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ศก.ปีน้ีพุ่งเกินคาด ‘สภาพฒัน์’ลุ้นส่งออกโต 5.7% GDP แตะ 4% 

 
 

เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิหรอื 
สศช., บรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทยจ ากดั และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผยตวัเลขเศรษฐกจิไตรมาส
ที ่2 ปี 2560 รวมทัง้แนวโน้มเศรษฐกจิปี 256 

นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิาร สศช. แถลงว่า ไตรมาส 2/2560 เศรษฐกจิไทยหรอืผลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศ(จดีพี)ีขยายตวัไดส้งูถงึ 3.7% สงูสุดในรอบ 17 ไตรมาส นบัจากปี 2556โดยมแีรงขบัเคลื่อน
จากการส่งออก การท่องเที่ยว และบรกิาร รวมทัง้การลงทุนเอกชนเริม่ฟ้ืนตวั ขณะที่เศรษฐกจิไทยครึ่งปี
แรกขยายตวั 3.5% 

ในขณะทีก่ารสง่ออกไตรมาส 2/2560 ทีผ่า่นมา มมีลูคา่ 56,145 ลา้นดอลลาร ์ขยายตวั 8% เพิม่ขึน้
จากไตรมาสแรกที ่6.8%ส่วนน าเขา้มมีูลค่า 49,523 ลา้นดอลลาร ์ขยายตวั 13.8% ลดลงจากไตรมาสแรก
ทีข่ยายตวั 15.9% 

“สศช.ปรบัประมาณการจดีพี ีปี 2560 เพิม่ขึน้เป็น 3.5-4.0%จากเดมิคาด 3.3-3.8% โดยมคี่ากลาง
ที ่3.7% จากเดมิที ่3.5% ขณะทีก่ารส่งออกปรบัเพิม่เป็น 5.7% จากเดมิที ่3.6% ส่วนค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า
ขึ้น ยงัไม่เป็นอันตรายของการส่งออก เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ดี ส่วนผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมนัน้คงมคีวามแตกต่างกนัในการรองรบัความเสี่ยง” นายปรเมธ ีกลา่ว 

ทัง้น้ี สศช.ยงัได้ปรบัประมาณการค่าเงนิบาทปี 2560 แขง็ค่าขึน้มาอยู่ที่ 34 -35 บาทต่อดอลลาร ์
จากเดมิทีค่าดการณ์ 35-36% 

ขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชนในไตรมาส 2ขยายตวั 3.2% จากไตรมาสแรกทีต่ดิลบ 1.1% ดา้นทัง้ปี
คาดขยายตวั 2.2% ขณะที่การลงทุนภาครฐัติดลบ 7% จากไตรมาสแรกที่ขยายตวั 9.7% ส่วนทัง้ปีคาด
ขยายตวั 8% ด้านการบรโิภคภาคเอกชนไตรมาส 2 ขยายตวั 3% ลดลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตวัได ้
3.2% ขณะทีก่ารอุปโภคบรโิภคภาครฐัอยูท่ี ่2.7% จากไตรมาสแรกที ่0.3% ดา้นทัง้ปีคาด 3.2% 
 



อยา่งไรกต็าม การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิในปี 2560 น้ี รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัการป้องกนั
และบรรเทาปญัหาภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเน่ืองจากมองว่า สถานการณ์น ้าท่วมอาจส่งผลกระทบต่อภาค
การผลติดา้นการเกษตรในช่วงครึ่งหลงัของปี, การสรา้งความเชื่อมัน่และสนับสนุนการฟ้ืนตวัของการ
ลงทุนภาคเอกชนในขณะเดยีวกนัยงัต้องเดินหน้าการสนับสนุนการขยายตวัของภาคการท่องเที่ยว โดย
การดแูลรกัษาความปลอดภยัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วส าคญั ฯลฯ 

นายดอน นาครทรรพ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝา่ยเศรษฐกจิมหภาคธปท.แถลงวา่ ตวัเลขเศรษฐกจิไตร
มาสที ่2 ปี 2560 ขยายตวั 3.7% สงูกวา่ที ่ธปท. ประเมนิไว ้โดยเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัมาจากการส่งออก
สนิคา้และบรกิารที่ขยายตวัเร่งขึ้น สอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิโลกที่ปรบัดขีึ้น และการใชจ้่ายภาคเอกชนทัง้
การบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนทีข่ยายตวัดกีวา่ที ่ธปท. ประเมนิไว ้

ดา้นบรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดัจดัท าบทวจิยั โดยระบุว่าเศรษฐกจิไทยไตรมาส 2 ขยายตวั
รอ้ยละ 3.7 สงูกวา่ทีต่ลาดคาดไวท้ีร่อ้ยละ 3.2 โดยไดแ้รงหนุนจากการสง่ออกและการใชจ้่ายภาคครวัเรอืน
ท าใหจ้ดีพีขีองไทยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตวัดกีว่าที่คาด มโีอกาสส่งผลใหจ้ดีพีตีลอดทัง้ปีน้ีขยบัเขา้ใกล้
รอ้ยละ 3.0-3.6แต่เศรษฐกจิไทยยงัมปีจัจยัทา้ทายที่ต้องเผชญิไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ไดร้บัแรงกดดนั
จากค่าเงนิบาทที่แขง็ค่า ผลกระทบจากภาวะน ้าท่วมทีอ่าจจะเป็นแรงกดดนัก าลงัซื้อเพิม่ ศูนยว์จิยักสกิร
ไทยยงัคงประมาณการเศรษฐกจิไทยทัง้ปีไวท้ีร่อ้ยละ 3.4 เพื่อประเมนิผลกระทบจากประเดน็ความทา้ทาย
ทางเศรษฐกจิระยะต่อไป 
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คอลมัน์หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน : ปลอดสารเคมีไม่มีจริง 

 
วนัวานเขยีนถงึสารเคมเีป็นพืน้ฐานส าคญั

ของทุกสรรพชวีติหลายคนอาจมองเป็นเรื่องโกหก
ทีส่ื่ออาจจะเขยีนเพือ่เอาใจบรษิทัผลติสารเคมหีวงั
ผลประโยชน์ 

วนัน้ีมาดูมุมมองของ Alex Berezow 
นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  (Biomedical 
Science) สภาวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพอเมรกินั 

(American Council on Science and Health) ผูเ้ขยีนหนังสอืชื่อ Little Black Book of Junk Science 
แปลเป็นไทย “สมุดปกด าว่าดว้ยวทิยาศาสตรท์ี่ผิดเพีย้น” ที่ตพีมิพเ์ผยแพร่เมื่อเดอืนมถุินายนที่ผา่นมา 
เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหก้บัคนทัว่ไป ใหเ้หน็ว่าความเชื่อบางเรื่องทีนิ่ยมเชื่อกนัในปจัจุบนั มกีาร
ใหค้วามหมายทีผ่ดิเพีย้นไปจากความเป็นจรงิของวทิยาศาสตร.์..จงึคดัขอ้ความบางตอนมาใหอ้่านและคดิ
กนัเลน่ๆ มนัเป็นเรื่องจรงิหรอืลวงโลก 

ผลติภณัฑป์ลอดสารเคม ี(Chemical–free products) ไม่มจีรงิ เพราะทุกสิง่ลว้นเป็นสารเคม ีไม่ว่า
อากาศทีเ่ราหายใจ น ้าทีเ่ราดื่ม หนงัสอืพมิพท์ีถ่อือา่นอยูก่บัมอื ไมม่อีะไรทีป่ลอดสารเคม ี

อนิทรยี์ดทีี่สุด เป็นค าที่นักต่อต้านผูไ้ม่มคีวามรูเ้รื่องสารเคมแีละความเป็นพษิ นิยมน ามาใช้เพื่ อ
สรา้งความกลวัใหก้บัสาธารณชน 

ธรรมชาตินัน้ดกีว่า (Natural is better) เป็นการสร้างเรื่องโกหก เพื่อสนับสนุนให้เลือกซื้อ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ของธุรกจิ 

อาหารอนิทรยี ์(Organic food) เป็นเรื่องของการตลาดที่บอกว่า อาหารทัว่ไปไม่ดตี่อสุขภาพ 
รสชาตแิย ่แต่อาหารอนิทรยีม์คีุณค่าทางอาหารมากกว่า ดตี่อสภาพแวดลอ้ม นัน่ก็ไม่จรงิ เพราะไม่ว่าจะ
ยงัไงกแ็ลว้แต่ การท าเกษตรอนิทรยีท์ีอ่า้งไม่ใชส้ารเคม ีใชส้ารชวีภณัฑ ์แต่สุดทา้ยสารชวีภณัฑย์งัตอ้งไป
ท าปฏกิริยิาทางเคมอียูด่ ี

สรุปแลว้ ไม่ว่าจะเกษตรอนิทรยี ์หรอืเกษตรทัว่ไป ลว้นมสีารเคมมีาเกี่ยวขอ้งทัง้สิ้น แลว้จะมาตัง้
ขอ้รงัเกยีจแบง่แยก ฟาดฟนัแบบสุดโต่งไปเพื่ออะไร...ร่างกายตอ้งการสารเคม ีไม่ตอ้งการสารพษิ อาหาร
ปลอดภัยที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต่างหากที่คนเราต้องการ...อย่าลืมว่า พืชอินทรีย์จาก
ธรรมชาต ิอยา่งเหด็พษิ หน่อไมม้ไีซยาไนด ์ฯลฯ มสีารพษิไดย้งัไงในเมื่อไมใ่สปุ่๋ ยไมพ่น่ยา 

สะ–เล–เต 
 
 



สศค.ลุ้นจีดีพีปีน้ีทะยาน 4% รฐัเร่งใช้งบ-รายได้ท่องเท่ียวส่งออกหนุน 

 
สศค. ปรบัเพิม่ประมาณการจดีพีไีทยปี 60 เป็นขยายตวั 3.6% จากเดมิคาดโตแค ่3.4% แต่ยงัมลีุน้

ไปไดถ้งึ 4% หากรฐัเร่งเบกิจ่ายงบเพิม่เตมิ 1.6 แสนลา้นไดค้รบ 100% รายไดจ้ากการท่องเที่ยว -ส่งออก
เพิม่ และรฐัวสิาหกจิ-เอกชนแหล่งทุนเพิม่ 

นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้
ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 60 ใหม่มาอยู่ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จดีพี)ี โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 3.1-4.1% จากเดมิเมื่อช่วงเดอืน ต.ค.59 คาดว่า จะ
ขยายตัวที่ 3.4% ถือเป็นการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่ไทยผ่านพ้นปญัหาการเมือง
ภายในประเทศ โดยในปี 57 เศรษฐกจิตดิลบ แต่ในปี 58 ขยายตวัเพิม่ขึน้ 2.8% และปี 59 ขยายตวั 3.2% 
เป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของรัฐบาล เช่น การลงทุนภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ รวมถงึมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิฐานรากต่างๆ 

“จดีพีไีตรมาสแรกปี 59 ขยายตวั 3.2% ไตรมาส 2 ขยายตวั 3.5% ไตรมาส 3 ขยายตวั 3.2% และ
ไตรมาสสุดท้าย ขยายตวั 2.9% ท าให้ทัง้ปี 59 เศรษฐกิจไทยขยายตวัสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา คาดว่า 
ตวัเลขจดีพีจีรงิปี 59 ทีส่ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) จะแถลง
กลางเดอืน ก.พ.น้ี น่าจะใกลเ้คยีงกบั สศค.” 

อยา่งไรก็ตาม หากรฐัสามารถเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 160,000 ลา้นบาท ไดค้รบทัง้ 
100% มโีอกาสจะท าใหเ้ศรษฐกจิไทยปีน้ีขยายตวัไดถ้งึระดบั 4% ซึ่งรฐับาลตอ้งพยายามผลกัดนัเบกิจ่าย
ให้ครบ แม้ที่ผ่านมางบประมาณลกัษณะดงักล่าวจะเบิกจ่ายได้ 60 -70% ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายได้ใน
ปีงบประมาณถดัไป อกีทัง้อาจมแีรงหนุนรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเขา้มาชว่ยเสรมิ เพราะคาดว่าปีน้ีจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตทิี่เขา้มาท่องเทีย่วในไทยอาจเกนิกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้รวมถงึรายไดจ้ากการส่งออก 
ทีค่าดวา่ ปีน้ี มลูคา่จะเพิม่ขึน้จากปีก่อน 

“ตวัเลขที่ สศค.ต้องการเห็นคือ เศรษฐกิจขยายตวั 4% เพราะเราประเมินแบบระมดัระวงั หรือ 
conservative เอาไวก้่อน แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากกว่า
เป้าหมาย การลงทุนรฐัวสิาหกจิมมีาก การส่งออกดขีึน้กว่าปีก่อน เศรษฐกจิจะโตไดใ้นกรอบบนที่ สศค.
คาดการณ์” 

นอกจากน้ี ยงัมโีครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมใหม่ๆ ทีค่าดว่าจะเริม่ด าเนินการได้
ในปีน้ี อาท ิโครงการรถไฟทางคู ่และรถไฟฟ้าในเขตเมอืง โครงการมอเตอรเ์วย ์โครงการพฒันาท่าอากาศ



ยาน ขณะทีร่ายไดเ้กษตรกร ทีด่ขี ึน้ตามราคาสนิคา้น ้ามนัในตลาดโลก จะเป็นแรงสนับสนุนใหก้ารบรโิภค
ภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง 

ส าหรบัการประเมนิเศรษฐกจิไทยในปีน้ีจะขยายตวั 3.6% มาจากสมมตฐิาน 7 ดา้น คอื 1.อตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของ 15 ประเทศคู่คา้หลกั เช่น สหรฐัฯ จนี ญี่ปุ่น เป็นต้น ขยายตวัเพิม่ขึน้ 3.40% 
จากเดมิ 3.34% 2.ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ 35.75 บาท/เหรยีญฯ 3.ราคาน ้ามนัดบิดูไบ 
เฉลีย่ที ่53.70 เหรยีญฯ/บาร์เรล 4.การส่งออก คาดขยายตวั 2.5% และน าเขา้ขยายตวั 6.4% จากปีก่อน 
5.คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% เท่าเดิม 6.นักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 35 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปีก่อน 7.3% สรา้งรายได ้1.84 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12% และ 7.
รายจา่ยภาครฐั โดยไดเ้พิม่งบประมาณกลางปี 60 จ านวน 160,000 ลา้นบาท 

 


