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Event  สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตวัเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 

2018 ขยายตัวเร่งขึน้ที ่3.7%YOY จากที่เติบโต 3.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า หรอืคดิเป็นการ

เติบโต 0.8%QOQ_sa ทําให้ทัง้ปี 2018 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 4.1%YOY ใกล้เคียงกับที่อีไอซี

คาดการณ์ไวท้ี ่4.2%YOY 

Analysis  ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ป 2018 ถูกขับเคล่ือนจากการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน เปนสําคัญ โดยจากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนนับเป็นเครื่องยนต์หลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส 4 นอกจากน้ี ส่วน

เปลีย่นแปลงสนิคา้คงเหลอืกย็งัเป็นอกีหน่ึงปจัจยัสนับสนุนสาํคญั โดยสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ 

ขา้วเปลอืก สนิคา้ยานยนต์ สนิค้าดา้นการผลติคอมพวิเตอร ์และทองคํา ขณะทีภ่าคส่งออกยงัคงมี

ทศิทางหดตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า  

  การบริโภคภาคเอกชนเรงข้ึนตอเน่ือง โดยเติบโตสูงสุดในรอบ 23 ไตรมาสที่ 5.3%YOY 

ปรบัตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้าที ่5.0%YOY โดยสนิคา้หมวดคงทนยงัคงขยายตวัไดด้ทีี ่

8.0%YOY แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนทีข่ยายตวั 10.6%YOY ขณะทีส่นิคา้ไม่คงทนขยายตวัเร่งขึน้

ที ่3.0%YOY จาก 0.0%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการภาครฐัดา้น 

บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั ทีใ่หเ้งนิสนบัสนุนค่าใชจ้่ายสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยในช่วงปลายปี 2018 จาํนวน 

500 บาทต่อคน ทัง้หมด 14.5 ลา้นคน  

  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากการลงทุนดานเครื่องจักร เครื่องมือเปนสําคัญ 
โดยการลงทุนภาคเอกชนทีข่ยายตวัเร่งขึน้ที ่5.5%YOY จาก 3.8%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า เร่งขึน้

จากการลงทุนเครื่องจกัรเครื่องมอืในหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่งที่ขยายตวั 7.7%YOY ตาม

ปรมิาณจํานวนรถยนต์จดทะเบยีนใหม่ทีย่งัขยายตวัไดด้ ีเช่น รถรบัจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิ 7 

คน รถโดยสารประจาํทาง รถโดยสารไม่ประจาํทาง และรถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคล 

  อุปสงคจากตางประเทศยังมีทิศทางชะลอตัว การส่งออกสินค้าท่ีแท้จริงในรูปเงินบาท

ในไตรมาสท่ี 4 ขยายตวัเลก็น้อยท่ี 0.8%YOY สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ภาคการสง่ออกสนิคา้ยงัคงไดร้บั

ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและสงครามการคา้อย่างต่อเน่ือง โดยมูลค่าการสง่ออก

ในรูปดอลลารส์หรฐั ในช่วงครึง่หลงัของปี 2018 ขยายตวัเพยีง 2.6%YOY ลดลงจากครึง่แรกของปี 

ที่ขยายตัวถึง 10.8%YOY ในส่วนของมูลค่าการนําเข้าสินค้าที่แท้จริงในรูปเงินบาทขยายตัวที ่

4.5%YOY ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ทีข่ยายตวั 9.9%YOY 

 

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2018 ขยายตัวเรงข้ึนที่ 3.7%YOY อีไอซีคาดป 2019 ขยายตัว 3.8%  
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ในส่วนของภาคการท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี 4 มีการหดตวัแต่ในอตัราท่ีชะลอลง โดยหดตวัที ่   

-0.2%YOY ปรบัตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัว -2.2%YOY ตามจํานวนนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศทีข่ยายตวัเร่งขึน้ที ่4.3%YOY จากไตรมาสก่อนทีข่ยายตวั 1.9%YOY  

  การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 การลงทุนภาครฐัหดตวัที ่   

-0.1%YOY จากการขยายตวัที ่4.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่การหดตวัดงักล่าวเป็นผลมาจาก

การลดลงของการลงทุนรฐับาลที ่-3.0%YOY เน่ืองจากหลายหน่วยงานมกีารชะลอการเบกิจ่ายเพื่อ

ทบทวนแผนการลงทุนให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่การลงทุนของ

รฐัวสิาหกจิขยายตวัที ่4.6%YOY  

Implication  อีไอซีคาดวา เศรษฐกิจไทยในป 2019 มีแนวโนมขยายตัวชะลอลงที่ 3.8% จาก

แนวโน้มการส่งออกสนิค้าทีม่ทีศิทางขยายตวัในอตัราที่ชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกจิโลก ขณะที่

การบรโิภคภาคเอกชนมทีศิทางขยายตวัไดต่้อเน่ืองแต่มทีศิทางชะลอลงเช่นเดยีวกนั ในสว่นของการ

ลงทุนคาดว่า มแีนวโน้มขยายตวัเร่งขึน้ไดใ้นปี 2019 (รปูที2่) 

  การลงทุนภาคเอกชนในป 2019 มีแนวโนมขยายตัวไดตอเน่ือง โดยจากการเตบิโตที่ดี

ในไตรมาส 4 ที่ 5.5% เป็นตัวสะท้อนสัญญาณที่ดีด้านการลงทุนในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มส่ง

โมเมนตมัทีด่ต่ีอเน่ืองมายงัปี 2019 นอกจากน้ี การลงทุนในระยะต่อไปมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัอานิสงส์

จากโครงการเมกะโปรเจกตข์องภาครฐัทีม่แีนวโน้มขยายตวัไดด้ ีแมจ้ะมบีางโครงการทีล่่าชา้ไปบา้ง 

และรวมถึงการส่งเสรมิการลงทุนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งเริม่เหน็ความสนใจ

จากภาคเอกชนชดัเจนยิง่ขึน้ สะทอ้นจากมลูค่าการขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ 137%YOY 

(สถิติทัง้ปี 2018) อย่างไรก็ดี หากการลงทุนภาครฐัมีความล่าช้ามากขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อการ

ขยายตวัของการลงทุนในระยะต่อไป นอกจากน้ี ยงัมคีวามเป็นไปไดว้่า การลงทุนในช่วงครึง่ปีแรก

อาจมทีศิทางชะลอตวัจากช่วงปลายปี 2018 เน่ืองจากความไม่แน่นอนของการเลอืกตัง้ โดยหากการ

เลอืกตัง้เป็นไปอย่างราบรื่น กจ็ะมแีนวโน้มสง่ผลดต่ีอการลงทุนในช่วงครึง่หลงัของปีน้ีได ้

  การบริโภคภาคเอกชนป 2019 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องแตในอัตราที่ชะลอลง 
การขยายตัวได้ดีของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มส่งผลดีต่อเน่ืองต่อการ

ขยายตวัของการบรโิภคในระยะต่อไป นอกจากน้ี ในปี 2019 กย็งัมอีกีหลายมาตรการภาครฐัที่จะ

ช่วยกระตุน้การบรโิภคภาคเอกชน อาท ิมาตรการคนื vat ช่วงตรุษจนี รวมถงึมาตรการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้้อยและผูส้งูอายุผ่านการช่วยเหลอืค่าน้ํา ค่าไฟ  ค่าเช่าบา้น และค่าเดนิทางไปรกัษาพยาบาล 

เป็นต้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงแนวโน้มรายได้ครวัเรือนในปี 2019 ก็พบว่ามีทิศทางฟ้ืน

ตัวอย่างช้าๆ โดยค่าจ้างมีทิศทางเติบโตในระดบัตํ่า เน่ืองจากยงัคงมี slack ในตลาดแรงงานอยู่ 

ขณะทีร่ายไดภ้าคเกษตรมทีศิทางทรงตวัจากแนวโน้มราคาสนิคา้เกษตร ประกอบกบัฐานการบรโิภค

สนิคา้ยานยนตท์ีส่งูในปี 2018 จงึทาํใหค้าดว่า การบรโิภคภาคเอกชนในปี 2019 มแีนวโน้มขยายตวั

ต่อเน่ืองแต่ในอตัราทีช่ะลอลงที ่3.5%   

  ปจจัยเส่ียงเศรษฐกิจไทยป 2019 ประกอบดวยความไมแนนอนจากสงคราม
การคา และความไมนอนจากการเลือกต้ัง โดยจะตอ้งตดิตามผลการเจรจาในวนัที ่1 มนีาคม 

2019 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุช่วงสงบศกึ 90 วนัของทางสหรฐัฯ และจนี ซึง่หากทัง้สองประเทศไม่สามารถ

บรรลุขอ้ตกลงได ้สหรฐัฯ จะขึน้ภาษเีพิม่เตมิจากเดมิทีอ่ตัรา 10% เป็น 25% สาํหรบัสนิคา้นําเขา้จนี
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มูลค่า 2 แสนล้านดอลลารส์หรฐั และจนีอาจมมีาตรการตอบโต้ โดยหากเหตุการณ์มีความรุนแรง

มากกว่าคาด กอ็าจจะสง่ผลต่อเศรษฐกจิไทยผ่านภาคการส่งออกสนิคา้เพิม่เตมิได ้ในสว่นของความ

ไม่แน่นอนจากการเลอืกตัง้ อาจส่งผลต่อการชะลอการลงทุนและการบรโิภคในประเทศ นอกจากน้ี 

นโยบายดา้นเศรษฐกจิของรฐับาลใหม่กเ็ป็นอกีปจัจยัสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อเศรษฐกจิไทยในปี 2019 น้ี 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมการท่องเทีย่ว ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์

 
โดย : พนนัดร อรุณีนิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th) 
 จริายุ โพธริาช (jirayu.photirat@scb.co.th) 
 Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

EIC Online: www.scbeic.com 
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รูปที่ 1 แหลงที่มาของการเติบโตของ GDP (Contribution to Growth) ไตรมาสที่ 4 ป 2018 มา

จากการขยายตัวของภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และสวนเปล่ียนแปลงสินคาคงเหลือ 
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รูปท่ี 2 อีไอซีคาด เศรษฐกิจป 2019 ชะลอลงจากป 2018 เปนผลมาจากอุปสงคจาก

ตางประเทศท่ีชะลอลง อยางไรก็ดี อุปสงคภายในประเทศยังขยายตัวไดดีในภาพรวม

*มูลคาตามระบบกรมศุลฯ ในรูปดอลลารสหรฐั

หนวย: %
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