
 
 
 

 
มาตรการกระตุนของรัฐชวยเศรษฐกิจไทยป 2019 โตที่ 3% ขณะที่ป  
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• อีไอซีปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2019 เล็กนอยจากเดิมคาดขยายตัว 3.1% เหลือขยายตัว 3.0% 
โดยเปนผลจากสงครามการคาสงผลกระทบตอภาคสงออก ทองเที่ยว และการจางงานในประเทศ รวมถึง
ผลกระทบจากภัยแลง อยางไรก็ดี มาตรการกระตุนเศรษฐกิจลาสุดจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักตอเศรษฐกิจ
ไทยในชวงท่ีเหลือของป โดยอีไอซีประเมินวา จะสามารถกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมได 0.3 percentage point 
 
• เศรษฐกิจไทยป 2020 มีแนวโนมฟนตัวเพียงเล็กนอยที่ 3.2% แตอาจชะลอเหลือโตเพียง 2.7% ขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ  
 
• สําหรับมูลคาการสงออกในเดือน ก.ค. 2019 ท่ีขยายตัว 4.3% แตหากหักทองคําจะหดตัวท่ี -0.4% นับเปน
การหดตัวนอยลงจากชวงคร่ึงปแรก สอดคลองกับท่ีอีไอซีคาดการณวาในชวงคร่ึงหลังป 2019 อัตราการ
ขยายตัวของภาคสงออก (แบบ %YOY) จะปรับตัวดีขึ้นจากปจจัยฐานตํ่าของปกอนเปนสําคัญ โดยอีไอซี
ประเมินวามูลคาการสงออกท้ังป 2019 จะหดตัวท่ี -2.0% YOY 



 
 
 

 Economic Updates:  

GDP ไตรมาส 2/2019 โตชะลอลงท่ี 2.3%YOY ต่ําสุดในรอบ 19 ไตรมาส 
ขณะที่ การเติบโตเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าแบบปรบัฤดูกาล (%QOQ_sa) ขยายตวัที่ 0.6% โดยการเตบิโตของ

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 อยู่ที่ 2.6%YOY ใกล้เคียงกับประมาณการของอีไอซีที่เคยคาดไว้ที่ 

2.5%YOY 

ในด้านการใช้จ่าย (Expenditure Approach) เศรษฐกิจไทยมีแรงฉุดหลกัจากภาคส่งออกและท่องเท่ียว โดย

มูลค่าการส่งออกทีแ่ทจ้รงิหดตวัมากถงึ -5.8%YOY ส่วนการส่งออกบรกิารหดตวัมากถงึ -7.0%YOY ตามการลดลง

ของรายรบับรกิารขนส่งและจํานวนนักท่องเทีย่ว ขณะที ่การบรโิภคภาคเอกชนยงัสามารถขยายตวัไดด้ต่ีอเน่ืองที่ 

4.4%YOY จากการเร่งตวัของการบรโิภคสนิคา้กึ่งคงทนและไม่คงทนเป็นสําคญั โดยได้รบัอานิสงสจ์ากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิช่วงกลางปีผ่านบตัรสวสัดกิารทีม่เีมด็เงนิกว่า 1.32 หมื่นลา้นบาท 

ด้านการผลิต (Production Approach) พบว่า ภาคเกษตรหดตวัท่ี -1.1%YOY จากผลกระทบภยัแล้ง ขณะท่ี

การผลิตอุตสาหกรรมลดลงเช่นกนัท่ี -0.2%YOY จากการผลติสนิค้าส่งออกที่ปรบัตวัลดลงตามการหดตวัของ

ภาคส่งออก ในส่วนของภาคการผลติดา้นอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมทีศิทางชะลอลงจากไตรมาสแรก สะทอ้นว่าเศรษฐกจิ

ภายในประเทศเริม่ไดร้บัผลกระทบจากการหดตวัของอุปสงคต่์างประเทศ 

 

รูปท่ี 1 : แหลงท่ีมาของการเติบโตของ GDP (Contribution to GDP growth) ไตรมาส 2 ท้ังดาน

รายจายและดานการผลิต 
หน่วย : percentage point 

 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดยอไีอซจีากขอ้มลูของ สศช. 
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มูลคาการสงออกเดือน ก.ค. 2019 ขยายตัวท่ี 4.3% แตหากหักทองคําจะ

หดตัวท่ี -0.4%  
อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกในเดือน ก.ค. พลิกกลบัมาเป็นบวกท่ี 4.3% แต่เป็นผลมาจากการ

ส่งออกทองคาํเป็นหลกั หากหกัทองคาํ มูลค่าการส่งออกยงัคงหดตวัต่อเน่ือง -0.4% โดยสนิคา้หลกัทีม่กีารหดตวั

ในเดอืน ก.ค. ได้แก่ เคมภีณัฑ์และพลาสตกิ (-9.6%YOY) ขา้ว (-27.2%YOY) คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (-

5.9%YOY) และเครื่องจักร (-14.0%YOY) ขณะที่สินค้าที่ขยายตัวได้ดีคือ ผลไม้สด-แช่เย็น-แช่แข็งและแห้ง 

(43.1%YOY) โลหะและผลติภณัฑ์หุ้มโลหะบางประเภท (680%YOY) รถปิคอพั-รถบสัและรถบรรทุก (17%YOY) 

ยางแท่ง (34.6%YOY) และเครื่องใชไ้ฟฟ้า (3.1%YOY) 

การส่งออกไทยในหลายตลาดสาํคญัพลิกกลบัมาขยายตวั ได้แก่ สหรฐัฯ ญี่ปุ่น และจีน โดยการส่งออกไป

สหรฐัฯ ขยายตวัที ่9.8%YOY หลงัหดตวัในเดอืนก่อนหน้าที ่-2.1%YOY มสีนิคา้สาํคญัทีข่ยายตวัคอืผลติภณัฑย์าง 

(27.9%YOY) เครื่องนุ่งห่ม (12.2%YOY) และรถยนต์และส่วนประกอบ (21.0%YOY) ด้านการส่งออกไปญี่ปุ่น

ขยายตวัสงูสดุในรอบ 9 เดอืนที ่8.0% ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการสง่ออกรถยนตแ์ละสว่นประกอบ (11.5%YOY) ไก่

แปรรูป (9.2%YOY) และคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ (40.1%YOY) ขณะทีก่ารส่งออกไปจนีทีข่ยายตวัครัง้แรกในรอบ 

9 เดอืนที ่6.2% ไดร้บัผลดจีากการสง่ออกผลไมส้ด-แช่เยน็-แช่แขง็และแหง้ (117.3%YOY) รถยนตแ์ละสว่นประกอบ 

(79.4%YOY) และยางพารา (13.4%YOY) 

 

รูปท่ี 2 : การขยายตัวของการสงออกรายสินคาและรายตลาด 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดยอไีอซจีากขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย ์

 

จากการวเิคราะหพ์บว่า การส่งออกผลไมไ้ปจนีทีข่ยายตวัในระดบัสงู ประกอบกบัราคายางพาราทีป่รบัตวัสงูขึน้ถงึ 

11.0% ในช่วงเดอืน ก.ค. ทาํใหภ้าพรวมการสง่ออกออกมาดกีว่าคาด อย่างไรกดี็ ในช่วงต่อไปคาดว่าการส่งออก

ยงัมีทิศทางซบเซาต่อเน่ือง เน่ืองจาก 

• สหรฐัฯ ได้มีการประกาศเกบ็ภาษีนําเข้าต่อสินค้าจีนเพ่ิมเติม ซึง่จะแบ่งเป็นสองรอบ ในรอบแรกจะขึน้ภาษี

ในวนัที ่1 ก.ย. น้ี บนสนิคา้นําเขา้มูลค่าราว 1.04 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั และอกีรอบมกีําหนดจะขึน้ภาษวีนัที ่

15 ธ.ค. บนสนิคา้มลูค่าราว 1.56 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั (อ่านเพิม่เตมิที ่Note : ผลกระทบสงครามการคา้ยงัไม่

จบ แมส้หรฐัฯ ชะลอการขึ้นภาษนํีาเขา้สนิคา้จนีบางสว่น)0

1  

                                                           
1 https://www.scbeic.com/th/detail/product/6210 

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6210
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6210


 
 
 

• ประเดน็ความขดัแย้งระหว่างญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ทีนํ่ามาสูก่ารตอบโตท้างเศรษฐกจิ โดยญีปุ่น่ประกาศจะลด

ปรมิาณการส่งสารเคม ี3 ชนิดซึ่งใชใ้นกระบวนการผลติชปิและหน้าจอโทรศพัท์ โดยเป็นชิน้ส่วนสําหรบัผลติ

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นสนิคา้สาํคญัของเกาหลใีต้ อย่างไรกด็ ีส่งออกไทยอาจไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ

อยู่ในห่วงโซ่ผลติ เน่ืองจากการผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์า้งต้นเป็นสนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงูและไม่ไดพ้ึง่พา

สนิค้าขัน้ต้นและกลางจากไทย แต่ในระยะต่อไป การส่งออกไทยอาจได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวัของ

เศรษฐกจิทัง้ 2 ประเทศ โดยเศรษฐกจิเกาหลใีต้อาจชะลอลงเพิม่เติมจากแรงกดดนัของระดบัการผลติสนิคา้

อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่เป็นสนิคา้สง่ออกสาํคญัของเกาหลใีตล้ดลง ขณะทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่จะไดร้บัแรงกดดนัจากการที่

เกาหลใีตแ้บนสนิคา้ญีปุ่น่ 

• เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ทีอ่าจทําใหก้ารส่งออกไทยไปฮ่องกงไดร้บัผลกระทบ โดยสนิคา้ส่งออกสําคญั

ของไทยได้แก่ รถยนต์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและ

เครื่องประดบั เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ และผลติภณัฑย์าง  

อย่างไรก็ดี แม้การส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปีจะมีทิศทางซบเซาต่อเน่ือง แต่อตัราการขยายตวั (แบบ 

%YOY) จะได้รบัอานิสงคจ์ากปัจจยัฐานตํา่ ทาํใหค้าดว่าในช่วงครึง่หลงัของปี 2019 อตัราการขยายตวัของมูลค่า

การสง่ออกจะปรบัตวัดขีึน้ โดยมแีนวโน้มขยายตวัเป็นบวกเลก็น้อย   
 

 ภัยแลงจะสงผลกระทบตอผลผลิตขาวเปนสําคัญ โดยอาจมีความ

เสียหายสูงสุดประมาณ 2.5 หม่ืนลานบาทหรือราว 0.16% ของ GDP 

สถานการณภัยแลงป 2019 ทําใหปริมาณน้ําในเข่ือนของหลายภาคอยูในระดับต่ํา (รปูที ่3) ภยัแลง้ทีเ่ริม่มา

ตัง้แต่ตน้ปี 2019 ทําใหป้รมิาณน้ําฝนตํ่ากว่าค่าปกต ิส่งผลใหป้รมิาณน้ําในเขือ่นลดตํ่าลงจนในหลายภาคมรีะดบัน้ํา

อยู่ในเกณฑน้์อย ไดแ้ก่ เขือ่นในภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ขณะทีป่รมิาณน้ําในเขื่อนภาคกลางอยู่ในระดบั

วกิฤตแิลว้ ซึง่สถานการณ์ระดบัน้ําดงักล่าวมรีะดบัใกลเ้คยีงกบัภาวะภยัแลง้เมื่อปี 2015 ทัง้น้ีจากการศกึษา พบว่า

ผลผลติเกษตรหลกัของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภยัแล้งกค็อื ขา้ว 

ออ้ย มนัสาํปะหลงั และยางพารา 

ผลผลิตเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมากที่สุดคือผลผลิตขาว โดยผลผลติเกษตรประเภทอื่น ๆ มี

แนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ในระดบัทีไ่ม่น่ากงัวล เริม่จากมนัสาํปะหลงัทีเ่ป็นพชืทนแลง้ ใชน้ํ้าน้อยใน

การเจรญิเตบิโต จงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้มากนัก ดา้นออ้ยกเ็ช่นเดยีวกนั เน่ืองจากเป็นพชืทีใ่ชน้ํ้าน้อย จงึ

ไม่ได้รบัผลกระทบมากนักในแง่ของผลผลติ แต่อาจได้รบัผลกระทบบ้างในด้านคุณภาพความหวานของอ้อยทีจ่ะ

ลดลงเน่ืองจากอากาศแล้ง ขณะที่ยางพารา แม้ว่าจะได้รบัผลกระทบในภาคกลางและตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่

ผลผลติสว่นมากอยู่ในภาคใตซ้ึง่ไม่ไดเ้กดิภยัแลง้ จงึไม่น่ากงัวล ดงันัน้ผลผลติเกษตรสาํคญัทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญักค็อืการปลกูขา้ว  

ความเสียหายจากภัยแลงตอผลผลิตขาวอาจสูงถึง 2.5 หมื่นลานบาท (ราว 0.16% ของ GDP) จาก

การศกึษาเทยีบเคยีงภาวะภยัแลง้เมื่อปี 2015 ซึง่เป็นปีทีแ่ลง้มากในรอบหลายปีสะทอ้นจาก GDP ภาคเกษตรในปี 

2015 ทีห่ดตวัถงึ -6.5% พบว่าผลผลติขา้ว (เปลอืก) มเีพยีง 29.7 ลา้นตนัในปีนัน้ ซึง่หากมสีมมตฐิานใหปี้ 2019 มี

ผลผลติขา้วเท่ากบัปี 2015 จะสามารถคาํนวณผลผลิตข้าวท่ีหายไปได้ประมาณ 2.5 ล้านตนั 1

2 หรือคิดเป็น

                                                           
2 สมมตฐิานใหใ้นกรณฐีานหากไมม่ภียัแลง้ ผลผลติขา้วจะมรีะดบัเท่ากบัปี 2018 ทีป่ระมาณ 32.2 ลา้นตนั 



 
 
 

ความเสียหายประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท (ราคาข้าวเฉล่ียท่ี 10,180 บาทต่อตนั2

3) หรอืคิดเป็นเป็นประมาณ 

0.16% ของ GDP ทัง้น้ีตวัเลขความเสยีหายดงักล่าวเป็นการประเมนิในกรณีเลวรา้ยทีสุ่ดทีฝ่นมปีรมิาณน้อยเกนิไป

จนไม่เพยีงพอต่อการปลูกขา้วนาปี (ผลผลติขา้วนาปีคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 70-80% ของผลผลติขา้วทัง้หมด) 

อย่างไรกด็ ีหากมฝีนตกเพยีงพอกจ็ะช่วยบรรเทาความเสยีหายจากภยัแลง้ใหน้้อยลงได ้

 

รูปที่ 3 : นํ้าในเขื่อนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับตํ่า ทําใหกระทบตอ

ผลผลิตขาวเปนสําคัญ 

 
หมายเหตุ : ขอ้มลูล่าสุดวนัที ่19 ส.ค. 2019 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดยอไีอซจีากขอ้มลูของกรมชลประทาน และสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา 

 

 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญตอเศรษฐกิจไทย

ในชวงท่ีเหลือของป 2019 

แมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะมีเม็ดเงินกวา 3 แสนลานบาท แตอีไอซีประเมินวา ผลตอเศรษฐกิจจะมี

จํากัด เนื่องจากมาตรการสวนใหญเปนมาตรการดานสินเชื่อ เมื่อวนัที่ 20 ส.ค. 2019 ครม. ได้อนุมตัิ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิวงเงนิกว่า 3 แสนลา้นบาท สรุปไดด้งัตารางที ่1 โดยจากการวเิคราะห ์อไีอซปีระเมนิว่า

มาตรการประเภทเงนิโอนทีใ่หก้บัเกษตรกรและผูม้รีายไดน้้อย รวมถงึการใหเ้งนิเพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่ว จะมผีล

ต่อการกระตุน้เศรษฐกจิมากกว่านโยบายประเภทสนิเชื่อ soft loan ทีม่ปีระมาณ 2 ใน 3 ของวงเงนิกระตุน้เศรษฐกจิ

                                                           
3 ราคาขา้วขาว 7,764 บาทต่อตนั (ผลผลติ 17.9 ตนัต่อปีในปี 2018), ราคาขา้วขาวหอมมะล ิ15,210 บาทต่อตนั (ผลผลติ 9.1 ตนัต่อปี

ในปี 2018), ราคาขา้วเหนียว 9,788 บาทต่อตนั (ผลผลติ 5.9 ตนัต่อปีในปี 2018) 



 
 
 

ทัง้หมด เน่ืองจากการปล่อยสนิเชื่อตามมาตรการสว่นหน่ึงอาจจะเป็นสนิเชื่อทีจ่ะมกีารจดัทาํอยู่แลว้แมไ้ม่มมีาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิ ประกอบกบัสนิเชื่อทีไ่ดไ้ปอาจจะเป็นการ refinance ซึง่ทาํใหเ้กดิการใชจ้่ายหรอืลงทุนใหมใ่นระดบั

ตํ่า นอกจากน้ี มาตรการสนิเชื่อยงัอาจมขีอ้จาํกดัจากนโยบายอื่น เช่น มาตรการ LTV ทีท่าํใหม้าตรการสนิเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศยัอาจจะไม่มปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร ขณะทีม่าตรการทีอ่ยู่ในรปูแบบเงนิโอนนัน้ มแีนวโน้มเพิม่การใชจ้่ายใหม่

ได้ดีกว่า เพราะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยตรง ทัง้น้ีอีไอซีประเมินว่า

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตเพ่ิมเติมได้อีก 0.3 percentage point   

ตารางท่ี 1 รายละเอียดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

มาตรการ รายละเอียด 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
ระยะเวลา 

1) มาตรการชวยเหลือประเภทเงินโอน 

 1.1) ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีโดนผลกระทบภยัแล้ง   

    สนบัสนุนตน้ทุนปลกูขา้ว ช่วยค่าปลกูขา้วไร่ละ 500 บาท ไมเ่กนิ 20 ไรต่่อราย 30,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

 1.2) ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย   

    ใหเ้งนิผูถ้อืบตัรสวสัดกิาร ใหเ้งนิเพิม่เตมิเดอืนละ 500 บาท/เดอืน/คน 

20,000 ส.ค. - ก.ย. 2019     ใหเ้งนิผูถ้อืบตัรทีเ่ป็นผูส้งูอาย ุ ใหเ้งนิเพิม่เตมิผูม้อีายุมากกว่า 60 ปีเดอืนละ 500 บาท/เดอืน/คน 

    ใหเ้งนิช่วยเหลอืเลีย้งดบุูตร ใหเ้งนิดแูลเดก็แรกเกดิอายุ 0- 6 ปี 300 บาท/เดอืน/คน 

2) มาตรการสนับสนุนเงินเพ่ือการทองเท่ียว 

  ต่ออายุ VOA ต่ออายุมาตรการ Visa on Arrival - ถงึ เม.ย. 2020 

  มาตการ ชมิ ชอ้ป ใช ้ แจกเงนิคนละ 1,000 เพือ่ใหท้่องเทีย่ว โดยจะให ้10 ลา้นคนแรกที่

ลงทะเบยีน 

10,000 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 

2019 

 ไดร้บั cash back 15% จากยอดใชจ่้ายจรงิ แต่ไมเ่กนิ 4,500 บาท 

(ยอดใชจ่้ายรวมไมเ่กนิ 30,000 บาท) 

45,000 

3) มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา Soft Loan 

 3.1) ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีโดนผลกระทบภยัแล้ง   

    สนิเชือ่ฉุกเฉนิ 50,000 บาทต่อราย งดดอกเบีย้ปีแรก 50,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

    สนิเชือ่บรรเทาภยัแลง้ 500,000 บาทต่อราย 5,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

 3.2) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั   

    สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัดอกเบีย้ตํ่า จดัทาํโดย ธ. ออมสนิและ ธอส. 52,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

 3.3) ช่วยเหลือ SMEs   

    soft loan สาํหรบั SMEs รายย่อย เพิม่เงนิใหก้องทุน สสว. เพือ่ปลอ่ยสนิเชือ่ดอกเบีย้ตํ่า (1% ต่อปี) 10,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

    soft loan สาํหรบั SMEs ทัว่ไป สนิเชือ่ผ่านออมสนิและกรุงไทย ดอกเบีย้เริม่ตน้ 4% ต่อปี 100,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

 คํ้าประกนัสนิเชือ่ (PGS8) โดย บสย. 150,000 คาดเริม่ ก.ย. 2019 

รวมท้ังหมด  322,000 (ไมรวม PGS) 

ทีม่า : รวบรวมโดยอไีอซ ีจากสาํนกัขา่วต่าง ๆ กระทวงการคลงั และทาํเนียบรฐับาล 

 

 



 
 
 

 อีไอซีปรับลดคาดการณเศรษฐกิจไทยป 2019 เล็กนอยจากเดิมคาด

ขยายตัว 3.1% เหลือขยายตัว 3.0% 

เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลังมีแนวโนมขยายตัว (แบบ %YOY) ดีขึ้นจากปจจัยฐานตํ่าเปนหลัก โดย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 เศรษฐกจิไทยขยายตวัเพยีง 2.6% ขณะที่ในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะยงัมี

ทศิทางชะลอต่อเน่ืองตามภาคส่งออกทีย่งัเป็นปจัจยักดดนั รวมถึงภาคเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ริม่ได้รบัผลกระทบ

จากภาคส่งออก อย่างไรก็ดี หากพิจารณาด้านอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 

(%YOY) คาดว่าในช่วงครึ่งหลงัของปี เศรษฐกจิจะขยายตวัได้ 3.4% ซึ่งสูงกว่าครึง่ปีแรกจากปจัจยัฐานตํ่าของปี

ก่อนทีเ่ศรษฐกจิไทยเริม่ไดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ 

ในชวงที ่ผานมาหลังจากประมาณการรอบลาสุดของอีไอซีเมื ่อเดือน ก.ค. ภาวะเศรษฐกิจมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญหลายประการท้ังดานบวกและลบ (รปูที ่4) มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ปจจัยลบ  

• ผลกระทบภยัแล้งท่ีมีความรนุแรงมากกว่าท่ีคาด ทาํใหส้ง่ผลลบต่อการผลติภาคเกษตร โดยคาดความ

เสยีหายราว 2.5 หมื่นลา้นบาท หรอืประมาณ 0.16% ของ GDP (รายละเอยีดในหวัขอ้ก่อนหน้า) 

• ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตวัมากกวา่คาดโดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีส่หรฐัฯ จะมกีารปรบั

ขึน้ภาษีนําเขา้ต่อสนิค้าจนีเพิม่เตมิในอตัรา 10% ขณะที่ความขดัแยง้ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลใีต้ รวมถงึ

การชุมนุมประทว้งในฮ่องกง กเ็ป็นอกีปจัจยัสาํคญัทีอ่าจส่งผลดา้นลบต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า

หลกัของไทย ประกอบกบัค่าเงนิหยวนทีอ่่อนค่าลง กม็แีนวโน้มทาํใหภ้าคส่งออกของไทยหดตวัเพ่ิมเติม

จากท่ีเคยคาดไว้ท่ี -1.6% เป็น -2.0%  

• ภาคการท่องเท่ียวมีแนวโน้มได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการแขง็ค่าของเงินบาท 

ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มตํ่ากว่าที่เคยคาด แต่จาก

เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างจนี-ฮ่องกง จนี-ไต้หวนั และเกาหลใีต้-ญี่ปุ่น อาจทําใหไ้ทยไดร้บัอานิสงส์

บางส่วนด้านการท่องเที่ยว โดยมีความเป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศดงักล่าวอาจปรบัเปลี่ยน

แผนการท่องเทีย่วมาไทยมากขึน้เน่ืองจากตอ้งการหลบเลีย่งความขดัแยง้ ดงันัน้แมจ้าํนวนนกัท่องเทีย่วจะ

ตํ่ากว่าทีเ่คยคาด แต่กจ็ะไม่ลดลงมากนัก โดยปรบัคาดการณ์เหลือ 40.0 ล้านคน จากเดิมท่ีคาดไว้ท่ี 

40.1 ล้านคน 

ปจจัยบวก 

• การลดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเมื่อเมื่อวนัที ่7 ส.ค. 2019 คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มี

การปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 25 bps และอไีอซยีงัคาดว่า กนง. มโีอกาสปรบัลดอตัราดอกเบีย้ได้

อกี 1 ครัง้ภายในปี 2019 น้ี (อ่านเพิม่เตมิที ่Flash: อไีอซ ีคาด กนง. มโีอกาสลดดอกเบี้ยไดอ้กี 1 ครัง้ในปี

น้ี) ซึง่หลงัจากนัน้ไม่นาน ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งกไ็ดม้กีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกูล้งเช่นกนั ดงันัน้ 

เศรษฐกจิกจ็ะได้รบัผลดจีากภาวะต้นทุนดอกเบี้ยที่ตํ่าลง โดยอาจมสี่วนช่วยกระตุ้นการบรโิภคและการ

ลงทุนไดส้ว่นหน่ึง 



 
 
 

• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาสูงกว่าที่เคยคาด 

(รายละเอยีดมาตรการอยู่ในหวัขอ้ก่อนหน้า) โดยคาดว่าจะมสี่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิได้ประมาณ 0.3 

percentage point  

 

รูปท่ี 4 : ปจจัยบวกและปจจัยลบตอเศรษฐกิจไทยป 2019

 
ทีม่า : รวบรวมและวเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี

ทั้งนี้จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทั้งดานบวกและลบขางตน อีไอซีประเมินวา เศรษฐกิจไทยมี

แนวโนมขยายตัวที่ 3.0% โดยจากปจัจยัลบขา้งตน้จะทาํใหเ้ศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัตํ่ากว่า 3% อย่างไรก็

ด ีเมื่อรวมผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ทําให้คาดว่าเศรษฐกจิไทยปี 2019 มแีนวโน้มขยายตวัที่ 3.0% ซึ่ง

รายละเอยีดของการปรบัตวัเลขคาดการณ์ในแต่ละภาคเศรษฐกจิปรากฎตามตารางที ่2 

 

 

 

 

การขยายตวัของ

เศรษฐกิจไทยปี 2019

ปัจจยัลบ

ความล่าชา้ของการจดัทาํ
งบประมาณปี 2020

มาตรการ LTV ทีส่่งผลต่อ
ภาคอสงัหาฯ

ผลกระทบภยัแลง้

เงนิบาทแขง็ค่าส่งผล
ต่อการส่งออกและท่องเทีย่ว

เศรษฐกจิโลกชะลอตวั
มากกว่าทีค่าด

สหรฐัฯ ประกาศเพิม่ภาษี
นําเขา้ต่อสนิคา้จนีเพิม่เตมิ

ความขดัแยง้ของเกาหลใีต้
และญีปุ่น่

การชุมนุมประทว้งใน
ฮ่องกง

การอ่อนค่าของเงนิหยวน

ปัจจยับวก

การลงทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานของรฐั

กนง. ปรบัลดอตัราดอกเบีย้

มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของรฐับาลทีม่มีากกว่าคาด

หมายความว่าเป็นปจัจยัใหมห่ลงัจากประมาณ

การรอบล่าสุดของอไีอซเีมือ่เดอืน ก.ค. ทีผ่่านมา 



 
 
 

ตารางท่ี 2 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจป 2019 จาก 3.1% เหลือ 3.0% 

 

ทีม่า : วเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี

 

 เศรษฐกิจไทยป 2020 มีแนวโนมฟนตัวเล็กนอยที่ 3.2% แตอาจชะลอ

เหลือโตเพียง 2.7% ข้ึนอยูกับความรุนแรงของสงครามการคา  

เศรษฐกิจไทยป 2020 มีแนวโนมฟนตัวเล็กนอยตามการสงออกท่ีคาดวาจะพลิกกลับมาขยายตัวจาก

ปจจัยฐานตํ่าในป 2019 โดยแม้ว่าการส่งออกยงัได้รบัแรงกดดนัจากสงครามการค้าต่อเน่ือง แต่ฐานที่ตํ่าในปี 

2019 จะเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่ําใหมู้ลค่าการส่งออกกลบัมาขยายตวัเป็นบวกได้ในปี 2020 ทัง้น้ีหากสนิคา้จนีมูลค่า

กว่า 2.6 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัโดนเกบ็ภาษีที่ 10% อไีอซปีระเมนิว่า มูลค่าการส่งออกในปี 2020 จะขยายตวัที่ 

1.2% และ GDP จะขยายตวัได้ที่ 3.2% แต่หากภาวะสงครามการค้าปรบัตวัแย่ลง โดยสหรฐัฯ มกีารเกบ็ภาษีใน

อตัราทีส่งูขึน้บนสนิคา้นําเขา้จากจนี กอ็าจทาํให ้GDP ไทยปี 2020 ชะลอลงมากเหลอืโตเพยีง 2.7% ในกรณี Worst 

(รายละเอยีดตามตารางที ่3) 

เม็ดเงินจากการลงทุนภาครัฐเปนหนึ่งในปจจัยสนับสนุนสําคัญของเศรษฐกิจไทยป 2020 โดยอไีอซคีาด

ว่าในปี 2020 การลงทุนภาครฐัด้านการก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีที่ประมาณ 10% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ

ก่อสรา้งโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าสายสต่ีาง ๆ รถไฟทางคู่ มอรเ์ตอรเ์วย ์และรถไฟความเรว็สงู ทัง้น้ีการ

ลงทุนภาครฐัทีข่ยายตวัต่อเน่ืองจะเป็นผลดต่ีอบรรยากาศการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีล่ดตํ่าลง

จากการปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2019 ของ กนง. ก็จะเป็นอีกปจัจยัสนับสนุนการลงทุนในปีหน้าให้

สามารถขยายตวัเร่งขึน้มากกว่าปี 2019 เล็กน้อย ขณะที่ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะมทีศิทาง

ขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลง เน่ืองจากภาวะการจา้งงานและรายไดข้องแรงงานมแีนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากภาคสง่

ออกทีซ่บเซาต่อเน่ือง รวมถงึเมด็เงนิจากการกระตุน้เศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2019 ทัง้น้ีอไีอซจีะมี

การเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2020 อย่างละเอยีดในช่วงเดอืน ต.ค. น้ี    

ก.ค.-19

Real GDP 3.1 3.0

การบริโภคภาคเอกชน 3.9 4.5 ได้รบัผลดจีากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั

การลงทุนภาคเอกชน 3.7 3.4 ชะลอลงกว่าคาดตามแนวโน้มการหดตวัภาคส่งออก

การบริโภคภาครัฐ 2.2 2.0 ลดลงเลก็น้อยจากข้อมูลจรงิไตรมาส 2 ตํ่ากว่าคาด โดยขยายตวั

เพยีง 1.1%

การลงทุนภาครัฐ 4.0 2.9 ปรบัลดคาดการณ์ตามเลขครึง่ปีแรกทีอ่อกมาตํ่ากว่าคาด โดย

ขยายตวัเพยีง 0.6%YOY

มูลคาการสงออก -1.6 -2.0 หดตวัเพิม่ข ึ้นจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัแย่ลง โดยเฉพาะ

การประกาศเพิม่ภาษนีําเข้าของสหรฐัฯ ต่อสินค้าจนีเพิม่เตมิ

มูลคานําเขา -2.7 -2.9 ปรบัลดลงตามการส่งออกและการลงทุนในประเทศทีล่ดลง

จํานวนนักทองเที่ยว (ลานคน) 40.1 40.0 ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิโลกและค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า

อัตราเงินเฟอ 0.9 0.9 คงประมาณการ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (สิ้นป) 1.75 1.25 คาด กนง. ปรบัลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกคร ัง้ภายในปี 2019

คาดการณป 2019
เหตุผลการปรับคาดการณ

ปจจุบัน



 
 
 

ตารางท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2020 กรณีตาง ๆ 

 2019F 
2020F 

Base Worse Worst 

สมมติฐานความรนุแรงสงครามการค้า  

(อตัราภาษสีนิคา้นําเขา้ของสหรฐัฯ ทีเ่กบ็บนสนิคา้นําเขา้จากจนี) 

สนิคา้จนีมลูค่า 2.5 แสนลา้น USD <--------------------------------------------ภาษ ี25%-------------------------------------------> 

สนิคา้จนีมลูค่า 1.04 แสนลา้น USD 10% เริม่ 1 ก.ย. 10% 25% 25% 

สนิคา้จนีมลูค่า 1.56 แสนลา้น USD 10% เริม่ 15 ธ.ค. 10% 10% 25% 

คาดการณ์เศรษฐกิจ     

มลูค่าการส่งออก -2.0 1.2 0.2 -1.2 

Real GDP 3.0 3.2 3.0 2.7 

ทีม่า : วเิคราะหโ์ดยอไีอซ ี

ปจจัยเส่ียงสําคัญตอเศรษฐกิจไทยป 2020 ยังคงเปนประเด็นเร่ืองสงครามการคา โดยปีหน้าจะเป็นช่วงที่

สหรฐัฯ มกีารรณรงคห์าเสยีงเลอืกตัง้ (จะรูผ้ลในเดอืนพฤศจกิายน 2020) ซึง่นโยบายกาํแพงภาษทีีม่ต่ีอประเทศคู่คา้

หลกั น่าจะเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัทีป่ระธานาธบิดทีรมัป์ใชใ้นช่วงระหว่างหาเสยีง นัน่หมายถงึความผนัผวนจาก

สงครามการคา้น่าจะยงัคงดาํเนินต่อไปในช่วงปี 2020 นอกจากน้ี ทัง้จนีและประเทศคู่คา้อื่นๆ ยงัอาจใชม้าตรการอื่น 

ๆ นอกเหนือจากมาตรการทางภาษเีพื่อทาํการตอบโตร้ะหว่างกนั เช่น มาตรการค่าเงนิ หรอืการใชก้ฎระเบยีบเพื่อ

สร้างอุปสรรคต่อการค้าขาย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนของโลกในภาพรวมเช่นเดยีวกนั ขณะที่

ความเสี่ยงภายในประเทศ ก็ยงัคงเป็นเรื่องความสามารถในการบริหารของรฐับาลที่การประสานผลประโยชน์

ระหว่างพรรคร่วมรฐับาลไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ประกอบกบัการที่จํานวนที่นัง่ในสภาของฝ่ายรฐับาลและฝ่ายค้าน

ใกลเ้คยีงกนัมาก กจ็ะสง่ผลถงึความเชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพของรฐับาลอกีดว้ย 

ทั้งน้ีภาครัฐยังมีความสามารถกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมไดในป 2020 โดยจากตวัเลขล่าสุดของการจดัทํา

งบประมาณปี 2020 ทีม่กีารนําเสนอ ครม. เมื่อวนัที ่6 ส.ค. ทีผ่่านมา พบว่ามรีายจ่ายรวมที ่3.2 ลา้นลา้นบาท คดิ

เป็นการขาดดุลงบประมาณ 4.69 แสนลา้นบาท ซึง่จากการศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งพบว่าเพดานหน้ีในการกูเ้พื่อ

ชดเชยการขาดดุลของภาครฐัมมีากถงึราว 7.1 แสนล้านบาท 3

4 นัน่หมายความว่าภาครฐัยงัมคีวามสามารถในการ

กระตุ้นเศรษฐกจิอกีมากพอสมควรราว 2.4 แสนล้านบาท (ประมาณ 1.5% ของ GDP) โดยมาตรการทีอ่าจมกีาร

จดัทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิเพิม่เตมิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 หมวดสาํคญั ตามตารางที ่4 ทัง้น้ีหากภาครฐัมกีารจดัทาํ

มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิในปี 2020 กอ็าจทาํใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัไดม้ากกว่าทีค่าด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 การกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณทาํไดไ้มเ่กนิ 20% ของวงเงนิรายจา่ยงบประมาณ (3.2 ลา้นลา้นบาท) รวมกบั 80% ของ

เงนิชาํระตน้เงนิกู ้(คาดวา่จะมวีงเงนิประมาณ 9 หมื่นลา้นบาท) 



 
 
 

ตารางท่ี 4 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีเคยใช และความเปนไปไดในการจัดทําในป 2020 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ รายละเอียด 
ความเปนไปไดท่ีจะจัดทํา 

สูง กลาง ต่ํา 

1) มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย 

1.1) บตัรสวสัดิการแห่งรฐั โอนเงนิชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยเป็นรายเดอืน ทัง้ในส่วนของค่า

เดนิทาง ค่าอุปโภคบรโิภค และยงัอาจรวมถงึเงนิช่วยเหลอืรายครัง้

เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิระยะสัน้ 

 

  

2) มาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

2.1) ประกนัรายได้ ใหเ้งนิส่วนต่างของราคาสนิคา้เกษตรในตลาดกบัราคาทีก่าํหนด 

เพือ่ชว่ยเหลอืรายไดเ้กษตรกรในกรณทีีร่าคาสนิคา้เกษตรตกตํ่า 
 

  

2.2) จาํนําสูงกว่าราคาตลาด รฐับาลซื้อสนิคา้เกษตรจากเกษตรกรดว้ยราคาทีส่งูกว่าราคาตลาด

และเกบ็ไวเ้พือ่ทาํการขายต่อไป 

  

 

2.3) พกัหน้ีเกษตรกร ใหห้ยุดการชาํระหนี้ของเกษตรกรชัว่คราว 
 

 
 

2.4) เงินช่วยเหลือภยัแล้ง ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ โดยอาจใหเ้ป็น

เงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่า 
 

  

3) มาตรการชวยเหลือ SMEs 

3.1) สินเช่ือดอกเบี้ยตํา่  ใหส้นิเชือ่ดอกเบีย้ตํ่ากบั SMEs (soft loan) 
 

  

3.2) มาตรการคํา้ประกนัสินเช่ือ 

(PGS) 

บสย. จะช่วยคํ้าประกนัสนิเชือ่ใหก้บั SMEs ในการขอสนิเชือ่จาก

ธนาคาร ทาํให ้SMEs ไดร้บัสนิเชือ่มากกว่าเดมิ 

 

 

 

4) มาตรการกระตุนการใชจายในประเทศ 

4.1) ท่องเท่ียวไทย ใหส้ทิธลิดหย่อนทางภาษหีรอืใหเ้งนิเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วใน

ประเทศทัง้เมอืงหลกัและเมอืงรอง 
 

  

4.2) ชอ็ปช่วยชาติ ใหส้ทิธลิดหย่อนทางภาษเีพือ่สนบัสนุนการใชจ่้ายในช่วงเวลาที่

กาํหนด โดยในอดตีจะเป็นช่วงปลายปี 

 

 

 

4.3) ยกเว้นวีซ่านักท่องเท่ียว ยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศระยะสัน้ของนกัท่องเทีย่วบางสญัชาต ิเพือ่

กระตุน้การท่องเทีย่วในประเทศ 

   

5) มาตรการดานการใชจายภาครัฐ 

5.1) มาตรการเร่งเบิกจ่าย ภาครฐัเร่งเบกิจ่ายทัง้ในสว่นของงบประมาณ ส่วนทอ้งถิน่ และ

รฐัวสิาหกจิ เพือ่ใหเ้งนิลงสู่ระบบเศรษฐกจิเรว็ขึน้ 
 

  

5.2) กองทุนหมู่บา้น จดัสรรงบประมาณใหก้บัแต่ละหมูบ่า้นเพือ่การลงทุนขนาดเลก็ใน

พืน้ที ่เช่น ซ่อมถนน สรา้งฝาย เป็นตน้ ตวัอย่างนโยบายเช่น

โครงการหมูบ่า้นละ 5 แสน 

 

 

 

5.3) อดัฉีดเงินเข้าสู่ท้องถ่ิน จดัสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยใหท้อ้งถิน่เสนอ

โครงการจดัทาํเพือ่พฒันาชมุชน ตวัอย่างนโยบายเช่น โครงการ

ตําบลละ 5 ลา้นบาท 

   

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดยอไีอซ ีจากสาํนกัขา่วต่าง ๆ กระทวงการคลงั และกระทรวงสรรพากร 
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