.8) (1.6)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7 0.6 0.9

(0.6) (0.9)

* ข้อมูลจริง, (  ) รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
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กระแสโลกในยุค 4.0 (4th Industries Revolution)
เป็นโอกาสที่ส าคัญของภาคธุรกิจ

Global Megatrends

Connectivity

Technology & Innovation

Urbanization
- AEC intra-regional trade
- รวมฐานการผลิตที่เสริมกัน
ในห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain)

- Digital Economy
- ลดต้นทุน
- สร้างมูลค่าเพิ่ม
- ขยายตลาดและ

บริการ

- การขยายโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  

Ageing Society - ลดการพึ่งพา
แรงงาน

- ธุรกิจเพื่อบริการ
ผู้สูงอายุ

-

2. นโยบายเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

Globalization 
การเคลื่อนที่ของทุน
สินค้า บริการ
และคนอย่างเสรี

Individualization 

การสื่อสารอย่างไร้ขีดจ ากัด
ของสถานที่ เวลา และผู้คน

Digitalization

บุคคลมีความเป็นตัวเองและ
กล้าแสดงออกอย่างเสรีมากขึ้น

Commonization
การเชื่อมโยงกันและ

การพึ่งพิงมากขึ้น
เกิดความรู้สึกร่วมกันต่อ

ภัยคุกคามของโลก
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การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป
และภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดรับ

Business Model Diversification

Move Up2

Move in3

Move down4

Move Out1
การขยายการผลิตและ
ตลาดไปต่างประเทศ

การเพ่ิมผลผลิต
ที่มีมูลค่าเพ่ิม

การดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ

การกระจายการลงทุนและ
การเติบโตอย่างทั่วถึง

Power of 
Knowledge

Power of 
Knowledge

Sharing

Economy 
of Scale 

- Innovation 
Economy

- Sharing
Economy

Monopolization
of Knowledge
& Information

- Demonopolization 
of Knowledge & 
Information

- Disruption of 
Technology 
and Innovation

โลกกระแสเก่า โลกกระแสใหม่
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ปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศ

o การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

o การขาดแคลนแรงงาน 
ทั้งด้านปริมาณและทักษะ 
(Skill mismatch)

o โครงสร้างการผลิตล้าสมัย
เพราะขาดแคลน
เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ (R&D ต่ า)

o ปัญหา Bottle neck 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

o ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการภาครัฐ
โดยเฉพาะกฎหมาย/
กฎเกณฑ์ที่ยังยึดติดกับ
บริบทสังคมแบบเดิม 
มากกว่า Digital

ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเป็นข้อจ ากัดและความท้าทาย
ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะมาพร้อมกับโลกยุค 4.0

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Thailand 4.0

ประชาชน

ก าหนด
ทิศทาง

การพัฒนา

สนับสนุน
การเข้าถึงบริการ

ทางการเงินที่ทั่วถึง 
เป็นธรรม

เข้าใจข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง และพัฒนา

ทักษะด้าน
การสื่อสาร/ภาษา

ปรับตัวเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพ 

บริหารความเสี่ยง 
ให้ทันบริบทใหม่
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ผลิตภาพ คุณภาพ ยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่ม

โมเดลไทยแลนด์ 4.0
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

พึ่งพาเศรษฐกิจโลก สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจจากภายใน

เน้นผลิตสินค้า

ปัจจุบัน Thailand 4.0

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เน้นสินค้าเชิงนวัตกรรม/
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

เน้นการสร้างทุนและ
โครงสร้างทางกายภาพ

เน้นทุนมนุษย์และ
เทคโนโลยี

การเติบโตอย่างกระจุกตัว การเติบโตอย่างทั่วถึง

Competitive Growth
(ท าน้อยแต่ได้มาก)

Inclusive Growth
(กระจายรายได้ สร้างโอกาสที่เท่าเทียม)

Green  Growth
(รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ)
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Competitive Growth Engines Inclusive Growth Engines
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โมเดลไทยแลนด์ 4.0 New Growth Engines
ในการเปลี่ยนประเทศไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575

Green  Growth

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มุง่เน้น
• การสร้างเทคโนโลยี และ R&D ภายในประเทศ
• การมุ่งเน้นกิจกรรมการผลิตที่ม ีValue added 

มากขึ้น (การตลาด การค้า การบริการ)
• การสนับสนุน Digital Economy

แรงงาน
• บริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานในภาคเกษตร 

และแรงงานต่างด้าว
• พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
• ใช้ Technology & Innovation ในการผลิต

สิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จ าเป็น อาทิ
- ระบบ Logistics      - ระบบจัดการน้ า/อุทกภัย 
- การคมนาคมขนส่ง   - ระบบสาธารณูปโภค
- การศึกษา              - ระบบสวัสดิการรัฐ
• ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการค้า/การลงทุน
• เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
• สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน

Creativity
• Niche Market
• Product Differentiation
• Low-Cost Competitiveness

Innovation
• Product
• Process

Knowledge Based Economy
• Education
• Information Transfer

Productivity
• Quality of Human 

Capital
• Quality of Capital 

and System

กระจายรายได้และโอกาส
• ยกระดับความรู้ประชาชนด้าน 

Digital Skill, ICT, Information, 
Media และ language

• สร้างคลัสเตอรร์ะดับจังหวัด
• ยกระดับความสามารถของ SMEs
• มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจฐานราก

รักษาสิ่งแวดล้อม
• ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม
• ใช้พลังงานทดแทน
• สร้างค่านิยมการรับผิดชอบต่อสังคม

ของประชานและภาคธุรกิจ



ระบบการเงินเปรียบเสมือนเส้นเลือดคอยสูบฉีดสภาพคล่องหมุนเวียน
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยใหก้้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
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ที่มา: ธปท.



EEC (Eastern Economic Corridor)
เครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน  ยกระดับโครงสร้างการผลิตในระยะยาว รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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เป้าหมายของการจัดตั้งโครงการ EEC คือ ดึงดูดและพัฒนาการลงทุนขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

อุตสาหกรรมไทย 4.0
(Innovation-driven 

Economy)

ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579), กระทรวงอุตสาหกรรม

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย

ประเทศไทย 4.0

• ประเทศพัฒนาแล้ว
• ประเทศรายได้สูง



3 เสาหลักของ EEC

ที่มา: TDRI

การพัฒนา EEC ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็น “เครื่องมือ” ที่สามารถช่วยให้ประเทศก้าวข้ามข้อจ ากัดในการพัฒนาได้

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง เขตพื้นที่ท่ีจัดตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวย
ความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่างๆ
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เศรษฐกิจขยายตัวต่อปี การจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อปี นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นต่อปี

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ฐานภาษีของรัฐบาลใหญ่ขึ้น
ยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ

รายได้ของประชาชน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการ EEC

การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ EEC
โดยส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ที่มา: ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก



เป็นผู้น าด้าน
การผลิตและส่งออก 
และมีอุตสาหกรรม
เด่นที่หลากหลาย

รัฐบาลผลักดันอย่างจริงจัง มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ 2 ชุดเพ่ือบริหารจัดการ

มีความพร้อมจาก
อุตสาหกรรม

พื้นฐาน สามารถ
ต่อยอดได้ง่าย

มีพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่ 
และมีก าลังซื้อสูง
จากอาเซียน 
จีน และอินเดีย

มีท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม 
โดยเป็นศูนย์กลางของพื้นที่อาเซียน

มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบคมนาคมขนส่ง

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ EEC เป็นพื้นที่น าร่อง
ที่จะช่วยยกระดับประเทศใหเ้ปน็ศูนย์กลางการลงทนุของอาเซียน
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ปัจจัยเสี่ยงและข้อกังวลต่อโครงการ EEC ในมุมมองของผู้ประกอบการ

แผนด าเนินงานของภาครัฐ
ขาดความเป็นรูปธรรมและมีความล่าช้า

ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

โครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ยังไม่พร้อม
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของเมืองใหม่ 

สิทธิประโยชน์ส าหรับดึงดูดนักลงทุน
ไม่เพียงพอ และมีความเหลื่อมล้ า
ในการให้สิทธิ 

การวางนโยบายในพื้นที่ EEC ขาด
ความร่วมมือกับท้องถิ่น 

ขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบสิ่งแวดล้อม
และการวางผังเมืองยุ่งยาก 
ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง 

การบริหารงานของภาครัฐบางส่วน
ยังไม่โปร่งใส

ที่มา: จากการเข้าร่วมหารือกับผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้าและบริการ และอสังหาริมทรัพย์ จ. ฉะเชิงเทรา และ จ. ชลบุรี จ านวน 40 องค์กร ระหว่าง วันที่ 7-9 มิ.ย. 2560 
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ประเทศไทยได้รับการจัดล าดับขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น
โดยเฉพาะจากปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมด้านเทคโนโลยี

Score (1-7) 
2 > 3 8 > 9 14 > 15 25 > 23 26 > 26 28 > 27

34 > 32 41> 36
57> 56 60 > 55

Ranking 2016 > 2017

ประเทศไทยได้รับการจัดล าดับขีดความสามารถในการแขง่ขันดีขึน้ 
ขณะทีป่ระเทศอินโดนเีซีย และเวียดนาม ได้รับการจัดล าดับ
ที่ดีขึ้นมาก

ข้อจ ากัดส าคัญของไทยในมุมมองของนกัธุรกิจ ได้แก่ 
• ปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมือง
• ประสิทธิภาพในการท างานของหนว่ยงานรัฐ
• ความไม่เพียงพอด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม

Score (1-7) 2016 2017

Institutions 3.7 3.8

Infrastructrue 4.4 4.7

Macroeconomic envir. 6.1 6.2

Health and education 5.5 5.5

Training 4.5 4.6

Market efficiency 4.7 4.7

Labor market 4.2 4.3

Financial market 4.4 4.4

Tech. readiness 4.3 4.5

Market size 5.2 5.2

Business sophistication 4.3 4.4

Innovation 3.4 3.5

Key indicators (12 Pillars)

ที่มา: The Global Competitiveness Report 
2017–2018 , World Economic Forum

หมายเหตุ: Ranking ปี 2017 จาก 138 ประเทศ และปี 2016 จาก 137 ประเทศ
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3. ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ส่งผลต่อความผันผวน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนของระบบเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

V U C A
ความผันผวน

จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
และความไม่แน่นอน

ด้านอัตราและระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง 

Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity

ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ 

ตลอดจนทิศทางแนวโน้ม
ในอนาคต

ความซับซ้อน
ที่เกิดจากความเชื่อมโยง
กันของตัวแปรต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายมากข้ึน

ความไม่ชัดเจน
ของรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร

ความเสี่ยงจากปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์โลก

(Geopolitical risks)

การเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจโลก 
(New Normal)

ภาวะความผันผวน
ในตลาดเงินและ
ตลาดทุนโลก

ความแตกต่างของ
นโยบายและการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลก
(Divergence)
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ที่มา: World economic outlook update, July 24 2017 

ความท้าทายของเศรษฐกิจโลก

37 / 39



ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย

New technology takes over 
old Technology

State of Diminishing 
Return

Limit of Technology

S-CURVE DIAGRAM
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เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการลงทุน
การประเมินความเสี่ยง
การลงทุนต่ ากว่า
ทีค่วรจะเป็น
(Underpricing of Risks) 

พฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทน
ทีสู่งกว่า 
(Search for Yield)

การลงทุนมีความเสี่ยงจึงต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

01 02 03 04 05

ติดตามความเชื่อมโยง
และความเสี่ยง

ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก

มีแผนรองรับฉุกเฉิน/
ป้องกันความผันผวน

จากโลก VUCA 

มีการกระจาย
ความเสี่ยง 
(Risk Diversification)

ลดการลงทุนทีมี่
ความเสี่ยงและมุ่งเน้น

ลงทุนตราสารคุณภาพดี

การบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี

การป้องกันความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทย

ผลิตภาพ + ภูมิคุ้มกัน + การกระจายรายได้
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Q & A


