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จีดีพีครึ่งปีแรกทะยาน 4.8% “สมคิด”ปลื้ม!ไม่เหน็โตระดับนี้มาหลายปี 

สศช.แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 
61 จีดีพีขยายตัว 4.6% ส่งผลครึ่งปีแรกขยายตัว
รวม 4.8% การบริโภคภาคเอกชน -การลงทุน-
ส่ งออก -ภาค เกษตร  ช่ วยหนุนส่ ง  พร้ อมค ง
คาดการณ์ท้ังปีขยายตัว 4.5% แต่ปรับเพิ่มส่งออก
แ ต ะ  10% จ า ก เ ดิ ม ค า ด  8.9% เ ตื อ น ร ะ วั ง
ผลกระทบอุทกภัย สงครามการค้า อัตราดอกเบ้ีย 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 61 ว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว 4.6% เมื่อรวมกับไตรมาสแรกท่ีขยายตัว 4.9% ท าให้
เศรษฐกิจครึ่งปีแรกขยายตัว 4.8% ขณะท่ี สศช.ยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจท้ังปีไว้เท่าเดิมท่ี 
4.2-4.7% หรือค่ากลาง 4.5% แต่ได้ปรับคาดการณ์ขยายตัวของการส่งออกท้ังปีเป็น 10% จากเดิมคาด 
8.9% และปรับลดคาดการณ์การลงทุนรวม เหลือขยายตัว 4.4% จากเดิมคาด 4.7% เพราะคาดการลงทุน
ภาครัฐขยายตัวลดลงเหลือ 7.3% จากเดิมคาด 8.6% 

ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัว 4.6% มาจากบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัว 4.5% 
จากไตรมาสแรก 3.7% เพราะรายได้ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนการ
ลงทุนโดยรวมขยายตัว 3.6% แยกเป็นการลงทุนภาคเอกชน 3.2% และการลงทุนภาครัฐ 4.9% นอกจากนี้ 
การส่งออกขยายตัว 12.3% ส่วนภาคการผลิต ขยายตัวมากในด้านเกษตร ก่อสร้างและการค้า โดยภาค
เกษตรขยายตัว 10.4% รายได้ เกษตรกรเพิ่ม  6.1% เพิ่มขึ้นครั้ งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ขณะ ท่ี
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 3.1% การใช้ก าลังการผลิต 66.6% โดยสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัว 9.4% 
จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่ม 9.1% รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่ม 12.15 อัตราการเข้าพัก 71.4% 
“เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคง และขยายตัวสูงกว่าเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ท่ี 4.1% นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยัง
มีเสถียรภาพ เห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยยังต่ า” 

ส่วนท้ังปี 61 ท่ีคาดเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4.2-4.7% เพราะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ท าให้การส่งออก
และภาคการผลิตส าคัญขยายตัวดี และการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ ท่ีเร่งขึ้นตามการเบิกจ่าย และ
ความคืบหน้าโครงการลงทุนของภาครัฐ ขณะเดียวกัน ยังมีการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน การปรับตัวดี
ขึ้นของความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และการดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ปัญหาอุทกภัยท่ีจะกระทบต่อภาคการเกษตร 
อัตราดอกเบี้ยโลกท่ีสูงขึ้น และอาจท าให้การเงินโลกผันผวน นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังสงครามการค้า
สหรัฐฯ-จีน ดังนั้น ในช่วงเวลาท่ีเหลือ ต้องเร่งขับเคลื่อนการส่งออก สนับสนุนการขยายตัวของการท่องเท่ียว 
เช่น ปรับระบบรักษาความปลอดภัย ขยายตลาดใหม่ ฯลฯ รวมถึงกระตุ้นโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) ให้ลงทุนโดยเร็ว 
ขณะเดียวกัน ต้องดูแลเกษตรกรท่ีอาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ เป็นต้น 



อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท่ัวไป จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย เพราะจะช่วยท าให้ตัวเลขด้านต่างๆเพิ่มขึ้ นอีก
หลายตัว โดยเฉพาะด้านการใช้จ่าย 

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จีดีพีไทยคร่ึงปีแรกท่ีขยายตัวถึง 4.8% เป็น
การเติบโตที่น่าพอใจมาก ไม่เคยเห็นตัวเลขระดับนี้มาหลายปีแล้ว ท่ีส าคัญคือ ทุกดัชนีแข็งแรงและดีขึ้นตลอด 
สะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ หากไม่มีเหตุการณ์เหนือความ
คาดหมาย การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยท้ังปีโดยเฉลี่ยเกิน 4.5% แน่นอน น่าจะดีกว่าท่ีเคยคาดหมายไว้ แต่
ต้องไม่ประมาท 
 

รับมือวิกฤติในอนาคต ธปท.ส่งสญัญาณเข้มขึ้น “ดอกเบี้ยนโยบาย” 
 

ธปท. แนะรับมือความผันผวนของค่าเงินบาท ตาม
ภาวะเงินทุนโลกผันผวนจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของประเทศ
เศรษฐกิจหลักๆของโลก เป็นต้น หนุนเอกชนท าป้องกันความ
เสี่ยงและใช้เงินสกุลท้องถิ่นค้าขายมากขึ้น ชี้เศรษฐกิจไทยไตร
มาส 2 ขยายตัวดี ส่งสัญญาณจ่อขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย รับมือ
ความผันผวนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาส่งเสริมการใช้
เงินสกุลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ช าระเงินเพื่อการค้าขายและลงทุนระหว่าง
กันมากขึ้น ว่า ปีนี้เป็นปีท่ีครบ 10 ปีของวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ และก าลังเกิดความผันผวน ในระบบการเงิน
และเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง โดย 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศหลักๆในโลก ใช้นโยบายการเงินแบบพิเศษเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ท าให้เกิดความผันผวนในระบบการเงินโลกต่อเนื่อง และปีนี้เป็นปีท่ีประเทศท่ีมีเศรษฐกิจหลักๆ 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ก าลังปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เกิดความผันผวนท่ีมากขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจการเงินโลก และมีสงครามการตอบโต้กันด้วยมาตรการกีดกันทางการค้า และความกังวลต่อการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จากมาตรการกีดกันการค้า ฯลฯ 

“วิกฤติค่าเงินลีราของตุรกี ท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ ขณะท่ีความผันผวนของการไหลเข้าออกของเงินทุนในไทย ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทยังมี
สูงขึ้น และสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯท่ีมีแนวโน้ม
จะขึ้นต่อในปีนี้และปีหน้า รวมท้ังผลกระทบจากการกีดกันและมาตรการตอบโต้ทางการค้า ท่ีมีผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะจีนท่ีเศรษฐกิจอาจชะลอตัว แต่ผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดขึ้นกับไทยจากวิกฤติใน
ตุรกีมีไม่มาก เพราะ เรามีการค้าและการลงทุนโดยตรงกับตุรกีน้อยมาก” 

ท่ีผ่านมา เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน ของเงินทุนไหลเข้าออก และความผันผวนของค่าเงิน
บาท ธปท.จึงได้ลดขั้นตอน อุปสรรค รวมท้ังลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง
จากค่าเงินบาท ท้ังการให้ยกเลิกการป้องกันความเสี่ยงได้, การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศในไทย และหันมา
ใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการช าระค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังการลงทุนโดยตรง เป็นต้น 

ส าหรับทิศทางของเศรษฐกิจไทยท่ีส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ว่า ขยายตัว 4.6% ธปท.มองว่าเป็นทิศทางเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดี
ต่อเนื่อง ท าให้ความจ าเป็นในการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ใช้อยู่ขณะนี้ลดลง แต่จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ก็ควรเริ่มมองไปในระยะยาว เพื่ อ



รักษาความสามารถในการท านโยบายการเงินในอนาคต (Policy Space) เอาไว้ รองรับความผันผวนท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องดูปัจจัยอย่างรอบคอบ และท า
ในเวลาท่ีเหมาะสม เพราะแนวโน้มดอกเบ้ียส่วนหนึ่งต้องเป็นไปตามภาวะการเงินโลก 

“หากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ไม่ได้หมายความว่า ในภาพรวม กนง.จะปรับเปลี่ยน
นโยบายการเงินเป็นทิศทางตรงกันข้ามหรือไม่ผ่อนคลาย เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน นโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลาย มีความจ าเป็นในการช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ให้ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ความ
จ าเป็นในการผ่อนคลาย อาจไม่ต้องผ่อนคลายพิเศษเหมือนในปัจจุบัน โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย กนง.
ต้องพิจารณาจากหลายเรื่อง ท้ังภาวการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อและ
เสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งมีความเปราะบางจากอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ าเป็นเวลานาน โดยปัจจัยท้ังหมดต้อง
มีความเหมาะสม และมีความพร้อมในการดูแลผลจากการขึ้นดอกเบ้ียด้วย” 
 

เตือนปลูกข้าวโพดหลังนา ถ้าไม่ขยัน...เสี่ยงกว่าข้าว 
 

ผู้เชี่ยวชาญข้าวโพดหวั่น นโยบายชวนชาวนาปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี เพื่อลดพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรัง 2 
ล้านไร่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะท าให้เกษตรกร
เดือดร้อนกว่าท านา 

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เร่ืองง่าย มีปัจจัยหลายอย่างท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ และไม่มีความ
ช านาญในการปลูก อันดับแรก การเลือกสายพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่าง
พันธุ์สุวรรณ 4452 กับพันธุ์นครสวรรค์ 3 ราคาเมล็ดพันธุ ์อยู่ท่ี กก.ละ 90 บาท ขณะที่เมล็ดพันธุ์ของเอกชน
อยู่ท่ี กก.ละ 180 บาทขึ้นไป เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรฯจะตอ้งเข้ามา ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย 

“ท่ีส าคัญการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนร่วมโครงการภายใน 31 ธ.ค.61 อาจจะช้าไป ไม่ทันกาล 
เพราะการปลูกข้าวโพดหลังนาควรปลูกให้เสร็จก่อนกลางเดือนธันวาคม เพื่อไม่ให้กระทบแล้งในช่วงออกดอก 
ดินที่เหมาะสมควรระบายน้ าได้ดี เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนทราย หลีกเล่ียงดินเหนียวจัด ถ้า
ปลูกแบบยกร่องได้จะดีมาก เพราะข้าวโพดทนน้ าท่วมได้ไม่เกิน 7 วัน และทนแล้งได้ 7 วันเช่นกัน แต่การ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนามีอัตราเสี่ยงมากกว่าข้าว เพราะถ้าเกิดฝนตกน้ าท่วม หรือแล้งจัดผลผลิตจะ
เสียหายท้ังแปลง ไม่เหมือนข้าวท่ีเกษตรกรช านาญมากกว่า และเมื่อเกิดความเสียหายก็เพียงบางส่วน ไม่ท้ัง
แปลงเหมือนข้าวโพด” 

ส าหรับพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูก ดร.โชคชัย แนะว่า ควรอยู่ในพื้นท่ีเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
แพร่ น่าน ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ส่วนพื้นท่ีต่ าลงมา พิจิตร นครสวรรค์ จะมีปัญหา
ด้านความชื้นและน้ าท่วมบ่อย ข้าวโพดอาจรากเน่าตายได้ง่าย ภาคอีสานให้ระวังอากาศร้อนจัดท าข้าวโพดไม่
ติดเมล็ด 

ส าหรับพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูก ดร.โชคชัย แนะว่า ควรอยู่ในพื้นท่ีเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
แพร่ น่าน ล าปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ส่วนพื้นท่ีต่ าลงมา พิจิตร นครสวรรค์ จะมีปัญหา
ด้านความชื้นและน้ าท่วมบ่อย ข้าวโพดอาจรากเน่าตายได้ง่าย ภาคอีสานให้ระวังอากาศร้อนจัดท าข้าวโพดไม่
ติดเมล็ด 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 
ฉบับวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
ครึ่งปีแรกศก.โต4.8% ส่งออก-ลงทุน-ใช้จ่ายภาครัฐตัวหนุน 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)หรือสภาพัฒน์สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทย หรือ GDPในไตรมาสสองปี 2561 ขยายตัว 4.6% เทียบกับ
การขยายตัว 4.9% ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสอง
ของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2561 ประมาณ 1.0% รวมครึ่งแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัว 4.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนการ
ส่งออกสินค้า และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตร และ
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ ขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการคมนาคมชะลอตัวตามฐานการขยายตัวท่ีสูงขึ้น ขณะท่ีการก่อสร้างขยายตัว
ดีต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 4.2-4.7% แรงสนับสนุนท่ีส าคัญคือ(1) การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกและภาคการผลิตส าคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี (2) แรงขับเคลื่อน
จากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่ดีและเร่งขึ้น (3) การฟื้นตัวท่ีชัดเจนมากขึ้นของ
การลงทุนภาคเอกชน และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจคาดว่าท้ังปีส่งออกจะ
ขยายตัว 10.0% การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 4.1% และ 4.4% ตามล าดับ อัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.9-1.4% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.4% ของ GDP 

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2561 ควรให้ความส าคัญกับ (1) สนับสนุนการขยายตัว
ของภาคเศรษฐกิจส าคัญๆ โดยเฉพาะขับเคล่ือนการส่งออกให้ขยายตัวต่อเนื่อง โดยใช้โอกาสจากมาตรการกีด
กันทางการค้า รวมท้ังติดตามและด าเนินมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สนับสนุนการขยายตัวของภาค
การท่องเท่ียว ท้ังการฟื้นฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
ส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเท่ียวระยะไกล กระจายรายได้จากการท่องเท่ียวลงสู่เมืองรองและชุมชน และ
การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน อ านวยความสะดวกและกระตุ้นโครงการลงทุนท่ีได้รับ
การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกให้มีการลงทุนจริงโดยเร็ว การดูแลให้การด าเนินโครงการลงทุน
ของภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดรวมท้ังชักจูงนักลงทุนในสาขาและพื้นท่ีเป้าหมาย และนักลงทุนใน
ประเทศท่ีประสบปัญหาจากมาตรการกีดกันทางการค้า 

(2) การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย การฟื้นฟูเกษตรกรท่ีประสบปัญหาอุทกภัย การเตรียม
มาตรการรองรับผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นและการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตร การด าเนินการตามมาตรการ
สวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการสินเชื่อท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดภาระการช าระหนี้และการลดข้อจ ากัดการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค โครงสร้างประชากร และความผันผวนของค่าเงิน 

(3) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใต้กรอบ
งบประมาณต่างๆ ให้มีเพียงพอต่อการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนโครงการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง และภายใต้แผนพัฒนาพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (4) การเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงานและคุณภาพ
แรงงานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน 


