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จดีีพีไตรมาส 2/2022 ขยายตัว 2.5%

เศรษฐกิจไตรมาสท่ี 2/2022 ขยายตัว 2.5%YoY เร่งตัวข้ึนจาก
ไตรมาสก่อนท่ีเติบโต 2.3% โดยเป็นขยายตัวต่อเนื่อง 0.7% QoQSA
เทียบจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการบริโภคเอกชนท่ีขยายตัวถึง 
6.9% YoY ส่วนการส่งออกบรกิารขยายตัวถึง 54.3% ซ่ึงเป็นการ
ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการฟ้ืนตัวของ
ภาคการท่องเท่ียว จากรายรับจากการท่องเท่ียว  ด้านการส่งออก
สินค้ายังขยายตัวในอัตราสูงถึง 9.7% ท้ังนี้การลงทุนรวมกลับมา
หดตัว 0.8% จากการลดลงของการลงทุนรัฐบาล โดยการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว 2.3 ชะลอลงสู่ 2.3% เทียบจากการขยายตัว 
2.9% ในไตรมาสก่อน 

อย่างไรก็ดีสภาพัฒน์ประเมินเศรษฐกิจปี 2022 จะขยายตัวใน
กรอบ 2.7-3.2% (ค่ากลาง 2.95%) ลดลงจากประมาณการ
เ ดิม ท่ี  2 . 5 - 3 . 5%  ( ค่ ากลาง  3.00%)  ซึ่ ง  Krungthai
COMPASS มองวา่เป็นผลจากการปรับลดตัวเลขประมาณการ
ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 17.5% ของ
จีดีพี โดยปรับลดลงจาก 3.5% เหลือ 3.1% จากแรงกดดันด้าน
ต้นทุนการผลิตและปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ดังน้ัน
จึงจ าเป็นต้องติดตามปัจจัยด้านการลงทุนภาคเอกชนอย่าง
ใกล้ชิด

คาดส่งออก บรโิภค และท่องเท่ียว หนุนจดีีพีปีนี้โตต่อเน่ือง
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จดีีพีไตรมาส 2/2022 โตต่อเนื่อง โดยได้รบัแรงหนุนจากการบรโิภค

ภาคเอกชนและการส่งออกบรกิารท่ีขยายตัวเรง่ขึ้น

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2/2022 ขยายตัว 2.5% YoY หรอื ขยายตัวจาก

ไตรมาสก่อนหน้าท่ี 0.7% QoQSA โดยการรายงานเศรษฐกิจด้านรายจ่ายในไตรมาส

ท่ี 1 ของปีมีประเด็นหลักๆ ได้แก่

• การอปุโภคบรโิภคเอกชนขยายตัว 6.9% เรง่ขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 3.5% 

ตามการการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจปรบัตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดบรกิารท่ีเรง่ตัว

ขึ้นถึง 13.7% ตามการกลับมาขยายตัวของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและ

ภัตตาคาร และการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายหมวดสินค้าก่ึงคงทน 1.9% ใน

กลุ่มเครื่องเรอืนและเครื่องตกแต่ง และกลุ่มเส้ือผ้าและรองเท้าเป็นส าคัญ อย่างไร

ก็ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนขยายตัว 3.4% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

ตามการชะลอตัวของการใช้จ่ายเพ่ือซ้ือยานพาหนะ 10.7%

• การลงทุนรวมกลับมาหดตัว 1.0% เทียบจากกับไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 0.8%

จากการลงทุนภาครัฐท่ีลดลง 9.0% โดยเป็นผลจากการลดลงของการลงทุน

รัฐบาล 15.1% ขณะท่ีการลงทุนรัฐวิสาหกิจยังคงขยายตัว 2.9% ส่วนการลงทุน

ภาคเอกชนชะลอลงสู่ 2.3% เทียบจากการขยายตัว 2.9% ในไตรมาสก่อน เป็นผล

จากการชะลอตัวของการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักร ขณะท่ีการลงทุนก่อสร้าง

ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ี 7

• การใช้จา่ยเพ่ือการอุปโภคของรฐับาลขยายตัว 2.4% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนท่ี

การขยายตัว 7.2% เป็นผลมาจากการชะลอลงของรายจ่ายการโอนด้าน

สาธารณสุข โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโรคโควดิ-19 

• มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 9.7% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีขยายตัว 

14.4% โดยปริมาณการส่งออกชะลอตัว 4.7% เทียบจากท่ีขยายตัว 6.0% ในไตร

มาสก่อน ท้ังสินค้าส่งออกท่ียังขยายตัวดี ได้แก่ เคมี ภัณฑ์และปิโตรเคมี 

เครื่องจักรและอปุกรณ์ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

• การส่งออกบริการขยายตัวถึง 54.3% ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง

จากไตรมาสก่อนหน้าท่ีขยายตัวได้ท่ี 32.5% จากรายรับจากการท่องเท่ียว และ

รายรับจากบริการขนส่งสินค้าท่ีขยายตัวในระดับสูง ตามจ านวนนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการเปิดประเทศ 



3

Macro

3

ส าหรับเศรษฐกิจท้ังปี 2022 สภาพัฒน์คาดว่าจะขยายตัว 2.7-3.2% โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากการฟื้ นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเท่ียว ภายหลัง

จากความรุนแรงของผลกระทบจากการระบาดของโรคผ่อนคลายลง ส่งผลให้ภาค

ครวัเรอืน ภาคธุรกิจ และนักท่องเท่ียวสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

เข้าสู่ภาวะปกติได้มากขึ้น รวมท้ังรวมท้ังปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของ

การส่งออก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนจากภาวะการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหลักโดยเฉพาะสหรฐัฯ กลุ่มประเทศยุโรป และจีน 

ประกอบกับยังมีความเส่ียงจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ท้ังสงคราม

ยูเครน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนท่ีรวมถึงข้อพิพาทล่าสุดในประเด็น

เก่ียวกับในช่องแคบไต้หวัน รวมถึงเงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและ

ธุรกิจอาจจะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นภายใต้การเพ่ิมขึ้นของ

ราคาสินค้า และความเส่ียงจากการกลายพันธุ์ของโรคโควดิ-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่ 

เช่น ฝีดาษลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากวา่การคาดการณ์

ในกรณีฐาน 

รูปท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 2/2022
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Implication: 

• สภาพัฒน์ปรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 จากการเติบโตในช่วง 2.5-3.5% (ค่ากลาง 

3.00%) เป็น 2.7-3.2% (ค่ากลาง 2.95%) ซึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่าได้ปรับตัวเลขขอบบน

ของช่วงประมาณการลง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ จะพบวา่เป็นผลจากการปรบัลด

ตัวเลขประมาณการในส่วนของการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 17.5% ของจีดีพี 

โดยปรบัลดลงจาก 3.5% เหลือ 3.1% ท้ังนี้ Krungthai COMPASS มีข้อสังเกตวา่มุมมอง

ดังกล่าวต่างจากการประมาณการของ ธปท. เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 ท่ีคาดวา่การลงทุน

ภาคเอกชนในปี 2022 จะขยายตัว 5.4% และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีหนุนให้ ธปท. คาดวา่จีดีพีจะ

ขยายตัว 3.3% (Contribution to Growth เท่ากับ 0.6%) ซึ่ง Krungthai COMPASS 

มีความเห็นสอดคล้องกับสภาพัฒน์วา่ แม้การลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัว แต่จะต้อง

เผชิญแรงกดดันท้ังจากต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น ปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน 

อกีท้ังการฟื้ นตัวยังถูกขับเคล่ือนจากกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาคการท่องเท่ียว ซึ่งอยู่นอก

ภาคการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นต้องติดตามปัจจัยด้านการลงทุนภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด

ตัวเลขจรงิ ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022

2019 2020 2021 ณ 17 พ.ค.22 ณ 15 ส.ค. 22

GDP 2.2% -6.2% 1.5% 2.5-3.5% 2.7%-3.2%

Private consumption 4.0% -1.0% 0.3% 3.9% 4.6% 

Public consumption 1.6% 1.4% 3.2% -0.2% -0.2%

Private investment 2.7% -8.2% 3.3% 3.5% 3.1% 

Public investment 0.1% 5.1% 3.8% 3.4% 2.0% 

Export of goods (USD) -3.3% -6.5% 19.2% 7.3% 7.9% 

Import of goods (USD) -5.6% -13.8% 23.9% 10.9% 12.4% 

Headline Inflation 0.7% -0.8% 1.2% 4.2-5.2% 6.3-6.8% 

Tourist arrival (ล้านคน) 39.9 6.7 0.43 7.0 9.5 

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 จาก สศช.

ท่ีมา: สศช. (ณ วนัท่ี 15 ส.ค. 2022)
หน่วย: %YoY


