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Event  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานตวัเลข GDP ของ
ไทยในไตรมาส 3 ปี 2015 ขยายตวั 2.9%YOY (เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนหน้า) เร่งขึน้จาก 
2.8%YOY ในไตรมาสก่อน และขยายตวัได ้1.0%QOQSA (เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าแบบปรบั
ฤดกูาล) ดขีึน้จาก 0.3%QOQSA ในไตรมาส 2 โดยการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในไตรมาส 3 นี้ถอื
ว่าดกีว่าทีค่าด 

Analysis  เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 มีแรงสนับสนุนหลักจากการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุน
ภาครัฐ แมว้่ารายไดท้ีแ่ทจ้รงิของเกษตรกรและค่าจา้งแรงงานนอกภาคเกษตรโดยเฉลีย่ยงัคงลดลง
อย่างต่อเนื่อง แต่การบริโภคภาคเอกชนไทย (ไม่รวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ) ยงัขยายตัวได ้
1.5%YOY ในไตรมาส 3 ไม่ไดล้ดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ถอืว่าดกีว่าที่คาดไวค้่อนขา้งมาก โดย
การบรโิภคสนิค้าไม่คงทนเติบโตดีขึน้เลก็น้อย เช่น อาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 
2.6%YOY จาก 2.5%YOY ในไตรมาสก่อน และหมวดที่อยู่อาศยั ประปา และไฟฟ้า เติบโต 
4.0%YOY จาก 3.0%YOY ขณะเดยีวกนั การลงทุนภาครฐัขยายตวั 15.9%YOY แมจ้ะชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนแต่กย็งัคงเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกั โดยในไตรมาส 3 มกีารเร่งเบกิจ่ายงบลงทุนตาม
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลในโครงการจดัการน ้าและขนสง่ทางถนนระยะเร่งด่วน 

  การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากข้ึนจากไตรมาสก่อน การลงทุนดา้นการก่อสรา้งทีห่ดตวั 
0.3%YOY จากทีเ่ตบิโต 2.7%YOY ในไตรมาส 2 จากการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและอาคารส านักงานที่
ลดลง นอกจากนี้ การลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัรกห็ดตวัสูงถึง 8.5%YOY รุนแรงกว่าไตรมาส
ก่อนทีล่ดลง 4.8%YOY เน่ืองจากก าลงัซือ้ของครวัเรอืน การส่งออก และความเชื่อมัน่ของภาคธุรกจิ
ยงัไม่ฟ้ืนตวั 

  ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงจากเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานคร โดยเศรษฐกจิ
ภาคบรกิารโรงแรมและภตัตาคารชะลอลงมาอยู่ทีร่ะดบั 10.9%YOY จาก 18.7%YOY ในไตรมาส
ก่อน รวมถงึการบรกิารขนส่งชะลอตวัลงเหลอื 7.1%YOY จาก 9.4%YOY ตามจ านวนนักท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีล่ดลงจากเหตุการณ์ระเบดิในกรุงเทพมหานคร  

GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.9% จากการใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทนุภาครัฐ 
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  ภาคอุตสาหกรรมเติบโตสูงกว่าที่คาดไว้มาก การผลติภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเป็นบวก 
0.8%YOY ท าให ้GDP ไตรมาส 3 เตบิโตสงูกว่าทีอ่ไีอซปีระเมนิไวค้่อนขา้งมาก ซึง่ดชันีชีว้ดัการ
ผลติภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาไม่ได้มสีญัญาณการฟ้ืนตวัที่ชดัเจน โดยดชันีผลผลติอุตสาหกรรม 
(MPI) ในไตรมาส 3 ทีผ่่านมาหดตวัถงึ 6.1%YOY  

  ดุลการค้าและบริการเกินดุลสูงข้ึนจากการส่งออกที่ปรับตัวดีข้ึนและการน าเข้าที่
ลดลง ปรมิาณการส่งออกสนิคา้หดตวัลดลงเหลอื -1.9%YOY จาก -4.0%YOY ในไตรมาสก่อน 
และปรมิาณการน าเขา้สนิคา้ทีห่ดตวัมากขึน้เป็น -3.3%YOY สง่ผลใหดุ้ลการคา้เกนิดุลสงูขึน้ ชดเชย
ดุลบรกิารทีล่ดลงจากการท่องเทีย่วทีช่ะลอตวั 

Implication  เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณที่ดีข้ึน แต่ยังคงเปราะบางจากปัจจัยลบด้านรายได้ 
เศรษฐกจิไทยใน 3 ไตรมาสแรกเตบิโตได ้2.9% ซึง่ถอืว่าดกีว่าทีอ่ไีอซปีระมาณการไวเ้ดมิ ท าใหม้ี
โอกาสที่การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้อาจสูงกว่าที่อไีอซีประเมินไว้ที่ 2.2% ในเดือนตุลาคม 
นอกจากนี้ ในระยะต่อไป แรงขบัเคลื่อนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐัน่าจะเริ่มเห็น
ผลบวกต่อเศรษฐกิจ และช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนได้บ้าง ขณะที่การ
ท่องเที่ยวกน่็าจะเติบโตได้ดอีย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม ราคาสนิคา้เกษตรและสนิคา้โภคภณัฑใ์น
ตลาดโลกที่ตกต ่า และความเสีย่งจากภาวะภัยแล้งในปีหน้าเป็นปจัจยัลบที่ส าคญัต่อรายได้ของ
ภาคเอกชน ซึง่จะยงัฉุดรัง้การบรโิภคภาคครวัเรอืน นอกจากนี้ การส่งออกยงัได้รบัผลกระทบจาก
การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ ต่อไป 
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