
2557  
ประชากร (ล้านคน)  68.6 
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (พนัล้านเหรียญสหรัฐ) 371.9 
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว (เหรียญสหรัฐ) 3,438 
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว (เหรียญสหรัฐ)  
ปรับตามกาลงัการซ้ือของประเทศ (2554) 

13,932 

อตัราความยากจน ณ 2 เหรียญสหรัฐต่อวัน 
ปรับตามกาลงัการซ้ือของประเทศ (2555) 

1.6 

อตัราความยากจน ณ 4 เหรียญสหรัฐต่อวัน 
ปรับตามก าลงัการซ้ือของประเทศ (2555) 

21.9 

ค่าสัมประสิทธ์ิจีนีด้านการบริโภค (2555) 0.39 
อายุขัยเฉลีย่ 74 
อตัราส่วนผู้เรียนในการศึกษาระดบัประถมโดยรวม (2556)  93 
 
ที่มา หน่วยงานรัฐของไทยและ World Development Indicator 2557  

 
 

เศรษฐกิจไทยชะลอตวัลงในปี 2557 โดยคาดวา่จะขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึนในปี 2558–2560  สถานการณ์ความขดัแยง้ภายในประเทศ
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ส่งผลกระทบต่ออุปสงคภ์ายในประเทศและการลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั  โดยคาดวา่อุปสงคภ์ายในประเทศ
และการส่งออกซ่ึงชะลอตวัในปีท่ีแลว้จะมีการขยายตวัเน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคาน ้ ามนั การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของตลาด
ส่งออกท่ีส าคญัของไทยท่ีฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ  รวมถึงภาคการท่องเท่ียว ทั้งน้ี เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะมีการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559–
2560  จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ  ในขณะท่ีเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียจะคงอยูใ่นระดบัต ่า  อยา่งไรก็ดี อตัราการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการส่งออกไทยและเสถียรภาพทางการเมืองในระยะต่อไป  อตัรา
ความยากจนคาดวา่จะปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง เพราะผูมี้รายไดน้อ้ยจะไดป้ระโยชน์จากการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ แมว้า่จะ
ไดรั้บผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีปรับตวัลดลงก็ตาม 
 

การพฒันาของเศรษฐกจิในระยะทีผ่่านมา 

 

เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 0.7 ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้หลงัจากท่ีมีการหดตวัในช่วงคร่ึงแรกของปี  เศรษฐกิจไทยขยายตวั
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 จากการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ  ทั้งน้ี ภาคการส่งออกซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของเศรษฐกิจไทย
ยงัคงชะลอตวัตลอดทั้งปี  โดยมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต ์ฮาร์ดดิสก ์ขา้ว และยางหดตวัอยา่งต่อเน่ือง การส่งออกภาคบริการ ภาค
ท่องเท่ียว (คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ) ฟ้ืนตวัในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557  การชะลอตวัของอุปสงค์



ภายในประเทศและภาคส่งออกของไทยส่งผลใหป้ริมาณการผลิตของภาคอุตสาหกรรมหดตวัลงร้อยละ 1.1 ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้  ทั้งน้ี อตัราการใชก้ าลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรม ณ ส้ินปี 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 60 ส่งผลใหก้ารลงทุนภาคเอกชนหดตวัร้อยละ 1.9  
 

ดุลบญัชีเดินสะพดัของปี 2557 เกินดุล 14,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 3.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ) เทียบกบัการขาดดุล
ร้อยละ 0.6 ในปี 2556 เน่ืองจากการหดตวัของการน าเขา้  ในขณะท่ีดุลการช าระเงินขาดดุล 1,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบกบัการขาดดุล 
5,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการไหลออกของเงินจากตลาดทุน)  ณ ส้ินปี 2557 เงินส ารองระหวา่งประเทศมีมูลค่า 

157, 000 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบกบั 167,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ณส้ินปี 2556) ค่าเงินบาทปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.1 เทียบกบัค่าเงินเม่ือ
ส้ินปี 2556 โดยอตัราแลกเปล่ียนแทจ้ริง (REER) ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 และอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่าท่ีร้อยละ 1.9 
 

การลงทุนภาครัฐหดตวัร้อยละ 6.1 ในปี 2557 และการขาดดุลการคลงัคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  ในขณะท่ี
หน้ีสาธารณะอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 46.4 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2557 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั
ระดบัร้อยละ 45.7 ณ ส้ินปี 2556  
 

การชะลอตวัของภาคการส่งออกและการหดตวัของการลงทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคครัวเรือนในเขตเมืองซ่ึงส่วนมากมีรายไดจ้าก
การเป็นแรงงานทกัษะต ่าในภาคการผลิตนอกภาคการเกษตรท่ีเนน้การใชแ้รงงาน  นอกจากน้ี คนจนในเขตชนบทก็ไดรั้บผลกระทบ
เช่นกันจากการส่งเงินกลบัต่างจงัหวดัท่ีจ านวนลดลง  โดยกลุ่มผูสู้งอายุและเด็กท่ีตอ้งพึ่งพาเงินดงักล่าวมีความเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบ  ทั้งน้ี กวา่คร่ึงของผูมี้รายไดน้อ้ยในเขตชนบทท างานในภาคการเกษตรท่ีมีผลิตภาพต ่าส่งผลใหมี้ความเส่ียงจากการตกต ่าของ
ราคาผลผลิตการเกษตรท่ีส าคญั อาทิ ขา้วและยางพารา  ทั้ งน้ี สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใตเ้ส้นแบ่งความยากจนของไทยในปี 2556 อยู่ท่ี
ระดบัร้อยละ 10.9 และร้อยละ 20.8 อยูภ่ายใตเ้สน้แบ่งความยากจนท่ี 4 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ซ่ึงปรับตามก าลงัซ้ือของประเทศ) 
 

แนวโน้มทางเศรษฐกจิ 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริงคาดวา่จะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.5 ในปี 2558 โดยภาคส่งออกจะขยายตวัอยา่งชา้ๆ จากการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจของตลาดส่งออกท่ีส าคญัในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง  อย่างไรก็ดี การน าเขา้มีแนวโน้มท่ีจะลดลงต่อเน่ืองจากปี 2557 
เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของราคาน ้ ามนั  ทั้งน้ี ภาคการท่องเท่ียวคาดวา่จะขยายตวัในปี 2558 หลงัจากท่ีหดตวัในปี 2557 โดยคาดวา่
จ านวนนกัท่องเท่ียวจะขยายตวัร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
 

อุปสงคภ์ายในประเทศคาดวา่จะฟ้ืนตวัในปี 2558 หลงัจากท่ีหดตวัในปี 2557 การบริโภคภาคครัวเรือนจะขยายตวัเลก็นอ้ยตามการฟ้ืนตวั
ของภาคส่งออกและการปรับตวัลดลงของราคาน ้ ามนั อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย (ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายลงร้อยละ 0.25 เม่ือเดือนมีนาคม)  อยา่งไรก็ตามรายไดภ้าคการเกษตรจะไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้และราคาผลผลิตการเกษตร
ท่ีตกต ่า  หน้ีครัวเรือนซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 85 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ) จะยงัคงเป็นขอ้จ ากดัส าหรับการขยายตวัของการ
บริโภค  ทั้งน้ี การลงทุนภาคเอกชนซ่ึงหดตวัในปีก่อนหน้ามีการฟ้ืนตวัในปีน้ีตามการปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างชา้ๆ ของการเพ่ิมอตัราการ
ผลิต และเสถียรภาพทางการเมืองซ่ึงช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  ทั้งน้ี คาดวา่การลงทุนภาครัฐจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนตามการ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในปีน้ี 
 
 
 

รูปที ่1 ท่ีมาของการขยายตวัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศรายปี 



 
 

เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีรายไดสู้งคาดวา่จะฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 และ 2560  ราคาน ้ ามนัจะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี
จะส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนตวัของการบริโภคภายในประเทศและภาคส่งออกของไทย  นอกจากน้ี โครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ (รถไฟ
รางคู่และการพฒันารางรถไฟ) ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการในปี 2559 จะช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนดว้ย  อีกทั้งยงัจะ
ท าให้มีการน าเขา้เพ่ิมข้ึนอนัเน่ืองมาจากการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลน้อยลงในปี 2559 และปี 2560 โดย
คาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 4.0 ในปี 2559 และ 2560 
 

ปัจจัยเส่ียง 

 

ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัส าหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยงัคงเป็นความไม่แน่นอนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ภาคส่งออกของไทย รวมถึงการฟ้ืนตวัท่ีชา้ของภาคการส่งออกของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น  การท่ีเศรษฐกิจของไทยจะ
สามารถขยายตวัในอตัราสูงไดน้ั้น ภาคเอกชนจะตอ้งสามารถพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัสินคา้ส่งออก รวมถึงการพฒันา
คุณภาพสินคา้ดว้ย   
 

ความสามารถของภาครัฐในการด าเนินการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีถูกเล่ือนมาเป็นเวลานานนบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญั  นอกจากน้ีการ
ท่ีแผนการปฏิรูปของรัฐบาลจะด าเนินการอย่างย ัง่ยืนไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัความมัน่คงทางการเมืองในปี 2559 และ 2560 ซ่ึงยงัไม่มีความ
แน่นอน เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ในปีน้ีและคาดวา่การเลือกตั้งจะจดัข้ึนในปีหนา้ 
 

รูปที ่2 อตัราความยากจนและอตัราการขยายตวัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั 

 



ความเหล่ือมล ้ายงัคงเป็นปัจจยัทา้ทายท่ีส าคญัส าหรับประเทศไทย ซ่ึงมีความแตกต่างระหวา่งแต่ละภูมิภาค และระหวา่งเขตเมือง
และเขตชนบทท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ความยากจนไดห้ย ัง่ลึกอยูใ่นโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมีคนยากจนท่ีไม่
มีรายไดซ่ึ้งตอ้งอาศยัเงินสนบัสนุนจากครอบครัวและการช่วยเหลือจากชุมชน  ปัจจยัเส่ียงเหล่าน้ีจะกลายเป็นประเด็นเร่งด่วน
ยิง่ข้ึนเม่ือประชากรไทยมีอายเุพ่ิมข้ึน หากนโยบายการปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล ้ายงัไม่ประสบความส าเร็จ 
 
 

ประเทศไทย/ ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกจิและสังคมทีส่ าคญั 
 2555 2556 2557 2558f 2559f 2560f 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 6.5 2.9 0.7 3.5 4.0 4.0 

การบริโภคภาคเอกชน 6.7 0.3 0.3 1.0 1.2 1.5 

การบริโภคภาครัฐบาล 7.5 4.9 2.8 4.0 4.0 3.0 

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร 13.2 -2.0 -2.8 6.0 5.4 6.6 

ส่วนเปลีย่นสินค้าคงเหลอื (ร้อยละของแหล่งที่มาของการขยายตัว)
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  

0.8 1.0 -2.1 -0.1 0.1 0.1 

ค่าสถิติคลาดเคลือ่น (ร้อยละของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)  0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 

การส่งออกสินค้าและบริการ 3.1 4.2 0.0 3.5 4.2 5.1 

การน าเข้าสินค้าและบริการ 6.2 2.3 -4.8 3.2 2.6 4.3 

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  ณ ราคาประจ าปี (ร้อยละ) 7.9 4.6 2.0 4.0 5.5 6.0 

ภาคการเกษตร -0.7 2.2 -0.9 1.2 1.3 1.5 

ภาคอุตสาหกรรม 9.4 2.2 0.8 3.0 5.0 5.5 

ภาคบริการ 9.1 7.7 4.0 5.5 6.0 6.5 

ดชันีราคาผู้บริโภค (ร้อยละ) 3.0 2.2 1.9 0.5 1.5 2.0 

ดุลบัญชีเดนิสะพดัต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) -0.4 -0.6 3.8 5.3 5.0 4.6 

ดุลงบประมาณภาครัฐต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) -3.6 -1.6 -1.7 -1.8 -2.0 -2.3 

อตัราความยากจน ณ 2 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ปรับตามกาลังการซื้อของประเทศ (2555) 

1.6 1.4 .. .. .. .. 

อตัราความยากจน ณ 4 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ปรับตามกาลังการซื้อของประเทศ (2555) 

21.9 20.8 .. .. .. .. 

ค่าสัมประสิทธิ์จีนีด้านการบริโภค (2555) 0.39 .. .. .. .. .. 
 


