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อัตราการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย

ไตรมาสท่ี 2 ขยายตัวรอยละ 1.1 จากรอยละ 0.9
ในไตรมาสกอนหนา มาจากการขยายตัวของ
สาขาการทำเหมืองแรฯ (รอยละ6.8) และสาขา
ไฟฟา กาซไอน้ำและระบบปรับอากาศ (รอยละ 7.3)
สวนภาคการผลิตสินคาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 0.2
เปนผลจากการลดลงของสินคาเพื่อการสงออก
เปนสำคัญ อัตราการใชกำลังการผลิตเฉล่ีย อยูท่ี
รอยละ 65.58 ลดลงจากรอยละ 68.16 ในไตรมาส
เดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญๆ
ลดลง อาทิ การผลิตผลิตภัณฑยาง (ลดลงรอยละ
16.9) การผลิตน้ำตาล (ลดลงรอยละ 24.8) และ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท (ลดลง
รอยละ 34.3) เปนตน สำหรับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การผลิตเคร่ืองจักรอ่ืนๆ
(รอยละ 13.9) และ การผลิตน้ำมันปาลม (รอยละ 23.7)

หนา

1
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ไตรมาสท่ี 2 ของป 2562 ขยายตัวรอยละ 3.5 ลดลงจากรอยละ 4.0 ในไตรมาสกอนหนา สาขาบริการ
ท่ีขยายตัว ไดแก สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ขยายตัวรอยละ 10.4 สาขาขอมูลขาวสารฯ
ขยายตัวรอยละ 9.3 เปนผลจากกิจกรรมโทรคมนาคม สาขาการขายสงและขายปลึกฯ ขยายตัว
รอยละ 5.9 ชะลอตัวลงจากไตรมาสกอนหนาที่รอยละ 6.8 จากการผลิตสินคาในประเทศที่ลดลง
ท้ังสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม สาขากอสราง ขยายตัวรอยละ 3.4 ปรับตัวดีข้ึนจากรอยละ 3.0
ในไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการกอสรางของภาครัฐที่เรงตัวขึ้น สาขาที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร ขยายตัวรอยละ 3.7 ลดลงจากรอยละ 4.9 ในไตรมาสกอนหนา สวนหน่ึงมาจากการชะลอตัว
ของจำนวนนักทองเที่ยวตางประเทศ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีน และสาขาการขนสงและ
สถานท่ีเก็บสินคา ขยายตัวรอยละ 2.5 ชะลอลงจากรอยละ 3.5 ในไตรมาสกอนหนา ปจจัยสำคัญ
มาจากปริมาณการขนสงสินคา ทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่ลดลงตามปริมาณการผลิต
ประกอบกับการชะลอตัวลงของการขนสงผูโดยสาร จากจำนวนนักทองเที่ยวที่ลดลง

ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร ปรับตัวลดลงรอยละ 1.1
ตามการลดลงของพืชเกษตรสำคัญจากปญหา
ภัยแลง ในขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 นับเปนครั้งแรกในรอบ 9
ไตรมาส ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาเกษตร
อาทิ สุกร ยางพารา ผลไม และไกเนื้อ สวนดัชนี
ราคาเกษตรที่ปรับตัวลดลง อาทิ ปาลมน้ำมัน
มันสำปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตวสงผลให
ในภาพรวม ดัชนีรายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.4
เปนการปรับตัวเพ่ิมข้ึนติดตอกันเปนไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสที ่ 2 ของป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.3 ต่ำกวาไตรมาสกอนหนา ซึ ่งอยู ที ่ร อยละ 2.8 ประมาณการเติบโตทั ้งป 2562

อยูท่ีระหวางรอยละ 2.7 -3.2 ท้ังน้ี โครงสรางเศรษฐกิจไทย แบงตามสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปน 5 ดาน ไดแก ภาคการผลิต

คิดเปนรอยละ 33 ภาคบริการ รอยละ 27 ภาคการคา รอยละ 18 ภาคอสังหาริมทรัพย รอยละ 13 และภาคเกษตร รอยละ 9

โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
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อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
(GDP Growth)

ภาคเกษตร / อุตสาหกรรมเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ

การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวรอยละ 2.3



การสงออกไตรมาส 1/2562

หดตัวรอยละ 4.2

ไตรมาสท่ี 2 ป 2562 หดตัวท่ีรอยละ 4.2 จากรอยละ 4.0
ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ คูคา และการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกัน
ทางการคา มูลคาสงออกสินคาเกษตร ลดลงรอยละ 4.9
จากการลดลงรอยละ 2.1 จากไตรมาสกอนหนา มูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ลดลงรอยละ 5.4 ตอเน่ืองจากการลดลงรอยละ 1.9 ในไตรมาสกอนหนา ท้ังน้ี
ตลาดสงออกท่ีปรับตัวลดลง อาทิ จีน ญ่ีปุน อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย
และตะวันออกกลาง (15) ขณะท่ีการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ ยังขยายตัวตอเน่ือง
รอยละ 3.3 สวนหน่ึงมาจากปจจัยสนับสนุนจากการเบ่ียงเบนทางการคาท่ีเกิดจาก
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 4.4ชะลอตัวจากรอยละ 4.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการใชจายในกลุมสินคาไมคงทนและสินคากึ่งคงทน
ที่ขยายตัวในเกณฑดี รวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐที่ชวยเหลือผูมีรายไดนอยเพิ่มเติม และสินเชื่อเพื่อการบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยยังคงขยายตัว
คาดวาทั้งป 2562 จะขยายตัวรอยละ 4.2

                         ลดลงรอยละ 3.4 ตอเนื ่องจากการลดลงรอยละ 2.9
                         ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการลดลงของมูลคา
                         การสงออกและการชะลอตัวลงของอุปสงคภายในประเทศ
                         ท้ังน้ี ดุลการคาของไทย ยังเกินดุลอยูท่ี 5.7 พันลาน สรอ.
ต่ำกวาไตรมาสกอนหนาซ่ึงอยูท่ี 6.4 พันลานดอลลารสหรัฐ และยังต่ำกวาชวงเดียวกัน
ของปกอนที่อยูที่ 6.4 พันลานดอลลารสหรัฐ

การสงออกสินคา

การบริโภคในประเทศ

ในไตรมาส 2 ป 2562 อยูท่ีรอยละ 1.0 ต่ำกวารอยละ 1.1 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีผูวางงานเฉล่ียจำนวน 380,000 คน ผูมีงานทำในภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 30.47)
ลดลง  รอยละ 4.0 ตอเน่ืองเปนไตรมาสท่ีสอง สอดคลองกับการลดลงของผลผลิตสินคาเกษตรสำคัญบางรายการ ในขณะท่ีผูมีงานทำนอกภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 69.53)
ขยายตัวรอยละ 1.5 ตอเน่ืองเปนไตรมาสท่ีส่ี แตชะลอตัวลงจากรอยละ 3.2 ในไตรมาสแรก ตามการลดลงของผูมีงานทำในสาขากอสราง สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขา
การขายสง  ขายปลีก และการซอมยานยนตและจักรยานยนต ในขณะท่ีผูมีงานทำในสาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหารกลับมาขยายตัว

อัตราการวางงาน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมตคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 1.75 ตอป เน่ืองจากประเมินวาการดำเนินนโยบายการเงินในขณะน้ี อยูในระดับผอนคลาย
เพียงพอตอการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคลองกับกรอบเปาหมายเงินเฟอ โดยอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจำ 12 เดือนเฉล่ียของธนาคาร
พาณิขยขนาดใหญ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.04 มาอยูท่ีรอยละ 1.46 ตอป ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู ทรงตัวอยูในระดับเดียวกันกับไตรมาสกอนหนาท่ีรอยละ 6.28 ตอป
อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงปรับตัวเพ่ิมข้ึน ตามการลดลงของอัตราเงินเฟอ สินเช่ือภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินชะลอตัวลงเล็กนอยตามการลดลงของสินเช่ือ
ธุรกิจในสาขาการผลิต การเงินและประกันภัย ในขณะที่สินเชื่อครัวเรือนขยายตัวไดดีตอเนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อที่อยูอาศัย

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

การลงทุนของภาคเอกชน ยังคงขยายตัวที่รอยละ 2.2 จากรอยละ 4.4 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเพิ่มขึ้นของการลงทุนเครื่องจักรและการกอสราง คาดวา
ทั้งป 2562 จะขยายตัวรอยละ 3.7  |  การลงทุนของภาครัฐ ขยายตัวที่รอยละ 1.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการหดตัวที่รอยละ 0.1 ในไตรมาสแรก ตามการขยายตัว
ของการกอสรางภาครัฐ คาดวาทั้งป 2562 จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.0  |  การลงทุนทางตรงของตางชาติ (FDI) ในชวงหกเดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย. 2562)
เพ่ิมข้ึน 147,169 ลานบาท เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 109 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน นักลงทุนจากตางประเทศ 5 อันดับแรกท่ีมาลงทุนในไทย ไดแก ญ่ีปุน จีน สวิตเซอรแลนด
สิงคโปร และเขตปกครองพิเศษฮองกง ท้ังน้ี จำนวนบริษัทญ่ีปุนท่ีเขามาลงทุนท้ังแบบ FDI และ Joint Venture เพ่ิมข้ึนจาก 2,100 บริษัท เปน 2,600 บริษัท มีมูลคาการลงทุน
กวา 70,000 ลานบาท การสำรวจดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุนตางชาติ ประจำป 2562 โดย BOI พบวานักลงทุนตางชาติมีความม่ันใจศักยภาพของไทย คิดเปนรอยละ 97.3
ซ่ึงกวารอยละ 31.8 ยังมีแผนท่ีจะขยายการลงทุนในไทยเพ่ิมข้ึน จากการไดรับสิทธิประโยชนดานการลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของไทยอยางตอเน่ือง

การลงทุน

การนำเขาสินคา

ในไตรมาส 2 ของป 2562 คาเงินบาทเฉล่ียอยูท่ี 31.59 บาทตอดอลลารสหรัฐแข็งคาข้ึนจากคาเฉล่ียในไตรมาสกอนหนารอยละ 0.1 ในขณะท่ีคาเงินของประเทศสวนใหญ
ในภูมิภาคออนคาลง สอดคลองกับปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังมีแนวโนมอยูในเกณฑดีเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากน้ี การท่ีธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เริ่มสงสัญญาณผอนคลายนโยบายทางการเงิน สงผลใหดอลลารสหรัฐออนคาลง และเงินบาทแข็งคาขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน

หนา

2
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        ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค ท่ีจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
(สนค.) กระทรวงพาณิชย ในไตรมาส 2 ป 2562 พบวามีการปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ทางการเมือง รวมทั้งปจจัยภายนอกประเทศ เชน ขอพิพาททางการคาระหวาง
สหรัฐฯ - จีน ที่ยังคงยืดเยื้อ สงผลตอความไมมั่นใจในการลงทุนและกำลังซื้อ
ในสวนของผูบริโภค
 

ดัชนีความเช�อมั่น

        สำหรับสถานการณดานราคาสินคาในประเทศ สนค. ไดประเมินสภาวะราคา
สินคาและบริการแตละเดือน ผานการจัดทำดัขนีราคาสินคาและบริการ ประกอบดวย
 1  ดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ  2  ดัชนีราคาผูผลิต ซึ่งแสดงถึงระดับ
ราคาสินคาท่ีนำมาผลิตในภาคสวนตางๆ  3  ดัชนีราคาวัสดุกอสราง และ  4  ดัชนี
ราคาสินคานำเขาสงออก
       อัตราเงินเฟอทั่วไป เฉลี่ยอยูที ่รอยละ 1.08 เปน  การขยายตัวสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการสูงขึ้นของราคากลุมอาหารสด
เชน ขาวสารเจา เน้ือสุกร ปลาและสัตวน้ำ ไข และผักสด เปนตน รวมท้ัง กลุมอ่ืนๆ
ท่ีมิใชอาหารและพลังงาน สวนอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียอยูท่ี 0.54 เปนการ
ขยายตัวแบบชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส  ที่ผานมา ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย
ไดปรับลดคาดการณเงินเฟอป 2562 โดยอยูระหวาง 0.7 – 1.3 ปจจัยสำคัญมาจาก
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชะลอตัวลงตอเนื่อง การแข็งคาของเงินบาท และการที่
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวต่ำกวาท่ีประเมินไว อยางไรก็ตาม อุปสงคในประเทศ
ยังเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสำคัญของเศรษฐกิจไทย เห็นไดจากราคาสินคาเกษตรสำคัญๆ 
รายไดเกษตรกร และอัตราคาจางเฉลี่ย มีแนวโนมดีขึ้น

ดัชนีราคา
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        ดัชนีราคาผูผลิต ในไตรมาส 2 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.1
เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนผลมาจากดัชนีราคาผลผลิตเกษตรกรรมปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาผลผลิตการเกษตร สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑปรับตัวดีขึ้น
ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากราคา
ผลิตภัณฑปโตรเลียม และเคมีภัณฑปรับตัวลดลง สวนดัชนีราคาผลิตภัณฑจาก
เหมืองปรับตัวเพิ่มขึ้น แตชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมา ตามการชะลอตัวลง
ของราคาลิกไนต ปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ
        ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ในไตรมาส 2 ป 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 0.0 เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ปจจัยสำคัญ
มาจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากหมวดดัชนีราคาหมวดไมและผลิตภัณฑไม หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็ก หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดอุปกรณไฟฟาและประปา เปนตน
ท้ังน้ี สถานการณกอสรางในป 2562 ยังขยายตัวอยางตอเน่ือง จากการดำเนินการ
สานตอนโยบายการลงทุนของรัฐบาล การสรางความเช่ือม่ันใหกับภาคเอกชน รวมท้ัง
ความกาวหนาของโครงการในและนอกพื้นที่ EEC สงผลใหราคาวัสดุกอสรางใน
ป 2562 มีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง ยกเวนสินคาในกลุมเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก
ที่มีความผันผวนตามตลาดโลก
        ดัชนีราคาสินคานำเขา ไตรมาส 2 ป 2562 ปรับตัวลดลงเฉล่ียรอยละ 0.1
ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ีผานมา เปนผลจากการลดลงในหมวดสินคาวัตถุดิบและ
กึ่งสำเร็จรูป ทั้งนี้ แนวโนมดัชนีราคานำเขาในชวงครึ่งปหลังของป 2562 คาดวา
จะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย และผลกระทบจากปญหา
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ – จีน ที่ยังยืดเยื้อ ทำใหอาจสงผลตออุปสงคของ
สินคาตางๆ ในตลาด และระดับราคาสินคานำเขามายังไทย นอกจากน้ี ความผันผวน
ของราคาน้ำมันดิบ ยังเปนแรงกดดันหลักท่ีสงผลกระทบตอราคาสินคานำเขาของไทย
อยางไรก็ตาม การแข็งคาของเงินบาทที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลดี
ตอตนทุนการนำเขาสินคาของผูประกอบการไทย
        ดัชนีราคาสินคาสงออก ไตรมาส 2 ป 2562 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 0.2
ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ผานมา โดยหมวดสินคาที่มีการขยายตัวลดลง ไดแก
หมวดสินคาวัตถุดิบและก่ึงสำเร็จรูป สวนหมวดสินคาเช้ือเพลิงปรับตัวสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กับไตรมาสท่ีผานมา ท้ังน้ี แนวโนมดัชนีราคาสงออกในคร่ึงหลังของป 2562 คาดวา
จะตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ปจจัยหนึ่งมาจากปญหาสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน
รวมท้ัง พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  ในหลายประเทศท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน มาตรการกีดกันทางการคาจากตางประเทศ ความผันผวนของ
ราคาน้ำมันและอัตราแลกเปล่ียน และความไมแนนอนจากปญหา Brexit นอกจากน้ี
สินคาเกษตรบางรายการที่ราคายังอยูในระดับต่ำจากปญหาอุปทานลนตลาดและ
การแขงขันที่รุนแรงจากประเทศคูแขง ไดแก ขาว น้ำตาลทราย ไกสดและกุงสด
แชเย็นแชแข็ง เปนตน ปจจัยเหลาน้ี ลวนอาจเปนปจจัยสำคัญท่ีกดดัน  ตอทิศทาง
ราคาสงออกของไทยได

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (เฉลี่ย 4 ตลาด ไดแก ดูไบ เบรนท โอมาน และเวสตเท็กซัส) ไตรมาสที่ 2 ของป 2562 เฉลี่ยอยูที่ 60.80 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ลดลง
รอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยป 2562 คาดวาจะอยูในชวง
59.0 – 69.0 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ย 69.3 ดอลลารสหรัฐตอบารเรลในป 2561   โดยมีผลจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก  1  การขยายระยะเวลาการ
ปรับลดการผลิตของกลุม OPEC และ Non-OPEC และ  2  สถานการณความไมสงบในชองแคบฮอรมุช



ปจจัยสำคัญที่มีผลตอ

เศรษฐกิจไทยในป 2562

การขยายตัวในเกณฑดีของอุปสงค ในประเทศ ทั้งในดานการใชจายภาคครัวเรือน และ

การลงทุนภาคเอกชน

อยางไรก็ดี จากการท่ีสัดสวนหน้ีตอ GDP ของไทยยังอยูในระดับสูงประกอบกับธนาคารพาณิชย
เขมงวดเงื่อนไขในการปลอยสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อภาคการบริโภคและสินเชื่อภาคการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย จึงคาดวานโยบายเพ่ือกระตุนการบริโภคจะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวไดไมมากนัก
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอในประเทศแมวาจะยังอยูในกรอบเปาหมายแตก็ยังไมอยูในระดับที่จะ
จูงใจใหนักลงทุนเขามาลงทุนในประเทศ สะทอนไดจากการนำเขาเคร่ืองจักรและวัตถุดิบการผลิต
ที่หดตัวตอเนื่อง 5 เดือนติดตอกัน (เม.ย. – ส.ค. 62)

แนวโนมการปรับตัวดีขึ้นของการสงออกในชวงครึ่งปหลัง

ตามการปรับตัวของภาคธุรกิจสงออกและภาคการผลิตตอมาตรการกีดกันทางการคาที่คาดวา
จะชัดเจนมากข้ึน ท้ังน้ี การเบ่ียงเบนทางการคาอันเน่ืองมาจากสงครามการคา ทำใหสินคาหลายอยาง
ของไทยไดรับอานิสงสไปดวย อาทิ การสงออกเคร่ืองคอมพิวเตอร อารดดิสกไดรฟ และยางรถยนต
ไปยังสหรัฐฯ รวมทั้งการสงออกผักและผลไมไปยังจีน อยางไรก็ดี แมวาปจจัยสนับสนุนเหลานี้
จะยังไมเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของการสงออก แตเชื่อวาจะทำใหเกิดผลประโยชนใหมๆ
ในหวงโซการผลิตของไทยซึ่งจะทำใหเกิดความหลากหลายในมิติของการสงออกสินคาของไทย
ไปตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

การทองเที่ยว 

โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกระตุนการทองเท่ียว การสงเสริมการขายในตลาดนักทองเท่ียวระยะไกล
และมีรายไดสูง และการรณรงคใหนักทองเท่ียวชาวไทยทองเท่ียวในประเทศมากข้ึน โดยรัฐบาล
มีนโยบายสนับสนุนดวยการแจกเงินใหกับผูลงทะเบียนทองเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีไมใชภูมิลำเนา ซ่ึงนอกจาก
จะชวยในดานการทองเที่ยวแลว ยังชวยกระตุนการบริโภคในประเทศอีกทางหนึ่งดวย
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