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รายงาน East Asia and the Pacific Update
7 เมษายน 2557
ประเทศไทย
ประชากร
ประชากร

66.8 ล้ านคน

อัตราเติบโตของประชากร

ร้ อยละ 0.3

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (อัตราสากล US$)

655.5 พันล้ าน

ผลิตภัณฑ์มวลต่อหัว (อัตราสากล US$)

9,815

พื ้นที่

513,120 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุ งเทพ

ฐานข้ อมูล : ดัชนีการพัฒนาโลก
สรุ ป
อัตราการเจริ ญเติบโตของ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม ของประเทศไทย ในปี 2556 อยู่ท่ รี ้ อยละ 2.9 หลังจากที่ทุก
องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ มวลรวมขยายตัวต่ ากว่ าที่คาดไว้ ซึง่ รวมถึงการบริ โภค การลงทุน การส่งออกสุทธิ
และการใช้ จ่ายภาครัฐ ในขณะที่การอ่อนตัวของการส่งออกบางส่วนอาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้ างของการผลิตสินค้ า
เช่น ยอดขายคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลที่ลดลงทัว่ โลกเมื่อเทียบกับแท็บเล็ต อาจส่งผลให้ การส่งออกของฮาร์ ดดิสค์ ลดลง
รวมทังการส่
้
งออกผลิตผลทางการเกษตร และโลหะขยายตัวต่าเช่นกัน กาลังการซื ้อที่ออ่ นตัวลงของการบริ โภคภายใน
ครัวเรื อนส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากการลดอัตราภาษี เพื่อชดเชยให้ กบั การซื ้อรถคันแรกที่หมดอายุลงปลายปี 2555
หนี ้สินครัวเรื อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การเพิ่มมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพ
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ระบบการเงิน การค้ างชาระของโครงการจานาข้ าว 1การชะลอตัวของเศรษฐกิจนันเห็
้ นได้ อย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 3
ก่อนการประท้ วงทางการเมืองจะเริ่ มขึ ้น การประท้ วงส่งผลกระทบน้ อยต่อเศรษฐกิจมหภาค ยกเว้ นในภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมที่แท้ จริ ง น่ าจะขยายตัวจะอยู่ท่ ีร้อยละ 3 ในปี 2557 เพราะอุปสงค์ ในประเทศยังคงอ่ อน
ตัวอยู่จากความไม่ สงบทางการเมือง การบริ โภคในครัวเรื อนน่าที่จะฟื น้ ตัวเพียงเล็กน้ อยจากปี ที่แล้ ว เพราะหนี ้สิ ้น
ครัวเรื อนยังคงสูงอยู่และภาครัฐดาเนินการไม่ได้ เต็มที่เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง รายได้ จากการท่องเที่ยว
การลงทุนสาธารณะ และความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน ในขณะเดียวกันการส่งออกน่าจะมีอตั รา
การขยายตัวที่สงู เพราะการฟื น้ ตัวของประเทศคูค่ ้ าเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพพอ
จนนักลงทุนวางใจหรื อ มีการจ่ายเงิ นค้ างชาระในโครงการจานาข้ าวของปี 2556 ได้ (ซึ่งมีมูลค่าเป็ นร้ อยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสูงขึ ้นในปี 2557
เศรษฐกิจเมื่อปี 2556
ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัว ร้ อยละ 2.9 โดยการเติบโตของการบริ โภคของภาคครั วเรื อน การลงทุน
และการส่ งออกที่ชะลอตัวลง การบริ โภคของภาคครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับการขยายตัวที่ร้อย
ละ 6.7 ในปี 2555 การบริ โภคติดลบในไตรมาสที่ 4 เมื่อมีการผิดนัดชาระในโครงการรับจานาข้ าว การลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวลงเกือบร้ อยละ 3 ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่บริ ษัทส่วนใหญ่ได้ ลงทุนไปแล้ วในปี 2555 เพื่อฟื น้ ฟู
สภาพที่เกิดจากน ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 และบางส่วนเกิดจากความเชื่อมัน่ ที่ลดลงส่งผลให้ อปุ สงค์ในประเทศเติบโตไม่
ถึงร้ อยละ 1.5 ในปี 2556 เมื่อเทียบกับร้ อยละ 9.4 ในปี 2555
และเมื่อการผลิตและการบริ โภคชะลอตัว การนาเข้ าจึงขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.9 ส่งผลให้ อปุ สงค์สทุ ธิของต่างประเทศ
เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 12.4 ช่วยพยุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2556

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการซึง่ ให้ ชาวนานาข้ าวเปลือกมาจานาไว้ กบั รัฐบาลในราคาที่สงู กว่าราคาตลาดได้
เป็ นหนี ้ชาวนา 130,000 ล้ าน หรื อประมาณร้ อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึง่ 700 ล้ านบาทเป็ นเงินจานาข้ าวในฤดู
การปี 2555/2556 และ 129,300 ล้ านบาท เป็ นข้ าวที่รับจานาไว้ ตงแต่
ั ้ เดือน ตุลาคม 2556
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การส่ งออกภาคบริการนารายได้ เข้ าประเทศอย่ างมากในปี 2556 โดยมียอดนักท่ องเที่ยวเข้ าประเทศไทยสูง
เป็ นประวัตกิ ารณ์ จนเมื่อประเทศจีนมีกฎหมายท่ องเที่ยวฉบับใหม่ และเกิดเหตุไม่ สงบทางการเมืองเมื่อช่ วง
ปลายปี รายได้ การท่องเที่ยวผลักดันยอดส่งออกด้ านบริ การในผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ ้นใน 3 ไตรมาสแรกของปี ถึง
ร้ อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว ซึง่ นับว่าสูงที่สดุ ในรอบ10 ปี ยอดนักท่องเที่ยวในปี 2556 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 22 ใน 3 ไตรมาสแรก แต่อย่างไรก็ตาม ยอดนักท่องเที่ยวชะลออย่างเห็นได้ ชดั ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2556
ขยายตัวเพี ยงร้ อยละ 10.7 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เมื่อจี น ประกาศใช้ กฎหมายด้ านการ
ท่องเที่ยวฉบับใหม่ และเกิดเหตุประท้ วงทางการเมืองเมื่อปลายเดือนตุลาคมในกรุ งเทพ ถึงกระนัน้ ยอดนักท่องเที่ยว
ในปี 2556 ก็ยงั ทาสถิติสงู สุดถึง 26.6 ล้ านคน
การส่ งออกสินค้ าของไทยฟื ้ นตัวช้ ากว่ าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้ ในปี 2556 ยอดส่งออกในรู ปเงินเหรี ยญ
สหรัฐหดตัวลงร้ อยละ 0.2 2 จากปี ก่อน การส่งออกของประเทศในเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่ไม่หดตัว หรื อไม่ก็ฟืน้ ตัวได้
เร็ วกว่าประเทศไทยในปี 2556 ในช่วงปลายปี การส่งออกของไทยเท่านันที
้ ่ยงั คงหดตัวอยู่ สินค้ าส่งออกหลักของไทย
ที่ขยายตัวต่าได้ แก่ สินค้ าทางการเกษตร ฮาร์ ดดิสค์ โลหะและเหล็ก สินค้ าการเกษตรส่งออกที่ลดลงเป็ นผลจากการ
ส่งออกข้ าวที่ลดลง เนื่องจากข้ าวในสต๊ อคของโครงการรับจานาข้ าวได้ ถูกปล่อยออกมาในจานวนน้ อย และการลดลง
ของผลิตภัณฑ์ก้ งุ เนื่องจากเกิดโรคระบาด ราคายางที่ลดลงเกือบร้ อยละ 10 ในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าทาให้
มูลค่าการส่งออกของยางลดลง (ซึง่ มีสดั ส่วนเกือบครึ่ งหนึ่งของการส่งออกสินค้ าเกษตร) การส่งออกฮาร์ ดดิสก์ ลดลง
ร้ อยละ 5.6 ในปี 2556 เมื่อความต้ องการด้ านคอมพิวเตอร์ ลดลงเนื่องจากกาลังซื ้อทัว่ โลกลดลง และการแข่งขันจาก
แท็บเล๊ ต
เงินทุนไหลเข้ าผันผวนในปี 2556 เงินทุนสุทธิไหลเข้ าประเทศไทยสูงตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 รวมยอดได้ 8.7
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในครึ่ งแรกของปี 2555 และเพิ่มเป็ น 9 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของปี 2556 อย่างไรก็
ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 กระแสก็ตีกลับเมื่อมีข่าวว่าสหรั ฐอาจมีนโยบายลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ
(QE) จึงมีเงินไหลออกเกิน 7.7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งหลังของปี 2556 โดยเฉพาะจากตลาดทุนและนาไปฝาก
ในต่างประเทศ ดังนันเงิ
้ นทุนไหลเข้ าสุทธิในปี 2556 จึงมีเพียง 1.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับ 14.4 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในปี 2555
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คิดจาก ดุลการชาระเงิน
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เงินลงทุนโดยตรงจากต่ างชาติยั งคงเพิ่มขึน้ ในปี 2556 และไม่ ได้ รับผลกระทบที่เ กิดจากเหตุ ว่ ุ นวายทาง
การเมือง ยอดเงินลงทุนสุทธิจากต่างประเทศอยู่ที่ 12.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 เมื่อเทียบกับ 10.7 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในปี 2555 และเป็ นระดับสูงที่สดุ นับแต่ปี 2548 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2556 ส่วนใหญ่
มาจากญี่ปนุ่ อาเซี่ยน(ASEAN) และสหรัฐ
เงินทุนสารองระหว่ างประเทศในปี 2556 อยู่ท่ ี 167.2 พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐเทียบกับ 181.6 พันล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐในปี 2555 ธนาคารแห่งประเทศไทยคงได้ ทาการแทรกแซงค่าเงินเพื่อชะลอการอ่อนตัวของค่าเงินบาทในช่วง
ครึ่งปี หลังของ 2556 เงินทุนสารองระหว่างประเทศเมื่อสิ ้นปี 2556 มีมลู ค่าเป็ น 2.8 เท่าของยอดหนี ้สินภายนอกของ
ประเทศ บัญชีเดินสะพัดขาดดุลย์ 2.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 (ร้ อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) เทียบกับ
1.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐที่ขาดดุลย์ในปี 2555 (ร้ อยละ 0.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) ทานองเดียวกัน มีสว่ นเกินใน
บัญชีเงินทุนอยู่เพียง 1.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับส่วนเกิน 14.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี
2555
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปและอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐานในปี 2556 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.2 และ
1.0 ราคาอาหารและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปี 2556 ราคาของเนื ้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลาเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 6.6 ราคาสินค้ าอุปโภคและเครื่ องดื่มเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.5 เทียบกับปี ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้ การลดราคาลงของ
สินค้ านาเข้ า (รวมทังราคาน
้
้ามัน) ร้ อยละ 2 ส่งผลให้ ราคาสินค้ าอุปโภคเพิ่มขึ ้นช้ าลงในปี 2556 รัฐบาลยังคงอุดหนุน
ราคาขายปลีกของพลังงาน โดยเฉพาะนา้ มันดีเซลและก๊ าสธรรมชาติ

อัตราดอกเบีย้ นโยบายได้ ลดลงในเดือน

พฤศจิกายน 2556 และ มีนาคม 2667 ในภาวะเศรษฐกิจที่ออ่ นตัวลง และอัตราเงินเฟ้อที่ต่า.
นโยบายการคลังเริ่ มตึงตัวเมื่อการประท้ วงทางการเมืองเริ่ มส่ งผลต่ อการปฏิบัติงานของรั ฐบาล การลงทุน
สาธารณะเมื่อคิดเป็ นมูลค่าที่แท้ จริ ง เติบโตมากกว่าร้ อยละ 15 ใน 2 ไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า ก่อนที่จะหดตัวลงร้ อยละ 16 และ ร้ อยละ 4.7 ในไตรมาสที่ 3 และที่ 4 ตามลาดับ การดาเนินงานภายใต้
โครงการบริ หารจัดการนา้ 350,000 บาทเกิดการล่าช้ าและมีการค้ างจ่ายในโครงการรั บจานาข้ าว

ยอดขาดดุล

(รวมทังการจ่
้
ายเงินนอกงบประมาณ เช่น โครงการรับจานาข้ าว) อยู่ที่ร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเทียบกับร้ อยละ
3 ในปี 2555
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เศรษฐกิจปี 2557 และความเสี่ยง
อัตราการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ในปี 2557 การบริ โภคและการลงทุนคาดว่าจะ
ยังคงซบเซาเมื่อเหตุการณ์ ว่นุ วายทางการเมืองยังคงดาเนินอยู่ ขณะที่คาดว่าการส่งออกจะมีการฟื น้ ตัวอย่างช้ า ๆ
ถ้ าสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพพอที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุนได้ และภาครัฐสามารถดาเนินงาน
ได้ ตามปรกติ เศรษฐกิจไทยก็น่าจะขยายตัวได้ สงู กว่าที่คาดการณ์ไว้
จากการที่เศรษฐกิจโลกฟื ้ นตัวในปี 2557 การส่ งออกสินค้ าก็น่าจะฟื ้ นตัว โดยที่การเกินดุลการค้ าเพิ่มขึน้
และลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง อัตราการขยายตัวของการส่งออกน่าจะสูงขึ ้นในปี นี ้ เมื่อเศรษฐกิจโลก
ฟื น้ ตัวและอาจจะมีปัจจัยช่วยจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณของสหรัฐ (QE) ซึง่ ทาให้ เงินบาทอ่อนค่าลง คาดว่า
การส่งออกจะขยายตัวในอัตราร้ อยละ 6 (ในรู ปของเงินเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2557 หลังจากการหดตัวเล็กน้ อยเมื่อปี ที่
แล้ ว เนื่องการฟื น้ ตัวของตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป การส่งออกกุ้ง
ที่เพิ่มขึ ้นหลังจากการควบคุมโรคระบาดได้ และการส่งออกข้ าวเพิ่มขึ ้นเมื่อรัฐบาลเริ่ ม ปล่อยข้ าวจากโครงการรับจานา
ข้ าวมากขึ ้น ขณะที่การส่งออกเริ่ มฟื น้ ตัว คาดว่าการนาเข้ าคงจะเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3 ดุลการค้ าคาดว่าจะเกินดุล
อยู่ที่ ร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมร้ อยละ 1.6 ในปี ที่ แล้ ว การได้ ดุล ทางการค้ าที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้ บัญชี
เดินสะพัดมีผลเป็ นบวกเล็กน้ อยในปี นี ้ที่ ร้อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมเมื่อเทียบกับการขาดดุลร้ อยละ 0.7 ในปี
2556
การบริ โภคในครั วเรื อนคาดว่ าจะเติบโตช้ าๆ ขณะที่ สภาวะทางการเงินของครั วเรื อนเริ่ มจะแข็งแรงขึน้
การบริ โภคในครั วเรื อนได้ เริ่ มปรั บตัว ตังแต่
้ ไตรมาสที่สองของปี ที่แล้ ว เมื่อผลกระทบจากนโยบายการกระตุ้น การ
บริ โภคเริ่ มอ่อนตัวลงในปลายปี 2555 การลดภาษี รายได้ ส่วนบุคคลที่เป็ นผลในปี 2557 จะมีผลในการเพิ่มรายได้
ของครัวเรื อน อย่างไรก็ตาม ครัวเรื อนยังคงจะระมัดระวังในการใช้ จ่ายในปี นี ้เนื่องจากความไม่แน่นอนหลาย ๆ อย่าง
อาทิ ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมือง ความไม่แน่นอนของการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และการเบิกจ่าย
จากโครงการรับจานาข้ าว ในขณะเดียวกัน ยอดหนี ้สินภาคครัวเรื อนยังคงอยู่ในระดับสูงที่เกือบจะถึงร้ อยละ 80 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม การบริ โภคภาคครัวเรื อนคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.5 จากปี ที่แล้ ว สูงขึน้ เพียงเล็กน้ อยจาก
อัตราร้ อยละ 1.3 ในปี 2556
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การลงทุนสาธารณะน่ าจะขยายตัวในอัตราเดียวกับปี 2556 เนื่องจากการลงทุนสาธารณะขนาดใหญ่ ยังคง
หยุ ดชะงัก การเบิ กจ่ายตามโครงการบริ หารจัดการนา้ ยังคงชะงักอยู่ก่อนในปี นี เ้ นื่ องจากจะต้ องมีการทาประชา
พิจารณ์ ให้ เสร็ จก่อนจะเริ่ มโครงการ นอกจากนัน้ พรบ.เงินกู้นอกงบประมาณ 2 ล้ านล้ านบาทเพื่อลงทุนในโครงการ
ด้ านการขนส่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ โครงการย่อยภายใต้ โครงการนี ้ต้ องล่าช้ าออกไป
เนื่องจากต้ องมีการปรั บแก้ และหาแหล่งเงิ นทุน ใหม่ เป็ นผลให้ การลงทุนสาธารณะในปี 2557 คงเติบโตในอัตรา
เดียวกับปี ที่แล้ วที่ประมาณร้ อยละ 1
ความเสี่ยงต่ อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตขึน้ อยู่กับอัตราการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลกและสถานการณ์ ทางการเมือง การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาด และการชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ ว
ของเศรษฐกิจในจีนจะส่งผลกระทบด้ านลบต่อการส่งออกของไทย ปมขัดแย้ งทางการเมืองได้ ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่
ถดถอย อีกทังเกิ
้ ดความลาบากในการดาเนินงานประจาของภาคราชการ เช่น การออกหนังสือเดินทางเป็ นต้ น ความ
ล่าช้ าของโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ในปี นี ้แต่ใน
ระยะยาวด้ วย เนื่องจากการบริ หารจัดการน ้าที่ดีขึน้ และระบบขนส่งที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ สาคัญยิ่ งต่อการเติบโต
ของประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านันการขาดเสถี
้
ยรภาพการเมืองที่อย่างต่อเนื่องทาให้ รัฐบาลให้ ความสาคัญต่อ
การพัฒนาระยะยาว เช่น การเพิ่มทักษะ และความสามารถในการแข่งขัน น้ อยกว่าที่ควร

