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รายงาน East Asia and the Pacific Update  

7 เมษายน 2557 

ประเทศไทย 
ประชากร 

ประชากร 66.8 ล้านคน 

อตัราเติบโตของประชากร ร้อยละ 0.3 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม (อตัราสากล US$) 655.5 พนัล้าน 

ผลิตภณัฑ์มวลตอ่หวั (อตัราสากล US$) 9,815 

พืน้ท่ี 513,120 ตารางกิโลเมตร 

เมืองหลวง กรุงเทพ 

ฐานข้อมลู : ดชันีการพฒันาโลก 

 

สรุป 

 

อัตราการเจริญเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ของประเทศไทย ในปี 2556 อยู่ที่ ร้อยละ 2.9 หลังจากที่ทุก

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัวต ่ากว่าที่คาดไว้ ซึง่รวมถึงการบริโภค การลงทุน การส่งออกสทุธิ 

และการใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะท่ีการอ่อนตวัของการส่งออกบางส่วนอาจมีสาเหตมุาจากโครงสร้างของการผลิตสินค้า 

เช่น ยอดขายคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลท่ีลดลงทัว่โลกเม่ือเทียบกบัแท็บเลต็ อาจสง่ผลให้การส่งออกของฮาร์ดดิสค์ลดลง 

รวมทัง้การสง่ออกผลิตผลทางการเกษตร และโลหะขยายตวัต ่าเช่นกนั  ก าลงัการซือ้ท่ีออ่นตวัลงของการบริโภคภายใน

ครัวเรือนส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการลดอตัราภาษีเพ่ือชดเชยให้กบัการซือ้รถคนัแรกท่ีหมดอายุลงปลายปี 2555

หนีส้ินครัวเรือนท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว  การเพ่ิมมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเข้มงวดเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
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ระบบการเงิน  การค้างช าระของโครงการจ าน าข้าว 1การชะลอตวัของเศรษฐกิจนัน้เห็นได้อย่างชดัเจนในไตรมาสท่ี 3

ก่อนการประท้วงทางการเมืองจะเร่ิมขึน้  การประท้วงส่งผลกระทบน้อยต่อเศรษฐกิจมหภาค  ยกเว้นในภาคธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงน่าจะขยายตัวจะอยู่ที่ ร้อยละ 3 ในปี 2557 เพราะอุปสงค์ในประเทศยังคงอ่อน

ตัวอยู่จากความไม่สงบทางการเมือง  การบริโภคในครัวเรือนน่าท่ีจะฟืน้ตวัเพียงเล็กน้อยจากปีท่ีแล้ว  เพราะหนีส้ิน้

ครัวเรือนยงัคงสงูอยู่และภาครัฐด าเนินการไม่ได้เต็มท่ีเน่ืองจากความวุ่นวายทางการเมือง  รายได้จากการท่องเท่ียว 

การลงทนุสาธารณะ และความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุก็ได้รับผลกระทบเช่นกนั  ในขณะเดียวกนัการส่งออกน่าจะมีอตัรา

การขยายตวัท่ีสงูเพราะการฟืน้ตวัของประเทศคูค้่าเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง  หากสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพพอ

จนนักลงทุนวางใจหรือมีการจ่ายเงินค้างช าระในโครงการจ าน าข้าวของปี 2556 ได้ (ซึ่งมีมูลค่าเป็นร้อยละ 1 ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวม) อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะสงูขึน้ในปี 2557 

  

เศรษฐกจิเม่ือปี 2556 

 

ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการเติบโตของการบริโภคของภาคครัวเรือน การลงทุน

และการส่งออกที่ชะลอตัวลง  การบริโภคของภาคครัวเรือนเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัการขยายตวัท่ีร้อย

ละ 6.7 ในปี 2555  การบริโภคติดลบในไตรมาสท่ี 4 เมื่อมีการผิดนดัช าระในโครงการรับจ าน าข้าว  การลงทุน

ภาคเอกชนหดตวัลงเกือบร้อยละ 3  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการท่ีบริษัทส่วนใหญ่ได้ลงทุนไปแล้วในปี 2555 เพ่ือฟืน้ฟู

สภาพท่ีเกิดจากน า้ท่วมใหญ่ในปี 2554  และบางสว่นเกิดจากความเช่ือมัน่ท่ีลดลงสง่ผลให้อปุสงค์ในประเทศเติบโตไม่

ถงึร้อยละ 1.5 ในปี 2556  เม่ือเทียบกบัร้อยละ 9.4 ในปี 2555 

 

และเม่ือการผลิตและการบริโภคชะลอตวั  การน าเข้าจงึขยายตวัเพียงร้อยละ 2.9 สง่ผลให้อปุสงค์สทุธิของตา่งประเทศ

เพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ 12.4 ช่วยพยงุการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2556 

 

                                                           
1 ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 โครงการซึง่ให้ชาวนาน าข้าวเปลือกมาจ าน าไว้กบัรัฐบาลในราคาท่ีสงูกวา่ราคาตลาดได้
เป็นหนีช้าวนา 130,000 ล้าน หรือประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม ซึง่ 700 ล้านบาทเป็นเงินจ าน าข้าวในฤดู
การปี 2555/2556 และ 129,300 ล้านบาท เป็นข้าวท่ีรับจ าน าไว้ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2556 
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การส่งออกภาคบริการน ารายได้เข้าประเทศอย่างมากในปี 2556 โดยมียอดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยสูง

เป็นประวัตกิารณ์ จนเม่ือประเทศจีนมีกฎหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่และเกดิเหตุไม่สงบทางการเมืองเม่ือช่วง

ปลายปี  รายได้การท่องเท่ียวผลกัดนัยอดส่งออกด้านบริการในผลิตภณัฑ์มวลรวมเพ่ิมขึน้ใน 3 ไตรมาสแรกของปีถึง

ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว   ซึง่นบัว่าสงูท่ีสดุในรอบ10 ปี ยอดนกัท่องเท่ียวในปี 2556 เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 22 ใน 3 ไตรมาสแรก  แตอ่ย่างไรก็ตาม ยอดนกัท่องเท่ียวชะลออย่างเห็นได้ชดัในไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 

ขยายตัวเพียงร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า  เมื่อจีนประกาศใช้กฎหมายด้านการ

ทอ่งเท่ียวฉบบัใหม ่และเกิดเหตปุระท้วงทางการเมืองเมื่อปลายเดือนตลุาคมในกรุงเทพ  ถึงกระนัน้ ยอดนกัท่องเท่ียว

ในปี 2556 ก็ยงัท าสถิติสงูสดุถงึ 26.6 ล้านคน 

 

การส่งออกสินค้าของไทยฟ้ืนตัวช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคนี ้  ในปี 2556 ยอดส่งออกในรูปเงินเหรียญ

สหรัฐหดตวัลงร้อยละ 0.2 2 จากปีก่อน  การสง่ออกของประเทศในเอเชียตะวนัออกสว่นใหญ่ไมห่ดตวั หรือไมก่็ฟืน้ตวัได้

เร็วกวา่ประเทศไทยในปี 2556  ในช่วงปลายปี การสง่ออกของไทยเท่านัน้ท่ียงัคงหดตวัอยู่  สินค้าส่งออกหลกัของไทย

ท่ีขยายตวัต ่าได้แก่ สินค้าทางการเกษตร ฮาร์ดดิสค์ โลหะและเหล็ก  สินค้าการเกษตรส่งออกท่ีลดลงเป็นผลจากการ

สง่ออกข้าวท่ีลดลง  เน่ืองจากข้าวในสต๊อคของโครงการรับจ าน าข้าวได้ถูกปล่อยออกมาในจ านวนน้อย และการลดลง

ของผลิตภณัฑ์กุ้งเน่ืองจากเกิดโรคระบาด  ราคายางท่ีลดลงเกือบร้อยละ 10 ในปี 2556 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าท าให้

มลูคา่การส่งออกของยางลดลง (ซึง่มีสดัส่วนเกือบคร่ึงหนึ่งของการส่งออกสินค้าเกษตร)  การส่งออกฮาร์ดดิสก์ลดลง

ร้อยละ 5.6 ในปี 2556 เมื่อความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ลดลงเน่ืองจากก าลงัซือ้ทัว่โลกลดลง และการแข่งขนัจาก

แท็บเล๊ต 

 

เงนิทุนไหลเข้าผันผวนในปี 2556  เงินทนุสทุธิไหลเข้าประเทศไทยสงูตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ของปี 2555 รวมยอดได้ 8.7 

พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในคร่ึงแรกของปี 2555 และเพ่ิมเป็น 9 พนัล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556  อย่างไรก็

ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 กระแสก็ตีกลับเมื่อมีข่าวว่าสหรัฐอาจมีนโยบายลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(QE)  จึงมีเงินไหลออกเกิน 7.7 พนัล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงหลงัของปี 2556  โดยเฉพาะจากตลาดทุนและน าไปฝาก

ในต่างประเทศ  ดงันัน้เงินทุนไหลเข้าสทุธิในปี 2556 จึงมีเพียง 1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกบั 14.4 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐในปี  2555 

                                                           
2
 คิดจาก ดลุการช าระเงิน 
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เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติยังคงเพิ่มขึน้ในปี 2556 และไม่ได้รับผลกระทบที่ เกิดจากเหตุวุ่นวายทาง

การเมือง  ยอดเงินลงทนุสทุธิจากตา่งประเทศอยู่ท่ี 12.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 เมื่อเทียบกบั 10.7 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐในปี 2555 และเป็นระดบัสงูท่ีสดุนบัแต่ปี 2548 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2556 ส่วนใหญ่

มาจากญ่ีปุ่ น อาเซี่ยน(ASEAN) และสหรัฐ 

 

เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศในปี 2556 อยู่ที่ 167.2 พันล้านเหรียญสหรัฐเทยีบกับ 181.6 พันล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2555  ธนาคารแห่งประเทศไทยคงได้ท าการแทรกแซงคา่เงินเพ่ือชะลอการออ่นตวัของคา่เงินบาทในช่วง

คร่ึงปีหลงัของ 2556  เงินทนุส ารองระหวา่งประเทศเม่ือสิน้ปี 2556 มีมลูคา่เป็น 2.8 เท่าของยอดหนีส้ินภายนอกของ

ประเทศ  บญัชีเดินสะพดัขาดดลุย์ 2.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 (ร้อยละ 0.7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม) เทียบกบั 

1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐที่ขาดดลุย์ในปี 2555 (ร้อยละ 0.4 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม) ท านองเดียวกนั มีสว่นเกินใน

บญัชีเงินทนุอยู่เพียง 1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 เปรียบเทียบกบัสว่นเกิน 14.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี  

2555 

 

อัตราเงนิเฟ้ออยู่ในระดับต ่า  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปและอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานในปี 2556 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.2 และ 

1.0  ราคาอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกบัปี 2556  ราคาของเนือ้สตัว์ สตัว์ปีก และปลาเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 6.6  ราคาสินค้าอปุโภคและเคร่ืองดื่มเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 1.5  เทียบกบัปีก่อนหน้า  ทัง้นี ้การลดราคาลงของ

สินค้าน าเข้า (รวมทัง้ราคาน า้มนั) ร้อยละ 2  สง่ผลให้ราคาสินค้าอปุโภคเพ่ิมขึน้ช้าลงในปี 2556  รัฐบาลยงัคงอดุหนุน

ราคาขายปลีกของพลงังาน  โดยเฉพาะน า้มนัดีเซลและก๊าสธรรมชาติ  อตัราดอกเบีย้นโยบายได้ลดลงในเดือน 

พฤศจิกายน 2556 และ มีนาคม 2667 ในภาวะเศรษฐกิจที่ออ่นตวัลง และอตัราเงินเฟ้อท่ีต ่า. 

 

นโยบายการคลังเร่ิมตึงตัวเม่ือการประท้วงทางการเมืองเร่ิมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล  การลงทุน

สาธารณะเมื่อคิดเป็นมลูค่าท่ีแท้จริงเติบโตมากกว่าร้อยละ 15 ใน 2 ไตรมาสแรกเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า  ก่อนท่ีจะหดตวัลงร้อยละ 16 และ ร้อยละ 4.7 ในไตรมาสท่ี 3 และท่ี 4 ตามล าดบั  การด าเนินงานภายใต้

โครงการบริหารจัดการน า้ 350,000 บาทเกิดการล่าช้าและมีการค้างจ่ายในโครงการรับจ าน าข้าว  ยอดขาดดุล 

(รวมทัง้การจ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น โครงการรับจ าน าข้าว) อยู่ท่ีร้อยละ 2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมเทียบกบัร้อยละ 

3 ในปี 2555  
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เศรษฐกิจปี 2557 และความเส่ียง 

 

อตัราการการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 3.0 ในปี 2557  การบริโภคและการลงทุนคาดว่าจะ

ยงัคงซบเซาเมื่อเหตกุารณ์วุ่นวายทางการเมืองยงัคงด าเนินอยู่  ขณะท่ีคาดว่าการส่งออกจะมีการฟืน้ตวัอย่างช้า ๆ  

ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพพอท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุนได้ และภาครัฐสามารถด าเนินงาน

ได้ตามปรกติ  เศรษฐกิจไทยก็น่าจะขยายตวัได้สงูกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้  

 

จากการที่เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวในปี 2557  การส่งออกสินค้าก็น่าจะฟ้ืนตัว โดยที่การเกินดุลการค้าเพิ่มขึน้

และลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง  อตัราการขยายตวัของการส่งออกน่าจะสงูขึน้ในปีนี ้ เมื่อเศรษฐกิจโลก

ฟืน้ตวัและอาจจะมีปัจจยัช่วยจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของสหรัฐ (QE) ซึง่ท าให้เงินบาทอ่อนค่าลง  คาดว่า

การส่งออกจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 6 (ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ) ในปี 2557  หลงัจากการหดตวัเล็กน้อยเมื่อปีท่ี

แล้ว  เน่ืองการฟืน้ตวัของตลาดสง่ออกหลกัของประเทศไทย  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การส่งออกกุ้ ง

ท่ีเพ่ิมขึน้หลงัจากการควบคมุโรคระบาดได้ และการส่งออกข้าวเพ่ิมขึน้เมื่อรัฐบาลเร่ิมปล่อยข้าวจากโครงการรับจ าน า

ข้าวมากขึน้  ขณะท่ีการสง่ออกเร่ิมฟืน้ตวั คาดวา่การน าเข้าคงจะเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 3  ดลุการค้าคาดว่าจะเกินดลุ

อยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 1.6 ในปีท่ีแล้ว  การได้ดุลทางการค้าท่ีเพ่ิมขึน้จะส่งผลให้บัญชี

เดินสะพดัมีผลเป็นบวกเล็กน้อยในปีนีท่ี้ร้อยละ 0.9 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมเมื่อเทียบกบัการขาดดลุร้อยละ 0.7 ในปี 

2556 

 

การบริโภคในครัวเรือนคาดว่าจะเติบโตช้าๆ ขณะที่ สภาวะทางการเงินของครัวเรือนเร่ิมจะแข็งแรงขึน้  

การบริโภคในครัวเรือนได้เร่ิมปรับตวัตัง้แต่ไตรมาสท่ีสองของปีท่ีแล้ว เมื่อผลกระทบจากนโยบายการกระตุ้นการ

บริโภคเร่ิมอ่อนตวัลงในปลายปี 2555  การลดภาษีรายได้ส่วนบุคคลท่ีเป็นผลในปี 2557 จะมีผลในการเพ่ิมรายได้

ของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนยงัคงจะระมดัระวงัในการใช้จ่ายในปีนีเ้น่ืองจากความไม่แน่นอนหลาย ๆ อย่าง 

อาทิ ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมือง ความไม่แน่นอนของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก และการเบิกจ่าย

จากโครงการรับจ าน าข้าว  ในขณะเดียวกนั ยอดหนีส้ินภาคครัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ีเกือบจะถงึร้อยละ 80 ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวม  การบริโภคภาคครัวเรือนคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 จากปีท่ีแล้ว  สงูขึน้เพียงเล็กน้อยจาก

อตัราร้อยละ 1.3 ในปี 2556  
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การลงทุนสาธารณะน่าจะขยายตัวในอัตราเดียวกับปี 2556 เน่ืองจากการลงทุนสาธารณะขนาดใหญ่ยังคง

หยุดชะงัก  การเบิกจ่ายตามโครงการบริหารจัดการน า้ยังคงชะงักอยู่ก่อนในปีนีเ้น่ืองจากจะต้องมีการท าประชา

พิจารณ์ให้เสร็จก่อนจะเร่ิมโครงการ  นอกจากนัน้ พรบ.เงินกู้นอกงบประมาณ 2 ล้านล้านบาทเพ่ือลงทุนในโครงการ

ด้านการขนสง่ถกูศาลรัฐธรรมนญูตดัสินวา่ขดัตอ่รัฐธรรมนญู  สง่ผลให้โครงการย่อยภายใต้โครงการนีต้้องลา่ช้าออกไป

เน่ืองจากต้องมีการปรับแก้และหาแหล่งเงินทุนใหม่  เป็นผลให้การลงทุนสาธารณะในปี 2557 คงเติบโตในอตัรา

เดียวกบัปีท่ีแล้วท่ีประมาณร้อยละ 1 

 

ความเส่ียงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตขึน้อยู่ กับอัตราการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ

โลกและสถานการณ์ทางการเมือง  การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจโลกท่ีช้ากว่าท่ีคาด และการชะลอตวัลงอย่างรวดเร็ว

ของเศรษฐกิจในจีนจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการส่งออกของไทย  ปมขดัแย้งทางการเมืองได้ส่งผลให้ความเช่ือมัน่

ถดถอย  อีกทัง้เกิดความล าบากในการด าเนินงานประจ าของภาคราชการ เช่น การออกหนงัสือเดินทางเป็นต้น  ความ

ล่าช้าของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ในปีนีแ้ต่ใน

ระยะยาวด้วย  เน่ืองจากการบริหารจดัการน า้ท่ีดีขึน้และระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ส าคญัย่ิงต่อการเติบโต

ของประเทศไทยในอนาคต  ย่ิงไปกว่านัน้การขาดเสถียรภาพการเมืองท่ีอย่างต่อเน่ืองท าให้รัฐบาลให้ความส าคญัต่อ

การพฒันาระยะยาว เช่น การเพ่ิมทกัษะ และความสามารถในการแข่งขนั น้อยกวา่ท่ีควร 


