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เศรษฐกิจฟิลิปปินส์หลุดพ้นภาวะถดถอย หลัง GDP ไตรมาส 2 ปี 64 ขยายตัวร้อยละ 11.4 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ล่าสุดในไตรมาสที ่2 ของปี 2564 พบว่าขยายตัวร้อยละ 11.8 ดีขึ้นกว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้ 
ที่หดตัวร้อยละ 3.9 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 17 ส่งผลให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์หลุดพ้น
จากภาวะถดถอยหลังจาก GDP หดตัวมาอย่างยาวนาน 5 ไตรมาสติดต่อกัน นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ที่ขยายตัว          
ในไตรมาสที ่ 2 ดังกล่าว นับเป็นการขยายตัวครั ้งแรกนับตั ้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2562 ก่อนเกิดการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ ยังเป็นอัตราการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 32 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4      
ของปี 2531 ที่ GDP ขยายตัวอยู่ที ่ร้อยละ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลขของภาคการใช้จ่ายครัวเรือนซึ่งเป็น     
ภาคส่วนหลักในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์คิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของ GDP ประเทศพบว่า         
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.2 จากที่หดตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสแรกของปีนี้ และจากที่    
หดตัวร้อยละ 15.3 ในไตรมาสที ่ 2 ของปี 2563 ในขณะที ่ภาคการลงทุนพบว่ามีอัตราการขยายตัวถึง             
ร้อยละ 75.5 จากที่หดตัวร้อยละ 14.8 ในไตรมาสแรกของปีนี ้ และจากที่หดตัวร้อยละ 51.5 ไตรมาสที่ 2         
ของปี 2563 ซึ่งถือเป็นตัวเลขการลงทุนที่เติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ที่มีอัตราขยายตัว             
ร้อยละ 43.8 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการใช้จ่ายของภาครัฐกลับพบว่า หดตัวลงร้อยละ 4.9 ซึ่งถือเป็นการ      
หดตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2560 ที่หดตัวร้อยละ 2.1  

สำหรับภาคการค้าระหว่างประเทศพบว่า การส่งออกสินค้าและบริการในไตรมาสที่ 2        
ของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 33.5 ในขณะที่การนำเข้า 
ก็เพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 37.3 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนของ 
GDP ตามรายอุตสาหกรรมพบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ 20.8 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2531 ที่มีอัตราขยายตัวร้อยละ 22.8 สำหรับภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 9.6 เป็นอัตรา
เติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 ที่มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.8 ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรม 
ป่าไม้และการประมง พบว่าหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
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ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการ 
และเลขาธิการ National Economic and Development Authority (NEDA) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า 
การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นผลมาจาก       
ความสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับความจำเป็นในการเร่ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน โดยเกือบทุกภาคส่วนสามารถ     
ฟื้นตัวกลับมามีอัตราการขยายตัวได้อีกครั้ง แม้ว่าจะยังคงมีข้อจำกัดจากการบังคับใช้มาตรการกักกันชุมชน     
ในหลายระดับในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งถือเป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง
เฉพาะบางพื้นที่ แทนที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีโอกาส 
ที่จะยังคงรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลง 
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจำเป็นต้องกลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด
สูงสุด (ECQ) อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและบางพื้นที่ของประเทศเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สายพันธุ์เดลตาที่แพร่เชื้อได้ง่าย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564  
โดยการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งดังกล่าว จะทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวใหม่ซึ ่งมีแนวโน้มที ่จะ 
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้  
แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต  

นาย Claire Dennis S. Mapa หัวหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) กล่าวว่า 
สำหรับตัวเลข GDP ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) พบว่าขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.7      
ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตทั้งปีที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6 – 7 ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ 
จะต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 8.2 เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่ร้อยละ 6 และหากต้องการ
ให้ GDP แตะที่ระดับร้อยละ 7 เศรษฐกิจจะต้องเติบโตที่ร้อยละ 10.2 ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้  อย่างไรก็ตาม     
นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงที่เหลือ
ของปีนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคาร ING Bank NV Manila เห็นว่าแม้ว่า GDP จะมีการขยายตัว 
เป็นตัวเลขถึงสองหลัก แต่แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 เริ่มชะลอตัวลงกว่าที่ควรจะเป็น 
หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ/ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวที่เข้มงวดในช่วงเดือนเมษายน 2564 รวมทั้งล่าสุด 
การกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ทีเ่ข้มงวดในเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจถดถอยลง
และคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในขณะทีน่ักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics 
กล่าวว่า โอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ ดูอ่อนแอลง เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากและเห็นว่าการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของรัฐบาลที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 6 – 7 
สำหรับปีนี้ดูจะไกลเกินเอื้อม ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แย่ลงจึงได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโต
ในปี 2564 จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 5 นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคาร ANZ ตั้งข้อสังเกตว่า 
อุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะเกิดขึ้นหลายประการ เช่น อัตราการว่างงานสูง การจ้างงานต่ำ 



  
 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์าก สคต. ณ กรงุมะนิลา ระหวา่งวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2564 
 

   นโยบายภาครัฐ         ✓เศรษฐกิจและการลงทุน     แนวโน้มการตลาด         รายงานสินค้าและบริการ        
 

 

การออมภาคครัวเรือนมีจำกัด และแนวโน้มที่จะให้กู้ยืมต่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ รายงานตัวเลข GDP ล่าสุดไม่ได้เป็น
เครื่องยืนยันการฟื้นตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและยืดเยื้อขึ้น  

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2564  
ผลกระทบ และโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

• ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามทยอยปลดล็อกมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลง เพ่ือหนุนให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง และความพยายามในการเปิดเศรษฐกิจของประเทศใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 สามารถขยายตัวเป็นตัวเลขถึงสองหลัก 
ซึ ่งถือเป็นส่งสัญญาณเชิงบวกและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์อยู ่ในระหว่างการแก้ไขฟื ้นฟู        
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลใหม้ี
จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จำเป็นต้องกลับไปบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์
และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดสูงสุด (ECQ) อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและบางพื้นที่ที ่มีความ      
เสี่ยงสูงเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดฯ โดยได้กำหนดมาตรการระหว่างวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งคาดว่า     
จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 จะล่าช้า
ออกไป ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จะต้องพยายามรักษาระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ให้ได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ มาตรการและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ            
ที่สำคัญที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะดำเนินการเพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์ในระยะต่อไปได้แก่ (1) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรทั่วไปปี 2564 (2) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติ Bayanihan to Recover as One Act 
หรือ Republic Act 11494 และโครงการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการบังคับใช้มาตรการ ECQ และ (3) 
การเร่งโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ยังคง
สามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทยมายังฟิลิปปินส์    
ตามไปด้วย เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยมายังฟิลิปปินส์ ขยายตัวดีขึ ้นมาก       
ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับรัฐบาลฟิลิปปินส์มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ     
ทำให้กำลังซื้อของประชาชนเพ่ิมขึ้นและเกิดการจับจ่ายใช้สอยสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ที่ไม่แน่นอน ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับ
แผนการค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป  

---------------------------------------- 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
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