ประเด็นเศรษฐกิจปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น อุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่า งค่อยเป็นค่อยไป
ขณะทีแ่ รงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน
เศรษฐกิจไทยขยายตัว ดี โดยได้รั บแรงส่ งสาคัญตลอดทั้งปีจากการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นทั้งในมิติของ
ประเภทสินค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ าและปริมาณการค้าโลกที่ ขยายตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับ
มี ก ารขยายก าลั ง การผลิ ต และการย้ า ยฐานการผลิ ต ของผู้ ผ ลิ ต ต่ า งชาติ ม าไทยในช่ ว งก่ อ นหน้ า ในหลาย
อุตสาหกรรม ขณะที่การส่งออกบริการขยายตัวตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสัญชาติ
สาหรับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐ ชะลอลงจากปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่หดตัวเนื่องจาก
มีบางโครงการล่าช้าจากแผนจากทั้งข้อจากัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ปัญหาการเข้าพื้นที่ และภาวะฝนตก
หนัก สาหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มครัวเรือนรายได้
สูงนอกภาคเกษตรกรรม และความเชื่อมั่นครัวเรือนที่ปรับดีขึ้นเป็นสาคัญ แต่โดยรวมปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
ภาคเอกชนยั งไม่แข็งแกร่ ง เนื่ องจากหนี้ ครั วเรือนยังอยู่ในระดับสู ง รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม
บางส่ ว นได้ รั บ ผลกระทบจากการจ้ างงานที่ ล ดลง และรายได้ ครั ว เรื อนในภาคเกษตรกรรมบางส่ ว นได้ รั บ
ผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่หดตัว ในช่วงปลายปี ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อน
สอดคล้องกับการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่ปรับดีขึ้น รวมทั้งภาวะการเงิน
ที่อยู่ในระดับที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่า เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางส่ ว นยั ง มี ก าลั ง การผลิ ต ส่ ว นเกิ น เหลื ออยู่ และบางส่ ว นรอความชั ด เจนของ พ.ร.บ. เขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึง่ ผ่านร่างเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561
เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า ฐานะการคลังอยู่
ในเกณฑ์ดี ฐานะการเงินของภาคธุรกิจเข้มแข็ง และฐานะการเงินของภาคสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่ง ซึ่ง
สามารถรองรับความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้บางกลุ่มที่ด้อยลงได้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อย ซึ่งยังไม่ได้รับผลบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างเต็มที่ สาหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็ง สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง
จากปีก่อน และเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะสามารถช่วยรองรับผลกระทบจากความผันผวน
จากต่ า งประเทศได้ ส าหรั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทเที ย บกั บ ดอลลาร์ สรอ. แข็ ง ค่ า ขึ้ น จากปั จ จั ย
ด้านต่างประเทศและสอดคล้องกับทิศทางของเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง
(REER) แข็งค่าในลาดับกลางๆ เมื่อเทียบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
ของไทยทีอ่ ยู่ในระดับต่ากว่าคู่ค้าคู่แข่ง
ในปี 2561 เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ มขยายตั วต่ อเนื่ องและมี แ รงส่ งเศรษฐกิ จที่ สมดุ ลขึ้ น โดย
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ ดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ ขยายตัว
ชัดเจน การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรงกระตุ้นจาก
ภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
ตาม สาหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ต้นทุนที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามราคาน้ามัน และผลต่อเนื่องของการขึ้นภาษีสรรพสามิตในบางรายการสินค้าเมื่อปลายปี 2560
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก
ที่ ฟื้ น ตั ว ชั ด เจนและกระจายตั ว มากขึ้ น อุ ป สงค์ ใ นประเทศขยายตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ขณะที่
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน

การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว ดีต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้ามีการกระจายตัวมากขึ้นทั้งใน
มิติของประเภทสินค้าและตลาดส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์
และสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นผลจาก (1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้า รวมถึงปริมาณการค้าโลกจากทั้งกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (G3) และเศรษฐกิจเอเชีย ที่ขยายตัว
ต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น และ (2) การขยายกาลังการผลิตและการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตต่างชาติ
มาไทยในช่วงก่อนหน้าในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ราคาน้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นยังมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้าที่
ราคาเคลื่ อนไหวสอดคล้ องกั บ ราคาน้ ามั น เพิ่ มขึ้ น เช่น กั น ขณะที่ ก ารส่ ง ออกบริ ก ารขยายตั ว ตามจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วและ
กลับมามีจานวนสูงกว่าช่วงก่อนที่จะมีมาตรการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย และนักท่องเที่ยวจีนในระยะหลัง
เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพมากขึ้น ทาให้มี การใช้จ่ายต่อคนต่อครั้งสูงขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวอาเซียนและยุโรปปรับ
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
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แรงขั บเคลื่อนเศรษฐกิ จ จากภาครั ฐ ชะลอลงจากปีก่อ น แม้การอุป โภคภาครัฐ ขยายตัว ได้ ตาม
การใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรและการซื้อสินค้าและบริการ แต่การลงทุนภาครัฐ หดตัวส่วนหนึ่ง
เนื่องจากได้เร่งเบิกจ่ายไปแล้วในปีก่อน รวมทั้งผลของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึง่ ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีบางโครงการล่าช้าจากแผนไปบ้าง
จากข้อ จ ากัดด้ านประสิ ทธิภ าพการเบิ กจ่ าย ปั ญหาการเข้า พื้น ที่ รวมถึง สภาพอากาศแปรปรวนและฝน
ทีต่ กหนัก อย่างไรก็ดี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการสามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้า
สายสี ส้ ม โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิเศษ และการซื้ อเครื่อ งบิน ของรัฐ วิส าหกิจ นอกจากนี้ ภาครั ฐ ยั ง
มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ มีรายได้น้อยผ่ าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการใช้จ่ายขยายตัวดีในหมวดสินค้าคงทน
โดยเฉพาะรถยนต์ จากกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูงนอกภาคเกษตรกรรม รายได้ครัวเรือน
ภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวสูงในช่วงครึ่งแรกของปี รวมทั้งความเชื่อมั่นครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัย
สนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังไม่แข็งแกร่ง เนื่องจากหนี้ครัวเรือนในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง ส่วนหนึ่ง
เพราะมีการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานน้อยลง เช่น การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน
(automation) ในบางอุตสาหกรรม ขณะที่รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจาก
ราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวในช่วงปลายปีเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ
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การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อนโดยเฉพาะการลงทุนของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการส่งออกสินค้าแต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่่า สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับดีขึ้น
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์สอดคล้องกับการนาเข้าสินค้าทุน ขณะที่การลงทุน
ในหมวดก่อสร้างหดตัว จากปีก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวในระดับต่าส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการที่ผู้ประกอบการบางส่วนยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ ประกอบกับบางส่วนรอความชัดเจนของ
พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะข้างหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและการดาเนินการโครงการ EEC ที่ชัดเจนขึ้นหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี มติเห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. เมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพื่ อ ประกาศใช้ บั ง คั บ เป็ น กฎหมาย จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ก ารลงทุ น
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นได้

ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง ภาคบริการ
โดยรวมขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนในทุกหมวดบริการ โดยเฉพาะธุรกิจการค้า ธุรกิจขนส่งและ
สื่ อ สาร รวมถึ ง บริ ก ารสนั บ สนุ น ทางธุ ร กิ จ สอดคล้ องกั บ การขยายตั ว ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า และอุ ป สงค์
ภายในประเทศ นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกั บ จ านวน
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน
โดยในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี การฟื้ น ตั ว กระจุ ก ตั ว อยู่ เ ฉพาะการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก โดยเฉพาะสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆ ฟื้นตัวไม่มาก ส่วนหนึ่ง เนื่องจากการระบายสินค้าคงคลัง

ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560

5

ที่สะสมมาตั้งแต่ปลายปี 2559 อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่ งหลังของปี การผลิตกระจายตัวมากขึ้นทั้งการผลิตเพื่อ
ส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อาทิ หมวดยานยนต์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับรายได้ภาคเกษตรกรรมโดยรวมทั้งปีขยายตัวจากปีก่อน จากผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ที่ขยายตัวเป็นสาคัญ โดยเฉพาะผลผลิตข้าวและยางพารา เนื่องจากภูมิอากาศเอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี รายได้ภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่หดตัว เช่น
ผลไม้ ปาล์มน้ามัน ยางพารา และปศุสัตว์ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจานวนมากเพราะสภาพอากาศ
เอื้ออานวย รวมทั้งเป็นผลจากฐานราคาที่สูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่เกิดภัยแล้งรุนแรง
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ภาวะการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อเนื่องและช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวที่ร้อยละ
1.50 ต่อปีตลอดทั้งปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยเฉลี่ยทั้งปีโน้มสูงขึ้นจากปีก่อน
จากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐฯ
และอุปทานพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยรวม
ยั ง อยู่ ในระดั บ ต่ ากว่ าค่ า เฉลี่ ย ในอดีต โดยภาวะการเงิน ที่ ผ่ อ นคลายต่อ เนื่ องส่ ง ผลให้ ย อดคงค้ า งสิ น เชื่ อ
ภาคเอกชนในภาพรวมขยายตัว โดยเฉพาะสิ นเชื่อภาคครัว เรือนเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ด้านสินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวเร่งขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศช่วงปลายปี
อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจบางส่วนยังมี การชาระคืนหนี้และหันไประดมทุนผ่านช่องทางอื่นมากขึ้น เช่น การออก
ตราสารหนี้และตราสารทุน ขณะที่ภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีทาให้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในบางธุรกิจปรับดีขึ้น
บ้าง แต่ยังจากัดอยู่ในสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นหลัก
ด้านเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินขยายตัวเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อน สอดคล้องกับภาวะสินเชื่อ ทาให้ธนาคาร
พาณิ ช ย์ และสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ไม่ มีค วามจาเป็น ต้อ งเร่ ง ระดมเงิ นฝาก สะท้ อนจากจานวน
ผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560

7

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ทไี่ ม่น่ากังวล
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 0.66 และ 0.56 ตามลาดับ โดย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามราคาน้ามันขายปลีกภายในประเทศเป็นสาคัญ ขณะที่ราคาอาหารสด
ลดลงเนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมออกมามากตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวยกว่าปีก่อน สาหรับอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานยังอยู่ในระดับต่าสอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศทีท่ ยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ

อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่าแต่ปรับเพิ่มขึ้นบ้างตามการจ้างงานที่ลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับผู้ประกอบการบางส่วนนาเครื่องจักร
มาใช้แทนแรงงาน สอดคล้องกับจานวนผู้ว่างงานที่ยังไม่เคยทางานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปริญญาตรีขึ้นไป
ที่ใช้เวลาในการหางานมากขึ้น
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งสะท้อนจากสัดส่วนเงินสารองหนี้สงสัยจะสูญและ
เงินกองทุนที่อยู่ระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากระดับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ยังต้องติดตามคุณภาพ
สินเชื่อธุรกิจ SMEs และกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับผลดีจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่าทีค่ วร
เสถียรภาพภาคธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ปรับดีขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็น
แรงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกสินค้าและบริการปรับดีขึ้น สะท้อนจากฐานะการเงิน
ของบริษัทที่ดีโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวที่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึงทาให้ธุรกิจ SMEs
ยังคงมีความเปราะบาง
เสถียรภาพภาคครัวเรือน ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะความสามารถในการชาระหนี้ของ
ภาคครัวเรือน เนื่องจากการปรับลดลงของหนี้ (deleverage) ยังกระจุกตัวอยู่ในครัวเรือนกลุ่มรายได้สูงใน
บางพื้นที่ ทาให้ภาระหนี้ภาคครัวเรือนในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง แม้สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP จะ
ทยอยปรับลดลงอย่างช้าๆ
เสถียรภาพภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัว
ดีขึ้น จากปีก่อนทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว โดยที่ราคาที่อยู่อาศัย
ปรับเพิ่มขึ้นอย่ างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ฐ านะการเงินของบริษัทอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่มีความเข้มแข็ง
อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากอุปทานคงค้างของอาคารชุดในบางทาเล
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เสถียรภาพด้านการคลัง ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ต่ากว่ากรอบ
ความยั่งยืนทางการคลังที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 60 แม้ภาครัฐจะมีการดาเนินนโยบายขาดดุลทางการคลั ง
โดยสัดส่วนดังกล่าวปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนซึง่ อยู่ที่ร้อยละ 41.2 เป็นร้อยละ 41.8 ณ สิ้นปี 2560
เสถียรภาพด้านต่างประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดแี ละสามารถรองรับความผันผวนของตลาดการเงิน
โลกได้ สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องที่ 49.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการเกินดุลการค้าตาม
มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง และดุลบริการที่เกินดุลตามรายรับภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากการออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยเป็นสาคัญ ทั้งการลงทุน
โดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของกองทุนรวม (Foreign Investment Fund:
FIF) ส าหรั บเงิน ส่า รองระหว่า งประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 202.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้น 30.7 พั น ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากสิ้ น ปี 2559 ทาให้ สั ด ส่ ว นเงิน ส ารองระหว่างประเทศต่อมูล ค่ า
การนาเข้าและสัดส่วนเงินสารองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น เพิ่มขึ้นเป็น 9.8 และ 3.3 เท่า
สูงกว่าเกณฑ์สากลซึ่งกาหนดไว้ที่ 3 และ 1 เท่า ตามลาดับ

อัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปีอยู่ที่ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดย
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 9.9 จากสิ้น ปีก่อน สอดคล้องกับทิศทางของเงินส่ว นใหญ่ในภูมิภาค โดยเป็นผลมาจาก
การอ่ อ นค่ า ของเงิ น ดอลลาร์ สรอ. เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น กั ง วลต่ อ การด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ
โดยเฉพาะนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ที่ไม่มีความชัดเจนมาเกือบตลอดทั้งปีจนกระทั่งปลายปี 2560 ประกอบกับ
เศรษฐกิจประเทศกาลังพัฒนามีทิศทางฟื้นตัวชัดเจนและขยายตัวได้ดี ทาให้โดยภาพรวมแล้ว ดัชนีค่าเงินบาท
(NEER) ณ ปลายปีแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 4.4 จากสิ้นปีก่อน ขณะที่ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER)
แข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 3.2 และยังอยู่ในลาดับกลางๆ เมื่อเทียบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินสกุลอื่นใน
ภูมิภาค เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของไทยที่อยู่ในระดับต่ากว่าคู่ค้าคู่แข่ง
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ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งเศรษฐกิจที่สมดุลขึ้น โดยแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัวชัดเจน
การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรงกระตุ้นจากภาครัฐที่
มีแนวโน้มเร่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตาม
ส่าหรับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ต้นทุนที่มีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้ นตามราคาน้ ามันและผลต่ อเนื่ องของการขึ้นภาษี สรรพสามิตในบางรายการสิ นค้ า เมื่ อปลายปี 2560
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