เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสสที่สี่ ทั้งปี 2558 และะแนวโน้มปี 2559

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี
2559 มีรายละเอียด ดังนี้
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558
เศรษฐกิ จไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9
ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2558 ขยายตัว
จากไตรมาสที่สามของปี 2558 ร้อยละ 0.8 (QoQ_SA) รวมทั้งปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.8
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557
ในด้านการใช้จ่าย การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําให้การส่งออกลดลงและเป็นข้อจํากัดต่อการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ อุ ป สงค์ ใ นประเทศขยายตั ว เร่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นการลงทุ น ภาครั ฐ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเม็ดเงินภาครัฐและการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม การลดลงของราคา
น้ํามัน รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และปัจจัยชั่วคราวจากการปรับ
ขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน
และการหดตัวช้าลงของรายจ่ายในหมวดรถยนต์นั่ง สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้กระแสไฟฟ้า
ปริมาณการจําหน่ายน้ํามันดีเซล และปริมาณการจําหน่ายน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ในขณะที่ปริมาณ
การจํ าหน่ ายรถยนต์ นั่งปรั บตัว ลดลงร้ อ ยละ 11.9 เที ยบกั บการลดลงร้อ ยละ 24.6 ในไตรมาสก่ อนหน้ า
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 63.6 จากระดับ 61.8
ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยที่หมวดค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) ขยายตัวร้อยละ 2.4 รายจ่าย
ในการซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 14.8 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมในไตรมาสนี้ขยายตัว
ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําอยู่ที่ร้อยละ
33.9 สูงกว่าร้อยละ 33.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 9.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 41.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 21.9 ในไตรมาสที่สาม ตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐบาลร้อยละ 55.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 12.7 สูงกว่าร้อยละ 9.9 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า) และการเบิกจ่ายในโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน ประกอบกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 16.3 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 10.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 49.7 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ
46.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
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ชิ้นส่วน กการส่งออกไปปยังตลาดสหรัรัฐอเมริกา สหหภาพยุโรป จีีน ญี่ปุ่น อาเซีซียนเดิม (5) และออสเตรรเลียลดลง
แต่การส่งงออกไปตลาด CLMV ขยายยตัวต่อเนื่อง เมืมื่อหักการส่งออกทองคํ
อ
าทียั่ยงั ไม่ขึ้นรูปออกกแล้ว มูลค่าการส่
ก งออก
ลดลงร้อยยละ 8.5 ในขณ
ณะที่การส่งออกในรูปเงินบบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดดยมีมูลค่าการรส่งออก 1,8722 พันล้าน
บาท ส่วนนการนําเข้าสินค้า มีมูลค่า 42,616 ล้านนดอลลาร์ สรรอ. ลดลงร้อยละ 13.2 เนื่อองจากการลดลงของทั้ง
ปริมาณแและราคานําเข้ข้าโดยเฉพาะรราคาน้ํามันดิบบที่ลดลงมาก
ใในด้านการผผลิต สาขาก่อสร้างขยายตัววสูงตามการขขยายตัวของกาารก่อสร้างภาาครัฐ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร และสาขาบบริการอื่น ๆ ขยายตั
ข วในเกณ
ณฑ์ดี สาขาอุตสาหกรรมขย
ต
ยายตัวต่อเนื่อ ง แต่สาขาเกษษตรกรรม
ได้รับผลกกระทบจากภัยแล้
ย งจึงยังหดดตัวและเป็นข้ อจํากัดต่อกาารขยายตัวทาางเศรษฐกิจ โโดยสาขาเกษษตรกรรม
ลดลงร้อยยละ 3.4 เทียบกั
บ บการลดลงงร้อยละ 5.5 ใในไตรมาสก่อนหน้
น า เนื่องจาากผลผลิตพืชเเกษตรสําคัญลดลงจาก
ล
ผลกระททบของภัยแล้ง พืชผลสําคัญที
ญ ่ลดลง ได้แกก่ ข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์
ป มน้ํามัน อ้ อย และไม้ผล สําหรับ
ราคาสินคค้าเกษตรโดยยรวมลดลงร้อยละ 5.8 เมื่ออรวมกับการลลดลงของปริมาณผลผลิตส่งงผลให้รายได้้เกษตรกร
ลดลงร้อยละ 8.8 สาาขาอุตสาหกรรม ขยายตัววร้อยละ 0.8 ชะลอตัวลงเล็ล็กน้อยจากกาารขยายตัวร้อยละ
อ 1.0
ในไตรมาาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ต
ของการส่งอออก แต่การฟื้นตั
น วของอุปสงงค์ในประเทศศยังเป็นปัจจัยสนับสนุน
การขยายยตัวของภาคออุตสาหกรรมออย่างต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหหกรรมที่ขยายยตัว ได้แก่ ยยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาาสติก ปิโตรเลีลียม อาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่กลุมอุ
่ม ตสาหกรรรมที่ลดลง ไได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
เครื่องแต่ต่งกาย อุปกรณ
ณ์วิทยุ โทรทัศน์น และเครื่องจัจักรและอุปกรณ
ณ์ อัตราการใชช้กําลังการผลิตตเฉลี่ยอยู่ที่รอยละ
้อ 63.4
สาขาการก่อสร้าง ขยยายตัวสูงร้อยลละ 23.9 เร่งขึ้นนจากการขยายตัวร้อยละ 9.44 ในไตรมาสก่ออนหน้า เป็นผลจากการ
ก่อสร้างภภาครัฐที่ขยายตัวสูงร้อยละ 54.5 โดยกการก่อสร้างขของรัฐบาลขยายตัวร้อยละะ 66.8 การก่อสร้าง
รัฐวิสาหกิกิจขยายตัวร้อยละ
อ 15.8 ในขณะที
ใ
่การกก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3 สออดคล้องกับการปรั
ก บตัว
ลดลงของงเครื่องชี้สําคัญ ๆ ทั้งพื้นทีท่รับอนุญาตกก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจําหน่าายผลิตภัณฑ์เหล็
เ ก และ
ปริมาณกการจําหน่ายปูปูนซีเมนต์ สาขขาโรงแรมแลละภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.0 ชะลออตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 12.7 ในไตรมมาสก่อนหน้า โดยจํ านวนนนั กท่องเที่ ยวต่
ว างชาติ อยู่ทีท่ 7.8 ล้ านคคน เพิ่มขึ้ นร้อยละ
อ 3.7

รายรับจากการท่องเที่ยว 420.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 61.8
(ข้อมูลล่าสุดในเดือนมกราคมและในช่วงวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 และร้อยละ 18.5 ตามลําดับ)
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่อัตราการว่างงานยังต่ําร้อยละ 0.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยร้อยละ -0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 467,899 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของ GDP
เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2558
เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557
โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามลําดับ การผลิตนอก
ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.6 การผลิตภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.2 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยที่อัตราการว่างงานทั้งปีเท่ากับร้อยละ 0.8 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ -0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 8.9 ของ GDP
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เร่งขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2559 นี้ได้แก่
(1) การเร่ ง ขึ้ น ของเม็ ด เงิ น การใช้ จ่ า ยและการลงทุ น ภาครั ฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ า ยและอั ต รา
การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้น ฐานของภาครั ฐ ที่ส่ง ผลให้ อัต ราการเบิกจ่ า ยของรั ฐ วิ ส าหกิ จเพิ่ ม ขึ้ น (2) แรงส่ งจากมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559 (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของ
เงินบาท ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่งขึ้นและส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของ
ผู้ประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากช่วงครึ่งหลังของปี 2558 (4) ราคาน้ํามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ํากว่าปี 2558
ซึ่งจะช่ วยเพิ่ม อํานาจซื้อของประชาชนและภาคธุ ร กิ จ และเอื้อต่อการดํ าเนิ นนโยบายการเงินผ่ อ นคลาย
อย่างต่อเนื่อง และ (5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า
จะขยายตัวร้อยละ 1.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลําดับ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP

ความคืบหน้าการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หน่วย : ล้านบาท
รัฐบาลในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559
กรอบวงเงิน
เบิกจ่ายแล้ว
คาดการณ์
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
อนุ
ม
ต
ั
โ
ิ
ดย
ในไตรมาสที
่
4
เบิกจ่าย
มาตรการ/โครงการ
มากขึ้ น ตามการชะลอตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ของเศรษฐกิ จ จี น
คณะรัฐมนตรี
ปี 2558
ปี 2559
ซึ่ ง ทํ า ให้ ก ารส่ ง ออกของไทยลดลง เช่ น เดี ย วกั บ หลาย ๆ
468,854
198,081
179,627
ประเทศที่เผชิญกับภาวการณ์หดตัวของการส่งออกในอัตรา มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญ 7
มาตรการ
ที่ เ ร่ ง ขึ้ น แต่ อุ ป สงค์ ภ ายในประเทศไทยขยายตั ว เร่ ง ขึ้ น
139,730
49,655
66,319
ทั้งทางด้านการลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ 1. ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม
เป็ น อยู่ ข องประชาชนผู้ มี
ภาครั ฐ และการปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของการลงทุ น ภาคเอกชน
รายได้ น้ อ ยและมาตรการ
การขยายตั ว ของอุ ป สงค์ ภ ายในประเทศสามารถชดเชย
กระตุ้ น การลงทุ น ขนาดเล็ ก
ของรัฐบาล
ผลกระทบจากการที่การส่งออกลดลงได้ ประเทศไทยจึงยัง
สามารถรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 2. มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
256,000
136,371
52,168
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
ไว้ ใ นระดั บ ใกล้เ คี ย งกั บ ในไตรมาสที่ผ่ า นมา และส่ง ผลให้
ในระยะเร่งด่วน
ทั้งปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวเร่งขึ้นกว่าในปี 2557 และ
25,000
11,984
13,016
นับว่าเป็นแรงส่งที่จะผลักการขยายตัวให้ต่อเนื่องต่อไปในปีนี้ 3. มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของอุ ป สงค์ ใ นประเทศมี ปั จ จั ย
สนั บสนุ นจากการลดลงของราคาน้ํ ามั น การดํ าเนิ นนโยบาย 4. มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การลงทุนภายในประเทศ
การเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเม็ดเงิน
ภาครัฐ และการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วง 5. มาตรการเร่ ง รั ด การลงทุ น
ของสํานักงานคณะกรรมการ
เดื อนกั นยายน 2558 – มกราคม 2559 ซึ่ งประกอบด้ วย 7
ส่งเสริมการลงทุน
มาตรการสําคัญ วงเงินรวม 468,854 ล้านบาท (ไม่รวมมาตรการ
6. โครงการสร้า งความเข้มแข็ง
13,124
71
13,124
ภาษี) โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการเบิกจ่ายเม็ดเงิน
ให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ภายใต้กรอบมาตรการดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วประมาณ
7. โครงการเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง
35,000
35,000
198,081 ล้านบาท ประกอบด้ วย สินเชื่อ 172,226 ล้านบาท
ของเศรษฐกิ จ ฐานรากตาม
การใช้ จ่ ายภาครั ฐ 25,840 ล้ านบาท และอื่ น ๆ (มาตรการ
แนวทางประชารัฐ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่ วมทุน ที่มา : รวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15 ล้านบาท) และคาดว่าในปี 2559 จะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินอีก
ประมาณ 179,627 ล้านบาท

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2559 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้
1. การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค : การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวประมาณร้อยละ 2.1 ในปี 2558 และปรับสูงขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
2.6 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) ราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวลดลง ส่งผลดีต่อกําลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค (2) การปรับตัวดีขึ้นของความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค (3) การดําเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา (4) อัตราดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ํา และ (5) การปรับตัวเข้าสู่
ภาวะปกติมากขึ้นของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในปี 2558 และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
2. การลงทุนรวม : การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
หดตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2558 แต่ปรับลดการประมาณการลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในครั้งก่อน
เนื่องจากการใช้อัตรากําลังการผลิตยังมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในระดับต่ําเพราะยังมีข้อจํากัดการขยายตัวของ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก แม้ ว่ า บรรยากาศการลงทุ น ภายในประเทศจะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากปั จ จั ย
สนับสนุนต่าง ๆ ทั้งอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา การลงทุนภาครัฐในโครงการสําคัญต่าง ๆ ที่มีความก้าวหน้า
และชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะยังขยายตัว

ในเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ งร้ อ ยละ 11.2 จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของกรอบเม็ ด เงิ น ลงทุ น ภาครั ฐ ในปีง บประมาณ 2559
แต่เนื่องจากฐานการขยายตัวในปี 2558 สูงถึงร้อยละ 29.8 การขยายตัวในปี 2559 นี้จึงเป็นอัตราที่ชะลอตัว
3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การหดตัวร้อยละ 5.6 ในปี 2558 แต่เป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในการประมาณการเดิม
เนื่องจากการปรับลดสมมติฐานราคาส่งออกที่ต่ําลงตามราคาน้ํามัน และการปรับลดปริมาณการส่งออกตาม
สมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกที่ต่ํากว่าที่คาด เมื่อรวมกับการส่งออกบริการ
ซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามจํานวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในการประมาณการครั้งก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 0.1 ในปี 2558
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2559
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับข้อจํากัดจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า ซึ่งจะเป็นข้อจํากัด
และปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ในขณะที่การผลิตและฐานรายได้ของประชาชน
ในภาคการเกษตรยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยที่ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ก็ฟื้นตัวช้า ดังนั้น ในปี 2559 จึงต้องเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปี 2558
โดยการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2559 ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการดูแลฐานรายได้เกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อย การดูแลขับเคลื่อนการส่งออกและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว โดยมีประเด็นเชิงนโยบายที่สําคัญ ๆ ได้แก่ (1) การดําเนินการโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สําคัญของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และสามารถเบิกจ่ายเม็ดเงินเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี 2559 โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อมประกวดราคาและจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ภายในปี 2559 โครงการ
ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระยะเร่งด่วน และโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้
กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่สอง (2) การดําเนินการตามมาตรการที่อยู่ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วเพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จตามกําหนด
(3) การสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยการผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้
สิทธิประโยชน์จากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว รวมทั้งดําเนินมาตรการเชิงรุกในการชักจูงนักลงทุน
ในสาขาเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่สาํ คัญ ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (4) การดูแล
และขับเคลื่อนภาคการส่งออกตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม CLMV และ
การแสวงหาตลาดการค้าบริการในกลุ่มบริการที่ประเทศไทยมีความเป็นเลิศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
ระหว่ างภาครั ฐและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาดศักยภาพใหม่ ๆ ตลอดจนลดความล่ าช้าและข้ อจํ ากั ด
ในกระบวนการทํางานและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ และ (5) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในคลัสเตอร์การท่องเที่ยวที่สําคัญและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่ องเที่ ยวร่ วมกั นกับประเทศเพื่ อนบ้ าน รวมทั้งการแก้ ไขปั ญหา เช่ น ปัญหาการเอารั ดเอาเปรี ยบ
นักท่องเที่ยว และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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