
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เครืองชีเศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนมิ.ย. 2556 ยงัคงอยู่ในทิศทางทีออ่นแอเช่นเดิม ซงึทําให้ภาพรวม

ของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสท ี2/2556 ต้องเผชิญกบัการหดตวัลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้านพร้อมๆ 

กนั ทงัการบริโภคภาคเอกชน (-0.7% QoQ, s.a.) การลงทนุภาคเอกชน (-2.7% QoQ, s.a.) การส่งออก (-4.1% 

QoQ, s.a.) และการผลิตภาคอตุสาหกรรม (-2.8% QoQ, s.a.) ซึงแม้ส่วนหนงึอาจสะท้อนถึงการปรับตวัเข้าสู่ชว่ง

ปกติทปีราศจากมาตรการกระตุ้นและการเร่งใช้จ่ายในช่วงก่อนหน้า แต่ในอีกด้านหนึงก็คงต้องยอมรับว่า ทงัภาค

การผลิตและการส่งออกของไทยนนั ยงัไมส่ามารถแก้โจทย์การแข่งขนัจากประเทศคู่แข่ง และทิศทางทีเปราะบาง

ของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าไปได้  

 

 

 

 

ECONOMIC BRIEF 

ปีที 19 ฉบบัที 3444 

วันท ี31 กรกฎาคม 2556 

 
 

§ สญัญาณการชะลอตวัของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที 2/2556 ทําให้ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย คาดว่า จีดีพีประจําไตรมาส 2/2556 ของไทย น่าจะขยายตัวในอัตราทีชะลอลง

มาทกีรอบประมาณร้อยละ 2.0-3.0 (YoY) ก่อนจะ มีโอกาสขยับขึนไปอยู่ เหนือระดับร้อย

ละ 5.0 (YoY) อีกครังในช่วงไตรมาส 3/2556 โดยได้รับอานิสงส์จากฐานทีตําในช่วงเดียวกันปี

ก่อน และการค่อยๆ ฟืนกลบัมาของการส่งออก  

§ สําหรับภาพรวมของปี 2556 นัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงกรอบประมาณการอัตราการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทยไว้ทีร้อยละ 3.8-4.3 โดยมีค่ากลางทีร้อยละ 4.0 ซึงเป็นทิศทางทีแผ่วลง

จากทีขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2555        

             ประเด็นสําคัญ 

ฉบบัส่งสอืมวลชน 

สง่ออกหด...ฉุดจดีีพไีตรมาส 2/2556 

ขยายตวัเพียงรอ้ยละ 2-3  



 

 

2 ECONOMIC BRIEF 

สรุปเครืองชีเศรษฐกิจไทย 

 1Q/2556 2Q/2556 พ.ค.2556 มิ.ย.2556 
การบริโภคภาคเอกชน            %YoY 

%MoM, %QoQ 
3.8 
0.3 

0.9 
-0.7 

0.1 
0.3 

0.8 
0.2 

การลงทุนภาคเอกชน              %YoY 
%MoM, %QoQ 

4.0 
-2.9 

-4.1 
-2.7 

-3.4 
-0.7 

-4.1 
-0.3 

การผลติภาคอุตสาหกรรม         %YoY 
%MoM, %QoQ 

3.0 
-0.6 

-5.2 
-2.8 

-7.8 
0.0 

-3.5 
1.7 

การส่งออก %YoY 
%MoM, %QoQ 

4.5 
0.1 

-1.9 
-4.1 

-5.1 
-2.6 

-3.5 
-3.0 

      ทีมา: ธปท. สศอ. รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึงปีหลัง...ยังมีหลายตัวแปรทีไม่แน่นอน 
  

ทิศทางเศรษฐกิจโลกทียงัมีภาพทีคลุมเครือในช่วงครึงหลงัของปี 2556 โดยเฉพาะจากความเปราะบาง

ของสถานการณ์เศรษฐกิจจีน ทําให้ศนูย์วิจยักสิกรไทยประเมินสญัญาณการฟืนตวัของการส่งออกไทยในช่วงครึง

หลงัของปีอย่างระมดัระวงั เนืองจากจีนไม่ใชเ่ป็นแคเ่พียงตลาดส่งออกหลกัอนัดบั 1 ของไทยเทา่นนั แตจี่นยงัมี

บทบาทเป็นคู่ค้ารายสําคญัของประเทศอืนๆ ในอาเซียน ซึงย่อมจะมีผลทางอ้อมย้อนกลบัมากระทบจงัหวะการฟืน

ตวัของสินค้าส่งออกบางรายการของไทยด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ดี ฐานมูลค่าการส่งออกทีตําของชว่งเดียวกนัปีก่อน 

สญัญาณทีเริมมีภาพทีนิงมากขนึในกลุ่มเศรษฐกิจทีเป็นแกนนําของโลก (ซงึส่วนหนงึชว่ยให้เงินบาทเคลือนไหวใน

กรอบทีมีเสถียรภาพมากขึน) ตลอดจนการยืนยนัภารกิจทีจะทําให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพของ

ทางการจีนในชว่งครึงปีหลงั ก็อาจเพียงพอทีจะชว่ยหนุนให้การส่งออกไทย สามารถพลิกกลบัมาบนัทกึอตัราการ

เติบโตได้อีกครงัในชว่งหลายเดือนข้างหน้า โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกของไทยในช่วงครึง

หลังของปี 2556 อาจเติบโตได้อย่างน้อยร้อยละ 3.0 (YoY) เมือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากที

ขยายตัวในอัตราทีค่อนข้างตาํเพียงร้อยละ 1.2 (YoY) ในช่วงครึงแรกของปี  

 สาํหรับทศิทางการใช้จ่ายในประเทศนัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้

สอยของภาคเอกชนในช่วงครึงปีหลัง น่าจะถูกปกคลุมไปด้วยภาพทีซบเซาอย่างต่อเนือง  ทา่มกลาง

ความกงัวลตอ่ประเด็นเรืองค่าครองชีพ/ภาระหนีครัวเรือน รวมถงึการระมดัระวงัการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและ

ภาคธุรกิจในชว่งทีรอประเมินแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองในประเทศ นอกจากนี ปริมาณจําหนา่ย

สินค้าคงทน (อาทิ รถยนต)์ และกึงคงทนบางรายการ ก็อาจเผชิญกบัภาวะหดตวัในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของครึงปี

หลงัด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิงหากปราศจากแรงหนนุใหม่ๆ มากระตุ้นการใช้จา่ย  

ทงันี ภาพรวมเครืองชีเศรษฐกิจรายเดือนของไทยในระหว่างช่วงไตรมาส 2/2556 สะท้อนทิศทางของ

โมเมนตมัเศรษฐกิจทีหมุนช้าลงอย่างมีนยัสําคญัเมือเทียบกบัช่วงไตรมาส 1/2556 ทาํให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

คาดว่า จีดีพีประจําไตรมาส 2/2556 น่าจะขยายตัวในอัตราทีชะลอลงมาทีกรอบประมาณร้อยละ 2.0-3.0 

(YoY) หลงัจากทีขยายตวัร้อยละ 5.3 (YoY) ในชว่งไตรมาสแรกทีผ่านมา อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทย มีโอกาสขยับขึนเล็กน้อยมาอยู่เหนือระดับร้อยละ 5.0 (YoY) อีกครังในช่วงไตรมาส 



 

 

3 ECONOMIC BRIEF 

3/2556 โดยได้รับอานิสงส์จากฐานมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีตําในช่วงเดียวกันปีก่อน  แม้ว่า

สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจไทยและตา่งประเทศ จะยงัไมไ่ด้มีทิศทางทีดีขึนได้อยา่งชดัเจนมากนกัในชว่งต้นๆ 

ของครึงปีหลงัตามทีกล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม นอจากน ีคาดวา่ การเร่งเบิกจา่ยเม็ดเงินของภาครัฐในชว่งโค้งสุดท้าย

ของปีงบประมาณ 2556 ก็อาจเป็นอีกหนึงแรงทชี่วยประคองให้อปุสงค์ในประเทศ ยงัคงรักษาทิศทางการขยายตวั

ไว้ได้ต่อเนือง  

สาํหรับภาพรวมในปี 2556 นัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงกรอบประมาณการอัตราการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยไว้ทร้ีอยละ 3.8-4.3 (โดยมีค่ากลางกรณีพืนฐานทร้ีอยละ 4.0) ซงึก็เทา่กบัว่า เศรษฐกิจ

ไทยคงไม่สามารถหลีกเลียงทิศทางทีแผ่วลงจากปี 2555 ซงึขยายตวัประมาณร้อยละ 6.5 ไปได้ อนึง ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย ประเมินว่า อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยมีโอกาสกลับมาเผชิญกบัภาวะชะลอตวัอีกครัง 

ในชว่งไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เนืองจากฐานเปรียบเทียบทีสูงในชว่งปลายปี 2555 แต่กระนนั จดุเปลียนของ

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมไปถงึสถานการณ์หนยีูโรโซน หลงัผ่านพ้นการ

เลือกตงัในเยอรมนีไปแล้ว ก็นบัเป็นตวัแปรจากเศรษฐกิจโลกทีอาจมีนยัต่อเนืองตอ่ทิศทางเศรษฐกิจไทยด้วย

เชน่กนั   

ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2556 

หน่วย: %YoY ยกเว้นระบุเป็นอย่างอืน  2555 
2556 f* 

กรณีพืนฐาน กรอบประมาณการ 
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  6.5 4.0 3.8-4.3 
ค่าเฉลียราคานํามันดบิดูไบ (ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล) 108.9 104.0 102-106 

การบริโภคของภาคเอกชน    6.7 2.6 2.3-2.8 
การลงทุนโดยรวม    13.2 3.3 2.8-3.8 

การส่งออก    3.2 4.0 2.0-7.0 
การนําเข้า    7.8 5.7 3.5-9.0 

อตัราเงนิเฟ้อทวัไป 3.0 2.5 2.2-2.7 
อตัราเงนิเฟ้อพนืฐาน      2.1 1.1 0.9-1.3 

             ทีมา: สศช. ธปท. กระทรวงพาณิชย์ * ประมาณการโดยศูนย์วิจยักสิกรไทย ณ วนัที 28 ม.ิย. 2556  

 

 

  
   
 

 

 

------------------------------------------ 
Disclaimer 

 รายงานวิจัยฉบับนีจัดทําเพือเผยแพร่ทัวไป โดยจัดทําขนึจากแหล่งข้อมลูตา่งๆ ทีน่าเชือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความ

น่าเชือถือ หรือความสมบูรณ์เพือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทงันีผู้ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูตา่งๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียงเองทังสิน บริษัทฯ จะไมรั่บผิด

ตอ่ผู้ ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ข้อมลูในรายงานฉบับนจีึงไมถ่ือว่าเป็น  การให้ความเห็น  หรือคาํแนะนําในการตดัสินใจ

ทางธุรกิจ แตอ่ย่างใดทงัสิน 


