
 

1 
 

 
 

แนวโน้มเศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ปี 2562 

ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2019  

ประเด็นหลกั 
 

ภาวะเศรษฐกจิและความทา้ทาย 

 

1. เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 ยงัมีความยืดหยุน่ตอ่เน่ืองจากอุปสงค์ในประเทศทีเ่ขม้แขง็ 

โดยคาดวา่จะขยายตวัชะลอลงเล็กน้อยมาอยูท่ีร่อ้ยละ 5.1 ในปีน้ี และรอ้ยละ 5.0 ในปี 2563  

สะทอ้นภาคการสง่ออกทีซ่บเซาเป็นส าคญัซึง่มีสาเหตจุากวฏัจกัรของการลงทุนในเทคโนโลยแีละสนิทรพัย์ทีอ่

ยูใ่นขาลง และความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัการเจรจาการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิา (สหรฐัฯ) และจีน 

2. ในระยะส ัน้ ความเสีย่งของภูมภิาคมาจากภายนอกเป็นหลกั  แผนภาพความเสีย่งโลก (Global Risk Map) 

ของ AMRO ช้ีวา่ความเสีย่งทีส่ าคญัทีสุ่ดคือการทวีความรุนแรงของความขดัแยง้ในระบบการคา้โลกจาก 

การทีส่หรฐัฯ ด าเนินมาตรการกีดกนัทางการคา้เพิม่เตมิซึง่นบัเป็นความเสีย่งระยะปานกลางถงึระยะยาว 

สถานการณ์ดงักลา่วอาจฉุดร ัง้การเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 

โดยอาจท าใหเ้ศรษฐกจิโลกชะลอตวัอยา่งมากจนสง่ผลใหว้ฏัจกัรของการลงทุนในเทคโนโลยแีละสนิทรพัย์ชะล

อตวัรุนแรงขึน้ นอกจากน้ี 

ประเทศในภูมภิาคยงัอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของตลาดการเงนิอนัสบืเน่ืองมากจากการคาดการ

ณ์ของนกัลงทุนสามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. เศรษฐกจิกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 

อยูใ่นสถานะทีด่ทีีจ่ะตอบสนองตอ่ลมตา้นจากการชะลอตวัของอุปสงค์ตา่งประเทศ 

ในการรบัมือกบัความเสีย่งระยะส ัน้และรกัษาเสถียรภาพการเตบิโตของเศรษฐกจิ 

ผูด้ าเนินนโยบายในภูมภิาคควรด าเนินนโยบายอยา่งผสมผสานและสอดคลอ้งกบัวฏัจกัรเศรษฐกจิและวฏัจกัร

สนิเชือ่ของประเทศนัน้ ๆ รวมไปถงึฐานะดา้นตา่งประเทศและสถานการณ์ความเปราะบางในระบบการเงนิ 

การวเิคราะหข์อง AMRO 

ช้ีวา่ประเทศในภมูภิาคสว่นใหญม่ีเงนิส ารองระหวา่งประเทศและฐานะทางการคลงัทเพียงพอ 

อีกท ัง้เศรษฐกจิของภูมภิาคอยูใ่นชว่งกลางของวฏัจกัรเศรษฐกจิซึง่มีอตัราการเตบิโตอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัแ

นวโน้มระยะยาว 

ซึง่มชีอ่งวา่งการผลติทีก่ าลงัจะปิดลงและอตัราเงนิเฟ้อทีอ่ยูภ่ายในเป้าหมายของนโยบายการเงนิหรืออยูใ่นระด ั

บใกลเ้คียงกบัแนวโน้มระยะยาว 

สว่นวฏัจกัรสนิเชือ่ของประเทศในภูมภิาคสว่นใหญอ่ยูใ่นชว่งฟ้ืนตวัหรือชะลอตวั 

และการเตบิโตของสนิเชือ่อยูใ่กลก้บัแนวโน้ม 

4. ทศิทางนโยบายในปจัจุบนัมคีวามเหมาะสมแตท่างการควรเตรียมพรอ้มปรบัการผสมผสานของนโยบายใหเ้อ้ื

อตอ่การเตบิโตของเศรษฐกจิโดยทีย่งัค านึงถงึเสถียรภาพของระบบการเงนิ ประกอบดว้ย 

การผอ่นคลายนโยบายการเงนิเล็กน้อยเมือ่เหมาะสม 

การด าเนินนโยบายการคลงัเพือ่สนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิอยา่งตอ่เน่ือง และการด าเนินนโยบายอืน่ ๆ 

เพือ่สง่เสรมิการปรบัตวัเชงิโครงสรา้ง 

ควบคูไ่ปกบัการใชม้าตรการก ากบัดูแลความเสีย่งเชงิระบบเพือ่ป้องกนัการสะสมความเปราะบางในระบบการ

เงนิ  แมแ้นวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิภูมภิาคจะแผว่ลง 

แตพ้ื่นฐานของเศรษฐกจิยงัคงแข็งแกรง่ในระยะยาว 

ดว้ยแรงสง่จากการบรโิภคและการคา้ภายในภมูภิาคทีข่ยายตวัดจีากการขยายตวัของกลุม่คนชัน้กลาง 

การขยายตวัของสงัคมเมือง และการน าเทคโนโลยดีจิติอลมาใช ้ ท ัง้น้ี นโยบายในระยะยาวทีส่ าคญั เชน่ 

การสรา้งศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยง ตลอดจนการพฒันาความลกึของตลาดทุน 

เป็นเรือ่งทีต่อ้งเรง่ผลกัดนัตอ่ไป 
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การสรา้งศกัยภาพและความเชือ่งโยงของเศรษฐกจิใหม ่

5. หลงัจากทีเ่ศรษฐกจิของภูมภิาคเตบิโตไดด้ีในชว่งสองทศวรรษทีผ่า่นมาจากการใชยุ้ทธศาสตร์ 

“การผลติเพือ่สง่ออก” เป็นเสาหลกัของนโยบาย กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 จ าเป็นตอ้งเปิดรบัเทคโนโลย ี

กระแสการรวมกลุม่ และเศรษฐกจิพหุภาคี เพือ่กา้วไปสูก่ารเป็น “เศรษฐกจิใหม”่ ใหส้ าเร็จ 

ในระยะตอ่ไปของการพฒันาเศรษฐกจิ กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 

จะตอ้งทุม่เทเป็นสองเทา่ในการยกระดบัศกัยภาพของเศรษฐกจิและความเชือ่มโยงระหวา่งประเทศ 

6. ปจัจยัหลกัสามประการทีจ่ะก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพการผลติและความเชือ่มโยงในภูมภิาคในระยะ

ส ัน้และระยะปานกลาง ประกอบดว้ย อุปสงคใ์หมอ่นัเกดิจากการปฏวิตัอิุตสาหกรรมคร ัง้ที ่ 4 

หรือการเป็นเศรษฐกจิใหม ่

จ านวนผูสู้งอายทุีม่ากขึน้และประชากรทีร่ ่ารวยขึน้จากการขยายตวัของกลุม่คนชัน้กลางในกลุม่ประเทศเอเซีย

ตะวนัออก 

และแรงกดดนัตอ่เศรษฐกจิจระหวา่งแรงสนบัสนุนจากการขยายตวัของอุปสงค์ภายในภูมภิาคและแรงตา้นจา

กผลของนโยบายการคา้และเทคโนโลยีแบบปิดก ัน้ 

7. ประเทศก าลงัพฒันายงัมคีวามทา้ทายในสามดา้นทีส่ าคญัตอ่การขยายตวัของเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่

ความไมเ่พียงพอของเงนิทุน ความไมเ่พียงพอของอตัราแลกเปลีย่น และความไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติ  

กลา่วคือ 

ความไมเ่พียงพอของเงนิทุนหมายถงึการทีป่ระเทศทีม่ีรายไดต้ ่ามีเงนิออมของประเทศอยูใ่นรดบัต า่และไมเ่พี

ยงพอตอ่ความตอ้งการเงนิลงทนุทีอ่ยูใ่นระดบัสูง  ขณะทีค่วามไมเ่พียงพอของอตัราแลกเปลีย่นหมายถงึ 

ขอ้จ ากดัดา้นการเงนิของประเทศเกดิใหมท่ีซ่ึง่เกดิจากความจ าเป็นทีต่อ้งเพิม่ระดบัเงนิส ารองระหวา่งประเทศเ

พือ่รบัมือกบัความเสีย่งจากการไหลออกอยา่งรวดเร็วของเงนิทุนเคลือ่นยา้ย 

ความไมเ่พียงพอของปจัจยัการผลติ หมายถงึ ขอ้จ ากดัอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชเ่รือ่งการเงนิ 

ซึง่รวมไปถงึการพฒันาก าลงัคน ความเชีย่วชาญ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และกรอบการก ากบัดูแล 

8. ในการจดัการกบัความทา้ทายขา้งตน้ กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน+3 

จะตอ้งใชป้ระโยชน์จากการออมและการลงทุนภายในภมูภิาค 

ยกระดบักลไกการชว่ยเหลือดา้นการเงนิฉุกเฉินทีม่ีอยู ่ (regional financial safety nets) 

ซึง่รวมถงึมาตรการรเิริม่เชียงใหมไ่ปสูก่ารเป็นพหภุาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization) 

และเพิม่ระดบัความทุม่เทในการพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีของภูมภิาค ความเชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ 

และความเขม้แข็งของสถาบนัเพือ่การเจริญเตบิโตและการก ากบัดูแลของเศรษฐกจิมากขึน้เป็นสองเทา่ 

--- 

ภาคผนวก 

ประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกจิและเงนิเฟ้อ ปี 2562-2563 ของ AMRO  

 การขยายตวัของ GDP (ราคาคงที)่  อตัราเงินเฟ้อท ั่วไป 

(รอ้ยละจากปีกอ่นหน้า) (รอ้ยละจากปีกอ่นหน้า) 

  2561 2562 p/ 2563 p/   2561 2562 p/ 2563 p/ 

อาเซียน+3 5.3 5.1 5.0   2.0 2.1 1.9 

บรูไน 0.1 2.1 2.0   0.1 0.4 0.5 

กมัพูชา 7.2 7.1 7.0   2.5 2.8 3.0 

จีน 6.6 6.3 6.2   2.1 2.2 1.8 

ฮอ่งกง 3.0 2.7 2.7   2.4 2.5 2.3 

อนิโดนีเซีย 5.2 5.1 5.1   3.1 3.5 3.5 

ญีปุ่่ น (ปีงบประมาณ) 0.6 0.6 0.5   0.8 0.8 0.7 

เกาหลี 2.7 2.6 2.6   1.5 1.0 1.4 

ลาว 6.5 6.6 6.9   2.0 2.2 2.5 

มาเลเซีย 4.7 4.6 4.7   1.0 1.6 2.2 

เมียนมา 
(ปีงบประมาณ) 

7.3 7.3 7.4   5.0 4.5 4.5 

ฟิลปิปินส์ 6.2 6.4 6.6   5.2 3.0 3.0 

สงิคโปร์ 3.2 2.5 2.6   0.4 1.1 1.5 
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ไทย 4.1 3.8 3.7   1.1 1.0 1.0 

เวียดนาม 7.1 6.6 6.7   3.5 3.8 3.7 

ทีม่า: ทางการของแต่ละประเทศ และประมาณการของ AMRO  

หมายเหตุ: ส าหรบัญีปุ่่ น ข้อมูลการขยายตวัของ GDP (ราคาคงที่) ในปี 2561 2562 และ 2563 เป็นข้อมูลรายปีงบประมาณ สิน้สุด ณ เดือน มีนาคม ปี 2562 2563 และ 2564 

ตามล าดบั สว่นเมียนมา นบัจากปี 2561 ข้อมูลการขยายตวัของ GDP (ราคาคงที่) ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณใหม่ทีเ่ริม่ต้นในเดือนตุลาคม ส าหรบัประเทศทีย่งัไมเ่ผยแพรข่้อมูลปี 

2561 ข้อมูลในตารางคือประมาณการของ AMRO ส าหรบัอนิโดนีเซีย อตัราเงนิเฟ้อท ั่วไปคือข้อมูล ณ สิน้ปี     
        

ค าสงวนสทิธิ:์ รายงานภาษาไทยขา้งตน้น้ีแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 

(โปรดสแกนเพือ่ดาวน์โหลด) แมว้า่ขอ้ ความตา่ง ๆ 

ในฉบบัแปลจะไดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งทีสุ่ดแลว้ 

ในกรณีทีม่ีนยัความแตกตา่งระหวา่งตน้ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย 

ใหย้ดึถือวา่ตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

 

 


