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Event  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) รายงานตวัเลข GDP ของ
ไทยในไตรมาส 1 ปี 2016 ขยายตวั 3.2%YOY (เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัปีก่อนหน้า) หรอืเตบิโต 
0.9% หากเทยีบกบัไตรมาสก่อนแบบปรบัฤดกูาล 

Analysis  เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ได้แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การบรโิภคภาครฐั
ในไตรมาสแรกเตบิโตไดถ้งึ 8.0%YOY สงูกว่าทีค่าดจากมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดบัต าบล
ของรฐับาล รวมถงึการเบกิจ่ายกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิีเ่พิม่ขึน้ 40.7%YOY ขณะทีก่าร
ลงทุนภาครฐัขยายตวั 12.4%YOY ตามทีค่าดจากโครงการเงนิกูเ้พื่อการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า
และระบบขนสง่ทางถนนรวมถงึมาตรการสง่เสรมิความเป็นอยู่ระดบัต าบล 

  มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยการลงทุน
ภาคเอกชนเติบโตได้ 2.1%YOY จากการก่อสร้างที่เติบโตสูงถึง 7.0%YOY ตามการก่อสร้าง
คอนโดมเินียมแนวรถไฟฟ้าในพืน้ทีก่ทม.และปรมิณฑลทีเ่ร่งขึน้ ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
กระตุน้อสงัหารมิทรพัยข์องรฐับาล สว่นการลงทุนของเอกชนในการก่อสรา้งโรงงานและการลงทุนใน
เครื่องมอืเครื่องจกัรทีไ่ม่ใช่ยานพาหนะมแีนวโน้มดขีึน้  

  การท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยการส่งออกภาคบรกิารเตบิโตได ้18.8%YOY 
จากรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เตบิโตสงู ขณะที่การส่งออกสนิค้าเติบโต 1.0%YOY จากการ
สง่ออกทองค าทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสนี้ รวมถงึสนิคา้เกษตรทีส่ง่ออกไดม้ากขึน้ 

  การใช้จ่ายในประเทศของคนไทยชะลอตัวตามการจ้างงานที่ลดลง การบรโิภคของคน
ไทยในประเทศเตบิโตชะลอลงเหลอื 1.8%YOY จาก 2.2%YOY ในไตรมาสก่อน หลงัจากทีไ่ดเ้ร่งซือ้
สนิค้าและบรกิารในช่วงปลายปี 2015 เพื่อให้ไดร้บัสทิธลิดหย่อนภาษีเงนิได้ รวมถึงก าลงัซื้อของ
ครวัเรอืนยงัคงชะลอตวัจากการจ้างงานที่ลดลง อย่างไรกต็าม ก าลงัซื้อของครวัเรอืนรายได้สูงยงั
ค่อนขา้งด ีเหน็ไดจ้ากการใชจ้่ายของคนไทยในต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 16.1%YOY  

Implication  อีไอซีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2016 เพิ่มข้ึนเป็น 2.8% จากเดิมที่คาด
ว่าจะเติบโต 2.5% โดยม ี3 ปจัจยัหลกัดว้ยกนั ปจัจยัแรก คอื การใชจ้่ายภาครฐัดา้นการบรโิภคซึง่
สูงกว่าที่คาดในไตรมาสแรก ปจัจยัที่สอง คือ ภาคการท่องเที่ยวและภาคบรกิารอื่นๆ มแีนวโน้ม
เตบิโตดกีว่าทีค่าดไวเ้ดมิ และปจัจยัทีส่าม คอื การลงทุนภาคเอกชนจะไดร้บัอานิสงสจ์ากการเตบิโต
ของภาคการท่องเทีย่วและภาคบริการอื่นๆ รวมถงึ การลงทุนในเครื่องมอืเครื่องจกัรทีน่่าจะตามมา
หลงัจากที่การก่อสร้างโรงงานขยายตวั และสนิค้าคงเหลอืในหมวดเครื่องจกัรส านักงานที่ปรบัตัว

GDP ไตรมาส 1/2016 โต 3.2% สูงกว่าที่คาดจากการใช้จ่ายและมาตรการสนับสนุนของรัฐ 
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ลดลงในช่วงก่อนหน้า แมว้่าการลงทุนในทีอ่ยู่อาศยัของภาคเอกชนจะมแีนวโน้มชะลอตวัลงหลงัจาก
ทีม่าตรการสนบัสนุนของภาครฐัสิน้สดุลงในเดอืนเมษายนกต็าม  

  อีไอซีมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยง จากก าลงัซือ้ภาคครวัเรอืนทีย่งัถูกกดดนัจาก
ภยัแลง้และราคาสนิคา้เกษตรทีท่รงตวั รวมถงึการจา้งงานและชัว่โมงการท างานทีล่ดลง ขณะทีก่าร
ลงทุนภาครฐับางโครงการทีล่่าชา้อาจสง่ผลต่อความเชื่อมัน่และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ 
การสง่ออกยงัมแีนวโน้มหดตวัจากเศรษฐกจิโลกทีย่งัเปราะบางและการคา้โลกทีช่ะลอตวั 
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