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สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2558 และแนวโน้ม :

ผลกระทบต่ อ ประเทศไทย
เศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ในภาวะขยายตัวในระดับต�่ำ  ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ

และการเงินโลกเมื่อปี 2551-2552 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอ�ำนาจ และส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ หลายประเทศ
ยังประสบปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะตัวที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้ทางการของแต่ละประเทศจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศตนเองเรื่อยมา
เศรษฐกิจโลกขยายตัวในระดับต�่ำลง

ที่มา : The World Bank

ในส่ ว นของยุ โ รปซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม
เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง และ
มีขนาดใหญ่กว่า 1 ใน 4 ของขนาด
เศรษฐกิจโลก แม้ว่าการดำ�เนินมาตรการ
อัดฉีดสภาพคล่องหรือ QE เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจเมื่อต้นปีที่ผ่านมา จะช่วยให้
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ซึ่งเอื้อประโยชน์
ต่ อ ประเทศที่ พึ่ ง พาการส่ ง ออกของ

70

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ยุโรป และทำ�ให้ภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศนี้ดีขึ้นแต่ด้วยปัญหาหนี้
สาธารณะของหลายประเทศในภูมิภาคที่สั่งสมมานานจนเป็นปัญหาเรื้อรังและ   
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาอย่ า งตรงจุ ด ทำ � ให้ เ กิ ด กรณี ที่ บ างประเทศ อาทิ กรี ซ
ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามกำ�หนด และนำ�ไปสู่การพูดคุยกรณีที่กรีซอาจต้องออกจาก
กลุ่มเศรษฐกิจที่ใช้เงินยูโรร่วมกันหรือยูโรโซนด้วย กรณีเหล่านี้สร้างความกังวล
ให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และทำ�ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อการค้า
การลงทุนในกลุ่มประเทศนี้อันเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป
มาโดยตลอด
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 82 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก�ำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งภาวะเงินฝืด
และเศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซามามากกว่า 2 ทศวรรษ เนื่องจากโครงสร้างสังคม
ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ท�ำให้ประชาชนลดปริมาณการจับจ่ายใช้สอย ท�ำให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจซบเซาลง การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการ QE ก็ยังไม่สามารถ
ท�ำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันภาครัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สั่งสมเป็นปัญหาหนี้สาธารณะ
รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องลดการขาดดุลทางการคลังด้วยการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่า
เพิ่มเมื่อเมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งท�ำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ซบเซาอยู่เดิมย�่ำแย่ลงอีก
ดังนั้น ปัญหาเฉพาะตัวของญี่ปุ่นเหล่านี้ทั้งภาวะเงินฝืด ภาวะเศรษฐกิจซบเซา
และปัญหาหนี้สาธารณะจึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ในระยะนี้
สำ�หรับมังกรแห่งเอเชียอย่างจีนนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวได้สูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ของโลกโดยเฉลี่ย แต่ในช่วงต่อไป เศรษฐกิจจีนอาจไม่สามารถ
เติบโตได้สูงเท่าแต่ก่อนอีกแล้ว เนื่องจากการส่งออกไม่สามารถขยายตัวได้สูง
เนื่องจากอุปสงค์ ในตลาดโลกชะลอตัว และการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชน แม้ว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจจีนได้ระยะหนึ่ง แต่กลับทำ�ให้จีนต้อง
ประสบกับปัญหาใหม่ คือ ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น
ทำ�ให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการชะลอความร้อนแรงของตลาดหุ้นในช่วงเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ก็กลับทำ�ให้ดัชนีตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วอีกเช่นกัน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของประชากรให้ลดการใช้จ่ายลง และทำ�ให้
เศรษฐกิจชะลอลงตามไปอีก ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงแต่เปราะบาง
อาจทำ�ให้จีนต้องหันกลับมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
มากขึ้นและสละสถานะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับสูงออกไป
อย่างไรก็ตาม เรายังคงเห็นทางการของจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เป็นระยะ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน
โดยล่าสุด จีนกลับทำ�ให้ทั่วโลกตกตะลึง จากการลดค่าเงินหยวนติดต่อกัน 3 วัน
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นการส่งออก ทำ�ให้ทั่วโลกจำ�เป็น
ต้องเฝ้าติดตามนโยบายเศรษฐกิจที่สับสนและขัดแย้งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะจีนนั้น
ถือเป็นคู่ค้าที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมอย่างมาก รวมถึงเศรษฐกิจไทย
ขณะที่เศรษฐกิจของมหาอำ�นาจส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงขาลง สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเพียงมหาอำ�นาจเดียวที่เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวอย่างชัดเจนโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ได้ประกาศยุติ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ไปแล้ว
เมื่อปลายปี 2557 พร้อมทั้งส่งสัญญาณ
ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก
ระดับใกล้ร้อยละ 0 เข้าสู่ภาวะปกติภายใน
ปี 2558 นี้ด้วย
การส่ ง สั ญ ญาณการปรั บ ขึ้ น อั ต รา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ท�ำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายทั่วโลกผันผวน
และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2557 เป็นต้นมา เนื่องจาก
เงินทุนที่เคยไหลออกจากสหรัฐฯ ในช่วงที่
สหรัฐฯ ออกมาตรการ QE เข้าสู่ตลาด
เกิดใหม่อย่างเอเชียมีแนวโน้มไหลกลับ
เข้าสู่สหรัฐฯ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต�่ำกว่า
อีกครั้งเพื่อรอรับผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้น
แม้ว่าปัจจุบันสหรัฐฯ จะยังไม่ได้ปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเลยก็ตาม
แนวนโยบายการเงิ น ของสหรั ฐ ฯ
จึงนับว่าสวนทางกับนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศอื่นๆ ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้ ว ยการลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายเพื่ อ
สนั บ สนุ น การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น ใน
ประเทศ รวมถึงดูแลค่าเงินสกุลของตน
ให้อ่อนค่าเพื่อช่วยเหลือภาคการส่งออก
โดยพบว่ า ตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายปี 2557 มี
ธนาคารกลางของหลายประเทศ อาทิ จีน
อินเดีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
รวมถึงไทย ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงหลายครั้งในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
และธนาคารกลางสิงคโปร์เวียดนาม และ
ล่าสุด จีน ได้ประกาศลดค่าเงินสกุลของ
ตนเช่นกัน ซึ่งทำ�ให้ค่าเงินอ่อนค่าและ
อ่อนค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์
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สหรัฐที่แข็งค่า ทำ�ให้ได้เปรียบคู่แข่ง
ด้านราคาสินค้าที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม
การแข่ ง ขั น ลดค่ า เงิ น หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“สงครามค่าเงิน” อาจถูกตั้งข้อสังเกตุ
ว่ า การลดค่ า เงิ น นี้ จ ะสนั บ สนุ น การ
ส่งออกได้มากน้อยเพียงไร เพราะค่าเงิน
ของประเทศคู่แข่งการค้าก็อ่อนค่าลง
เช่นกัน

โครงสร้างเศรษฐกิจโลก (% ต่อ GDP โลก)

China

13%
Rest of
the World

34%

Japan

6%
United
States

23%
European
ดังนั้น เศรษฐกิจโลกปัจจุบันจึงอยู่
Union
ในความสับสนและขัดแย้ง เนื่องจาก
24%
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอยู่ในช่วง
ภาวะฟื้นตัวหรือซบเซาที่ต่างระดับและ
รู ป แบบกั น ซึ่ ง ต้ อ งการนโยบาย ที่มา : International Monetary Fund (IMF)
เศรษฐกิ จ เพื่ อ เยี ย วยาและกระตุ้ น ที่
แตกต่างกัน ซึ่งทำ�ให้เกิดความผันผวน
เศรษฐกิจยูโรโซน ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.3
ในภาคการเงิน และการเติบโตอย่าง ต่อปีหรือที่ชว่ งคาดการณ์ร้อยละ 1.1 - 1.5 ต่อปี เร่งขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัว
เชื่องช้าในภาคเศรษฐกิจจริง
ร้อยละ 0.9 ต่อปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฐานต�่ำในปีก่อนหน้า ประกอบกับ
มาตรการทางการเงิ น แบบผ่ อ นคลายและมาตรการเสริ ม สภาพคล่ อ งของ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มส่งผลท�ำให้ต้นทุนในตลาดการเงินลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัย
บวกต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในระยะต่อไป อีกทั้ง การอ่อนค่าลง
เศรษฐกิจโลกในปี 2558 มีแนวโน้ม
ของเงินยูโรจากการท�ำมาตรการดังกล่าวท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันด้าน
เติบโตชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ราคาของสินค้าส่งออกของยูโรโซนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจีนซึ่งมีสัญญาณการชะลอตัว
คู่ค้าส�ำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ก็จะส่งผลให้อุปสงค์ภายนอก
ต่อเนื่องจากการลงทุนและการส่งออก
ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน
ที่ซบเซา รวมถึงความผันผวนในภาค
การเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ จี น ในระดั บ สู ง ได้ แ ก่ 0.9 ต่อปีหรือที่ช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.7 - 1.1 ต่อปีเร่งขึ้นจากปี 2557 จากปัจจัย
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ฮ่ อ งกง ไต้ ห วั น ฐานต�่ำและมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติม (Quantitative and Qualitative
เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ให้ชะลอตัวลง Easing : QQE) ที่มีผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง สร้างความได้เปรียบด้านราคาต่อ
ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การส่งออกสินค้าและบริการของญี่ปุ่น กอปรกับราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ทรงตัว
ยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น หลั ก ต่ อ ในระดับต�่ำเป็นปัจจัยบวกต่อดุลการค้า อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงมีปัจจัย
ภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เสี่ยงจากเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส�ำคัญอันดับหนึ่งที่ขยายตัวชะลอลง
ในปีนี้ ทั้งนี้ สศค. ได้ประเมินแนวโน้ม ตลอดจนหนี้สาธารณะญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 1 พันล้านเยน (เกินกว่า 2
เศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มประเทศ เท่ า ของ GDP) เป็ น ประเด็ น ที่ ท ้ า ทายต่ อ เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ ่ น ในระยะปานกลาง
ที่มีสัดส่วนต่อ World GDP ในระดับ ที่ทางการญี่ปุ่นจะต้องสร้างความสมดุลภาคการคลังและส่งเสริมอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืน
ที่ค่อนข้างสูงไว้ ดังนี้
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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ร้อยละ
2.7 ต่อปี หรือในช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 - 2.9 ต่อปี เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อปีโดยคาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
บริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจ อีกทั้งราคาน�้ำมันที่ยังคงอยู่ใน
ระดับต�่ำจะเอื้อให้ประชาชนจับจ่าย ใช้สอยได้อย่างต่อเนื่องโดยมิต้องกังวลต่อ
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายในปี 2558 นี้ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจเป็นแรงกดดันให้ประเทศอื่นๆ ต้องด�ำเนิน
นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวหรือใช้มาตรการการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย
เพื่อป้องกันปัญหาเงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วได้
เศรษฐกิจจีน คาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.9 ต่อปี
หรือในช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 6.7 - 7.1 ต่อปี ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนซึ่ง
ขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังคงมีสัญญาณชะลอลงต่อเนื่อง
แม้ทางการจีนจะได้เริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและอัตราส่วนการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
เป็นต้นมา โดยเศรษฐกิจจีนในปี 2558 ยังมีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญจากภาคอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมีปัญหาอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตัวต่อเนื่อง
แม้ในอัตราที่เริ่มชะลอลง พร้อมทั้งส่งผลกระทบกระจายไปในภาคการผลิตอื่น
ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งปัญหาหนี้ในระดับสูงทั้งของทั้งรัฐบาลท้องถิ่น
และภาคเอกชน ปัญหาก�ำลังการผลิตส่วนเกิน และความเสี่ยงจากภาคการเงิน
โดยเฉพาะความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ
150 ภายในเวลา 1 ปี ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาก เป็นสัญญาณว่าฟองสบู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์อาจแตก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายกรัฐมนตรีจีน
หลี่ เค่อเฉียง ได้ประกาศเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนปี 2558
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.0 ซึ่งลดลงจากปีก่อน และยังได้ประกาศเป้าหมายเครื่องชี้ทาง
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญอื่น ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 3.0 อัตราการว่างงาน
ไม่เกินร้อยละ 4.5 มูลค่าการส่งออกขยายตัวประมาณร้อยละ 6.0 อัตราการว่างงาน
ไม่เกินร้อยละ 4.5 และการขยายตัวของปริมาณเงิน (M2) ไม่เกินร้อยละ 12
ส�ำหรับนโยบายการคลัง ทางการจีนวางแผนที่จะด�ำเนินนโยบายแบบขาดดุลต่อไป
โดยในปี 2558 จะเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐเป็น 17.15 ล้านล้านหยวน คิดเป็นการ
ขยายตัวร้อยละ 10.6 จากปีก่อน และจะท�ำให้การขาดดุล การคลังมีมูลค่าอยู่ที่
1.62 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดที่ทางการจีนได้ประกาศไว้นี้ นับเป็นการตอกย�้ำการชะลอลง
ต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลให้ทางการจีนต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างจริงจังอีกครั้ง

ผลกระทบต่อประเทศไทย
การส่งออก
ส่ ว นที่ ท้ า ทายมากที่ สุ ด สำ � หรั บ
เศรษฐกิ จ ไทยจากการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก คือ การส่งออกไทย โดย
จะเห็นได้ว่า การส่งออกสินค้าในรูป
ดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2558
หดตัวร้อยละ -4.8 ต่อปี อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกไม่ได้กระทบแค่ภาคการ
ส่งออกของไทยเท่านั้น แต่ยังกระทบ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีกด้วย และ
เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทยจำ�แนกตามประเทศคู่ค้าหลัก
พบว่า การส่งออกไปยังสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเติบโตได้ดี
ขณะที่การส่งออกไปจีน ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรป ส่งสัญญาณหดตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จีน ตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย
(สัดส่วนร้อยละ 11.0) หดตัวร้อยละ
-8.2 ต่อปีในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2558 ตามเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัว
ชะลอลง โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ขยายตัวร้อยละ 7.0 จากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ขยายตัวในอัตราต�่ำต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยสิ น ค้ า
ส่งออกหลักของไทยที่ส่งออกไปจีน
ได้แก่ ยางพารา และมันส�ำปะหลัง
สหรัฐฯ ตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ
ไทย (สัดส่วนร้อยละ 10.5) ยังคง
ขยายตัวได้ดีโดยในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2558 ขยายตัวได้ร้อยละ 5.0
ต่อปีตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว
อย่างช้าๆ โดย GDP ของสหรัฐฯ
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ในไตรมาส 2 ปี 2558 ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
จากการบริ โ ภคภาคเอกชนและ
การส่งออกที่เร่งขึ้น
ญี่ปุ่น ตลาดส่งออกอันดับ 3 (สัดส่วน
ร้อยละ 9.6) หดตัวร้อยละ -7.1 ต่อปี
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ตาม
สภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังคง
ซบเซา โดยในครึ่งปีแรกของปี 2558
GDP ของญี่ปุ่นหดตัวที่ร้อยละ -0.1
เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคลดการใช้ จ่ า ย
โดยความเชื่ อมั่ นของผู้บ ริโภคได้
รั บ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่
แปรปรวน รวมทั้งราคาอาหารและ
ของใช้ ป ระจำ � วั น ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
นอกจากนี้ สินค้าส่งออกของไทย
ไปยั ง ญี่ ปุ่ น ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบ
จากค่ า เงิ น เยนที่ อ่ อ นค่ า ส่ ง ผลให้
สินค้าไทยที่ส่งไปญี่ปุ่นราคาสูงขึ้น
สหภาพยุโรป ตลาดส่งออกอันดับ 3
(สัดส่วนร้อยละ 9.6) ในช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2558 มีการหดตัวร้อยละ
-6.0 ต่อปี โดยในปี 2558 ผู้ส่งออก
ของไทยต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทาย
หลายด้านจากการส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นความเปราะบาง
ของเศรษฐกิจ EU การแข็งค่าของ
เงินบาทต่อเงินยูโร ทำ�ให้สินค้าไทย
เสี ย เปรี ย บคู่ แ ข่ ง ขั น ประกอบกั บ
เป็นช่วงเวลาที่ไทยถูกตัดสิทธิ GSP
ทุกรายการสินค้าจาก EU ทำ�ให้
สินค้าไทยอาจแข่งขันด้านราคาได้
ลำ�บากมากขึ้น สินค้ากลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบมาก อาทิ กลุ่มเครื่อง
นุ่ ง ห่ ม และรองเท้ า อาหารทะเล
แปรรูป และอาหารแปรรูป
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อาเซียน การส่งออกของไทยไปยังอาเซียนหดตัวร้อยละ -4.2 ต่อปีในช่วง
ครึ่งปีแรก เนื่องจากเศรษฐกิจมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอลง อย่างไรก็ดี การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV ยังคงขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 7.4 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
เนื่องจากเศรษฐกิจ CLMV ยังคงขยายตัวได้ดี ทำ�ให้ประชากรมีรายได้มากขึ้น
และมีกำ�ลังซื้อสูงขึ้น สำ�หรับสินค้าที่ไทยที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในตลาด CLMV
ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์พลาสติก/ของใช้พลาสติก เนื่องจากเป็นเครื่องใช้ที่ราคา
ไม่สูง หาซื้อได้ง่าย และเป็นที่นิยม โดยเฉพาะคนวัยทำ�งาน (2) สินค้าเครื่องดื่ม
ที่ขยายตัวตามจำ�นวนนักท่องเที่ยว การเข้าสู่ ความเป็นสังคมเมือง การเพิ่มขึ้น
ของจำ�นวนประชากรชนชั้นกลางซึ่งมีก�ำ ลังซื้อสูงขึ้นและ (3) สินค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็นผลมาจากธุรกิจก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบขนส่ง
โลจิสติกส์ที่มีการขยายตัวมาก
อัตราการขยายตัวมูลค่าส่งออก (%) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558

ที่มา : สำ�นักงานสถิติของแต่ละประเทศ รวบรวมโดยสศค.

อัตราขยายตัวการส่งออก(%)
2558
2556    2557 Q1      Q2      YTD
แยกตามตลาด
การส่งออกรวม
-0.3 -0.4 -4.7 -5.0 -4.8
สหรัฐอเมริกา
0.7 4.1
5.6 2.6
5.0
ญี่ปุ่น
-5.2 -1.9 -9.2 -3.8 -7.1
สหภาพยุโรป
2.7 4.7 -3.9 -8.4 -6.0
อาเซียน (9)
5.0 0.2 -2.4 -5.9 -4.2
- CLMV
11.8 9.0 10.6 5.5
7.4
จีน		
1.4 -7.9 -14.4 1.2 -8.2
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

แม้ว่าการส่งออกสินค้าในปี 2558 จะหดตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ก�ำลังซื้อในตลาดโลกชะลอลง
ประกอบกับราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงชะลอตัวลง และราคาสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ภาคบริการสะท้อนจากภาคการท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นแรงสนับสนุนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2558
มีจ�ำนวน 14.9 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 29.5 ต่อปี สร้างรายได้ให้กับท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 697.5 แสนล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 29.7 ต่อปี สะท้อนการเติบโต
ที่แข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศ

ของภาคส่งออกของไทย อาทิ ค่าจ้าง
ที่ปรับสูงขึ้น ข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยี
การผลิตและ (4) การตัดสิทธิประโยชน์
ทางภาษี (GSP) ของสหภาพยุโรป

ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
นับตั้งแต่ต้นปี 2558 ค่าเงินบาท
มีทิศทางอ่อนค่า โดยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ ปัจจุบัน (19 ส.ค. 58) เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 35.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับ
		
2558
2557
Q1 Q2 YTD ค่าเฉลี่ย ณ ต้นปี 2558 ที่อยู่ที่ระดับ
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) 24.8
7.8 7.0 14.9 33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นไป
%YoY
-6.7 23.1 37.6 29.5 ในทิศทางเดียวกับค่าเงินสกุลหลักและ
ค่าเงินสกุลภูมิภาค ตามเงินดอลลาร์
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ
ทั้งนี้ สศค. คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะขยายตัวใน 15.94 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2557
อัตราเร่งขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์
ถึง 2.0) ตามการขยายตัวของจำ�นวนนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นปัจจัยสนับสนุนใน สหรัฐอ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ
ส่ ง ผลให้ ดั ช นี ค่ า เงิ น บาท (Nominal
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
Effective Exchange Rate: NEER)
อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยยังคงมีประเด็นที่ต้องจับตามองที่อาจส่ง ที่คำ�นวณโดย สศค. ในช่วงเดียวกันเฉลี่ย
ผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงต�่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนี้ (1) สถานการณ์ อยู่ที่ระดับ 105.15 จุด หรือแข็งค่าขึ้นถึง
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า (2) การปรับลดค่าเงินหยวนของจีน (3) ปัญหาเชิงโครงสร้าง ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2557
Billion USD
Trade balance
Exports (f.o.b)
%YoY
Imports (f.o.b)
%YoY
Services & Income
Current Account
Capital and Financial Account
Government
Central Bank
ODCs
Others
Net Error & Omissions
Overall Balance
Net Reserves

2014E
24.6
224.8
-0.3
200.2
-8.5
-11.2
13.4
-14.2
1.4
-3.0
-5.3
-7.5
-0.5
-1.2
180.2

H1

2014E

12.2
111.1
-0.4
98.9
-13.3
-7.2
5.0
-5.9
-1.3
0.4
-0.9
-4.1
-0.2
-1.1
191.9

หมายเหตุ : E = Estimated data    P = Preliminary
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

H2

12.4
113.7
-0.2
101.2
-3.3
-4.0
8.4
-8.3
2.7
-3.3
-4.4
-3.4
-0.3
-0.1
180.2

H1

15.3
105.7
-4.9
90.4
-8.7
-2.9
12.3
-0.7
-0.8
-0.8
-1.5
3.9
-5.8
7.3
178.7

Q1

7.4
53.0
-4.3
45.6
-7.2
-0.8
8.2
-1.4
-0.4
-0.4
-2.2
1.5
-2.8
4.0
175.9

2015E
Q2
7.8
52.7
-5.5
44.8
-10.1
-3.7
4.1
2.2
-0.5
-0.4
-0.7
2.4
-3.0
3.3
178.7

May

4.2
18.2
-5.5
14.1
-20.3
-2.0
2.1
-1.2
-0.4
-0.4
-1.9
1.5
-0.8
0.1
177.7

Jun

2.0
17.7
-8.9
15.7
0.3
-1.1
0.9
1.7
-0.2
-0.2
2.6
-0.6
-1.1
1.4
178.7
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ในปี 2558 คาดว่าค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
ต่อเนื่อง เฉลี่ยที่ระดับ 33.95 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
32.95 - 34.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)
จากปัจจัยหลัก คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายภายในปี 2558 เนื่ อ งจาก
สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น
และภาคการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ท�ำให้
คาดว่าจะมีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
จากไทยและภูมิภาคกลับเข้าสู่สหรัฐฯ
อย่างไรก็ดี แรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ที่อยู่ในระดับต�่ำจากราคาน�้ำมันที่คาด
ว่าจะอยู่ ในระดับต�่ำต่อเนื่อง จะเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องเร่งขึ้น อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย

สหรัฐแข็งค่า ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นดำ�เนินมาตรการ
ทางการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเป็นผลให้เงินยูโรและเงินเยนอ่อนค่า ปัจจัย
เหล่านี้ทำ�ให้ค่าเงินบาทตลอดจนค่าเงินในภูมิภาคอื่นๆ ผันผวน ทั้งนี้ คาดว่าค่า
เงินบาทจะอ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินสกุลของประเทศคู่ค้าโดยรวม ส่งผลให้ดัชนีค่า
เงินบาทในปี 2558 จะแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.23 จากเงินยูโรและเงินเยนที่อ่อนค่าลงมาก
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะค่อนข้างกระทบต่ออุปสงค์
จากต่างประเทศสะท้อนจากภาคการส่งออกของไทย แต่เมื่อพิจารณาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของไทยพบว่ายังคงมีความแข็งแกร่ง ทางด้านเสถียรภาพภายนอก พบว่า
ทุนสำ�รองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยเงินทุนสำ�รองระหว่างประเทศ
ณ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ 160.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.9 เท่า
ของหนี้ระยะสั้น สำ�หรับเสถียรภาพภายใน ยังคงอยู่ในระดับดีเช่นกัน โดยอัตรา
การว่างงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำ�ลังแรงงานรวม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ณ เดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ -1.1 ต่อปี และฐานะ
การคลังอยู่ในระดับมั่นคง หนี้สาธารณะ ณ เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ที่ร้อยละ
42.4 ต่อ GDP อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ร้อยละ 60.0

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกอยู่ ในสภาวะชะลอตัว ท�ำให้การค้า
ระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลง การส่งออกและการลงทุนจึงชะลอตัวตาม ซึ่ง
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงต่อเนื่อง มีนัยส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศต่ า งๆ โดยเฉพาะประเทศที่
พึ่ ง พาการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า ง
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนีค่าเงินบาท
โดยการค�ำนวณของ สศค. รายวัน
ประเทศในสั ด ส่ ว นที่ สู ง อย่ า งเช่ น
ประเทศไทยที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
หันมาพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่
เศรษฐกิ จ โลกเติ บ โตอย่ า งเชื่ อ งช้ า
ในปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นผลพวงจาก
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และการเงิ น โลกและ
ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ อาจเป็ น รู ป แบบการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่
(New Normal) ที่ เ ศรษฐกิ จ โลกจะ
ขยายตัวในระดับต�่ำกว่าช่วงทศวรรษก่อน
ที่มา : ธปท. รวบรวมโดยสศค.
การหวังพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม บั ญ ชี เ งิ น ทุ น มหาอ�ำนาจที่เศรษฐกิจขยายตัวได้เพียงไม่กี่ประเทศ จึงอาจไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้าย
เคลื่อนย้ายของไทยคาดว่าจะยังคงมี ของการพัฒนาเศรษฐกิจอีกต่อไป การลดความเสี่ยงด้วยการกระจายตลาดส่งออก
ความผั น ผวนสู ง อั น เป็ น ผลจาก ไปยังประเทศเกิดใหม่ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสนับสนุนการจับจ่าย
ความไม่แน่นอนของมาตรการทางการ ใช้สอยในประเทศจึงอาจเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้น อย่างยั่งยืนต่อไป
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำ�ให้เงินดอลลาร์
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