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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) รำยงำน  

   

 

 

 

 

 

 

กำรส่งออก : สินคา้ขยายตวัต่อเน่ืองที่ 5.2%YOY เติบโตสูงสุดในรอบต า่กว่า 4 ปี จากการขยายตวัในทุกหมวดสินคา้  

               และเตบิโตไดด้ใีนเกอืบทกุตลาดส่งออก ยกเวน้การส่งออกรถยนตน์ัง่ทีส่่งไปยงัตลาดตะวนัออกกลาง  

ภำคกำรผลิต : การผลติโลกที่ฟ้ืนตวัท าใหม้คีวามตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมหลกัจากไทย ไดแ้ก่ เครื่องอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 และเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

ภำคกำรบริโภค : ภาคเอกชนขยายตวัได ้3.0% ชะลอลงเลก็นอ้ยจากไตรมาสก่อน ซึ่งปจัจยัสนบัสนุนหลกัยงัคงมาจาก 

                   การบรโิภคสนิคา้คงทนโดยเฉพาะรถยนตท์ีข่ยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง 13.6% YOY  

ภำคกำรลงทุน : ภาคเอกชนขยายตวัได ้3.2%YOY โดยเป็นการขยายตวัในเกือบทุกหมวด ท ัง้การลงทุน ก่อสรา้ง 

                    ทีอ่ยู่อาศยัโดยเฉพาะคอนโดมเินียม และการก่อสรา้งทีไ่มใ่ช่ทีอ่ยู่อาศยั  

ทัง้น้ี จากสถานการณ์ที่กล่าวมาขา้งตน้ท าให ้อีไอซไีดป้รบัประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2017 เติบโต 3.6% จาก

เดมิที ่3.4% ตามมมุมองต่อเศรษฐกจิโลกที่ดขีึ้น และมองว่าก าลงัซื้อของภาคครวัเรอืนในประเทศยงัค่อนขา้งอ่อนแอ เหน็ได ้

จากตวัเลขการจา้งงานในช่วงครึ่งแรกของปีหดตวัลง 0.2% YOY โดยเฉพาะการจา้งงานในภาคการผลติลดลงถงึ 3% YOY  

รวมถึงความเสี่ยงส าคญัในช่วงที่เหลือของปี คือ เงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในเอเชียในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจกระทบ

ความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคาของผูส้่งออก  

GDP ไทยในไตรมำส 2/2017 ขยำยตวั 3.7%YOY   



 
Disclaimer : The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly 
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective 
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It 
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies 
mentioned herein. 

 

 

 

Event  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนตวัเลข GDP ของ
ไทยในไตรมำส 2 ปี 2017 ขยำยตวั 3.7%YOY (เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัปีก่อนหน้ำ) หรอืเตบิโต 
1.3% หำกเทียบกบัไตรมำสก่อนแบบปรบัฤดูกำล ท ำให้ GDP ของไทยในครึ่งปีแรกขยำยตวัได้ที ่
3.5%YOY 

Analysis  การส่งออกสินค้า – การท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่อง  กำรส่งออก
สนิค้ำขยำยตัวต่อเนื่องที่ 5.2%YOY เติบโตสูงสุดในรอบกว่ำ 4 ปี จำกกำรขยำยตัวในทุกหมวด
สนิค้ำ และเติบโตได้ดใีนเกอืบทุกตลำดส่งออก ยกเวน้กำรส่งออกรถยนต์นัง่ไปยงัตลำดตะวนัออก
กลำง ทัง้น้ี กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรสง่ออกไดร้บัแรงสนบัสนุนจำกทัง้ปจัจยัดำ้นรำคำและปรมิำณ โดย
รำคำน ้ำมนัดิบโลกที่ยงัเติบโตในไตรมำส 2 ส่งผลให้กำรส่งออกสนิค้ำที่เกี่ยวเนื่องกบัรำคำน ้ำมนั
เตบิโตสงูถงึ 27%YOY นอกจำกนี้ ภำคกำรผลติโลกทีฟ้ื่นตวัท ำใหค้วำมต้องกำรสนิคำ้อุตสำหกรรม
หลกัจำกไทย ได้แก่ เครื่องอเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เติบโตตำมไปด้วย ในขณะเดยีวกนั 
ภำคกำรท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัต่อเนื่องภำยหลงัจำกกำรปรำบปรำมทวัรผ์ดิกฎหมำยและกำรกลบัมำของ
นักท่องเทีย่วชำวรสัเซยี ส่งผลใหก้ำรส่งออกภำคบรกิำรขยำยตวักว่ำ 8.8%YOY เร่งตวัขึน้จำกไตร
มำสก่อนหน้ำที่เติบโตเพียง 3.2%YOY ทัง้นี้  จ ำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมำส 2 เพิ่มขึ้นกว่ำ 
7.6%YOY ขณะทีน่กัท่องเทีย่วจนีและรสัเซยีเพิม่ขึน้ 0.1%YOY และ 19.2%YOY ตำมล ำดบั 

  การบริโภคภาคเอกชนกระจุกตัว สะท้อนก าลังซื้อโดยรวมไม่เข้มแข็ง โดยกำรบรโิภค
ภำคเอกชนขยำยตวัได ้3.0% ชะลอลงเลก็น้อยจำกไตรมำสก่อน ซึง่ปจัจยัสนบัสนุนหลกัยงัคงมำจำก
กำรบรโิภคสนิค้ำคงทนโดยเฉพำะรถยนต์ที่ขยำยตวัสูงอย่ำงต่อเนื่องที่ 13.6%YOY ส่วนหนึ่งเป็น
เพรำะค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ มีกำรออกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่กำร
บรโิภคสนิค้ำไม่คงทนค่อนขำ้งทรงตัวจำกไตรมำสก่อน เช่น อำหำรและเครื่องดื่ม เสือ้ผ้ำ เป็นต้น 
สะทอ้นว่ำก ำลงัซือ้ของผูม้รีำยไดน้้อยในประเทศยงัไม่ไดฟ้ื้นตวัชดัเจนนกั  

  การลงทุนภาคเอกชนกลับมาฟื้นตัวได้เกินคาด ขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัว   
กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัได ้3.2%YOY โดยเป็นกำรขยำยตวัในเกอืบทุกหมวด ทัง้กำรลงทุน
ก่อสรำ้งที่อยู่อำศยัโดยเฉพำะคอนโดมเินียม และกำรก่อสร้ำงที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศยั อำทิ โรงแรมและ
โรงพยำบำล รวมถงึ กำรลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัรกก็ลบัมำขยำยตวัได ้อย่ำงไรกต็ำม กำรลงทุน
ก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมยงัลดลงต่อเนื่องที่ 9.1%YOY สะท้อนว่ำภำคกำรผลติยงัไม่ได้ฟ้ืนตัว
มำกนกั ขณะทีก่ำรลงทุนภำครฐัหดตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบ 9 ไตรมำส สว่นหนึ่งเป็นผลมำจำกกำร
เร่งเบกิจ่ำยไปในช่วงก่อนหน้ำนี้แลว้และไม่ไดม้มีำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิในช่วงไตรมำส 2 
หลงัมำตรกำรกระตุน้กำรลงทุนขนำดเลก็ไดเ้สรจ็สิน้โครงกำรไปแลว้  

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 โตเกินคาด อีไอซีมองทั้งปีโต 3.6%YOY 

21 สิงหาคม 2017 
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Implication  อีไอซีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2017 เติบโต 3.6% จากเดิมที่ 3.4% ตาม
มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกที่ดีข้ึน ซึ่งช่วยหนุนการส่งออกสินค้าให้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง
ในช่วงที่เหลือของปี เศรษฐกจิคู่คำ้หลกัทัง้ สหรฐัฯ ยูโรโซน ญีปุ่่น และจนี ทีม่แีนวโน้มเตบิโตดขีึน้
ตลอดปี 2017 และควำมกงัวลทำงกำรเมอืงในยุโรปที่ลดลง จะช่วยเสรมิควำมเชื่อมัน่ให้กบักำรค้ำและ
กำรลงทุนและส่งผลต่อเนื่องถึงควำมต้องกำรสนิค้ำอุตสำหกรรมหลกัจำกไทยให้ฟ้ืนตวัได้ต่อในช่วงที่
เหลือของปี อย่ำงไรก็ด ีรำคำน ้ำมนัและสนิค้ำโภคภัณฑ์ที่ปรบัตัวลดลงอำจท ำให้กำรส่งออกสนิค้ำที่
เกี่ยวเน่ืองไม่สำมำรถขยำยตัวได้สูงเทียบเท่ำกับในช่วงครึ่งปีแรก อีกทัง้ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำกว่ำ
ประเทศคู่แข่งในภูมภิำคอำจกระทบควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำของผูส้่งออก โดยเฉพำะ
สนิค้ำโภคภัณฑ์ นอกจำกน้ี นโยบำยกดีกนัทำงกำรค้ำของสหรฐัฯ ยงัคงเป็นอกีควำมเสีย่งส ำคญัของ
กำรคำ้โลกทีต่อ้งตดิตำม 

  ก าลังซื้อของผู้มีรายได้น้อยมีแนวโน้มอ่อนแอ หวังแรงกระตุ้นภาครัฐช่วยหนุน โดย
ก ำลงัซือ้ของภำคครวัเรอืนในประเทศยงัค่อนขำ้งอ่อนแอ เหน็ไดจ้ำกตวัเลขกำรจำ้งงำนในช่วงครึง่แรก
ของปีหดตวัลง 0.2%YOY โดยเฉพำะกำรจำ้งงำนในภำคกำรผลติลดลงถงึ 3%YOY แสดงใหเ้หน็ว่ำกำร
ฟ้ืนตัวของกำรส่งออกอำจไม่ได้ส่งผ่ำนไปสู่กำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมต่ำงๆ มำกนัก เนื่องจำก
อุตสำหกรรมทีไ่ดร้บัผลดจีำกกำรส่งออกส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมที่ใชแ้รงงำนน้อย นอกจำกนี้ รำยได้
ภำคเกษตรกม็แีนวโน้มชะลอตำมรำคำสนิคำ้เกษตรหลำยชนิดทีเ่ริม่ปรบัตวัลดลงจำกในช่วงต้นปี เช่น 
รำคำยำง รำคำมันส ำปะหลัง รำคำปำล์มน ้ ำมัน เป็นต้น ทัง้นี้  มำตรกำรภำครัฐจะเข้ำมำเป็นแรง
สนับสนุนอุปสงค์ในประเทศทีส่ ำคญัในช่วงครึง่ปีหลงั ทัง้เมด็เงนิอดัฉีดจำกงบกลำงปี 2017 มูลค่ำ 1.9 
แสนล้ำนบำทซึ่งจะกระจำยสู่พื้นที่จงัหวดัต่ำงๆ มำกขึ้น และมำตรกำรช่วยเหลอืผู้มีรำยได้น้อยตำม
โครงกำรลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิำรแห่งรฐัทีจ่ะเริม่แจกจ่ำยในเดอืนตุลำคม 

  จับตาเงินบาทแข็งค่ากว่าสกุลเงินภูมิภาคกระทบการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้า
โภคภัณฑ์ ควำมเสีย่งส ำคญัในช่วงทีเ่หลอืของปีคอื เงนิบำททีแ่ขง็ค่ำมำกทีสุ่ดในเอเชยีในช่วงทีผ่่ำน
มำ ซึ่งอำจกระทบควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำของผู้ส่งออก ทัง้นี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ
สนิคำ้ทีไ่ทยส่งออกคลำ้ยกบักลุ่มประเทศในเอเชยี และมตีลำดส่งออกหลกัเดยีวกนั คอื สนิคำ้โภคภณัฑ ์
โดยเฉพำะ ข้ำวและยำงพำรำ โดยเงนิบำทที่แขง็ค่ำยงัมีส่วนกดดนัรำคำสนิค้ำโภคภัณฑ์ในประเทศ 
เนื่องจำก รำคำสนิคำ้เกษตรในประเทศมแีนวโน้มลดต ่ำลงตำมส่วนต่ำงอตัรำก ำไรขัน้ต้นของผูส้่งออกที่
ลดลงจำกเงนิบำททีแ่ขง็ค่ำ ดงันัน้ เงนิบำททีแ่ขง็ค่ำเป็นระยะเวลำนำนอำจส่งผลกระทบต่อรำคำสนิค้ำ
เกษตรในประเทศและก ำลงัซือ้ในประเทศในระยะต่อไปอกีดว้ย 
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