
 หน้า 1 
 

รายงาน East Asia Pacific Economic Update 
7 ตลุาคม 2556 

ประเทศไทย 

 
ประชากร 66.8 ลา้น  

การเตบิโตของประชากร  รอ้ยละ 0.3  

GDP (PPP, int’l US$)  655.5 พนัลา้น  

GDP per capita (PPP, int’l US$)  9,815  

พืน้ที ่  513,120 ตารางกโิลเมตร  

เมอืงหลวง  กรุงเทพมหานคร  

ทีม่า: World Development Indicators.   

บทสรปุ  

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยจะเตบิโตรอ้ยละ 4 ตลอดทัง้ปีนี้ การเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (จดีพี)ี ทีแ่ทจ้รงิในครึง่ปีแรกของปีพ.ศ. 2556 มาจากการบรโิภคของภาคครวัเรอืนเป็นหลกัซึง่ไดร้บั
การกระตุน้จากเงนิสนบัสนุนจากรฐับาลในโครงการรถคนัแรก การสง่ออกทีท่รดุตวัลงในชว่งครึง่ปีแรกจะคอ่ยๆ ฟ้ืน
ตวัขึน้ในครึง่ปีหลงั ในขณะทีก่ารบรโิภคภาคครวัเรอืนจะขยายตวัชา้ลง คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจะเตบิโตสงูขึน้ในปี
ถดัไป เนื่องจากเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้การลงทนุภาครฐัขนาดใหญ่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปีหน้าจะ
ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็าม ยงัคงมมีปีจัจยัเสีย่งในเรือ่งการเบกิจ่ายเงนิเพือ่ใชใ้นการ
ลงของทนุภาครฐัทีล่่าชา้  ความเสีย่งจากปจัจยัภายนอกอืน่ๆ ไดแ้ก ่อตัราการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก และ ความผนั
ผวนของเงนิทนุทีไ่หลเขา้ออก 
 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

ในครึง่ปีแรก จดีพีทีีแ่ทจ้รงิเตบิโตรอ้ยละ 4.1 เมือ่เทยีบกบัเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหน้าดว้ยปจัจยัหลกัมาจากอปุสงค์
ภายในประเทศ การบรโิภคภาคครวัเรอืนเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัของการเตบิโตทางเศรษฐกจิในชว่งครึง่ปีแรกของปีนี้ 
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เนื่องจากการทีผู่บ้รโิภคใชโ้อกาสจากเงนิสนบัสนุนของรฐับาลในโครงการรถคนัแรกในชว่งไตรมาสที่ 1 ของปี1 การ
สง่ออกของภาคบรกิารขบัเคลือ่นดว้ยรายรบัจากธรุกจิทอ่งเทีย่วเป็นหลกัพุง่ขึน้สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ในปีนี้ 
มากกว่ารอ้ยละ 20 ในชว่งครึง่ปีแรกเมือ่เทยีบกบัเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ อยา่งไรกด็กีารสง่ออกสนิคา้ในครึง่ปีแรก
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 1.2 ซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไว ้(คดิเป็นดอลล่ารส์หรฐั) ในขณะทีก่ารน าเขา้สนิคา้เพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 3.2 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม
การผลติรถยนตแ์ละรถบรรทกุส าหรบัขายภายในประเทศทีส่งูขึน้ 
 

อตุสาหกรรมการผลติทีข่ยายตวัในชว่งครึง่แรกของปีเป็นผลมาจากการผลติยานยนตเ์ป็นหลกั อตุสาหกรรมการ
ผลติโตขึน้รอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า อตุสาหกรรมการผลติยานยนตข์ยายตวัขึน้ถงึรอ้ย
ละ 47 และรอ้ยละ 12 ในไตรมาสที ่1 และ 2 ของปีนี้ตามล าดบัเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า เนื่องมาจาก
การซือ้รถยนตแ์ละรถบรรทกุจากภายในประเทศทีเ่ตบิโตขึน้เป็นหลกั  อยา่งไรกด็กีารผลติสนิคา้ส าคญัอืน่  เชน่ 
อาหาร ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ แผงวงจรรวม และเซมคิอนดคัเตอรไ์ดห้ดตวัลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการหดตวัของการสง่ออก
สนิคา้ดงักล่าว 
 
การบรโิภคภาคครวัเรอืนขยายตวัในครึง่ปีแรกดว้ยอานสิงสจ์ากเงนิสนบัสนุนของรฐับาลในโครงการรถคนัแรก และ
การเตบิโตของสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค การบรโิภคภาคครวัเรอืนทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 3.4 ไดร้บัการขบัเคลื่อนจาก
การซือ้รถยนตใ์นชว่งไตรมาสแรกซึง่เพิม่ขึน้จากปีกอ่นหน้าถงึรอ้ยละ 97 นอกจากนี้การบรโิภคภาคครวัเรอืนยงั
ไดร้บัการสนบัสนุนจากสนิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภคภาคครวัเรอืนโดยธนาคาร นบัตัง้แต่ปีทีผ่า่นมาสนิเชือ่เพือ่การ
อปุโภคบรโิภคภาคครวัเรอืนโตขึน้กว่ารอ้ยละ 15 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า จากนัน้จงึคอ่ยชะลอตวั
ลงไปอยูท่ีอ่ตัรารอ้ยละ 13.6 ในเดอืนกรกฎาคมของปีนี้  ผลลพัธค์อืหนี้ภาคครวัเรอืนพุง่ขึน้สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที่
เกอืบรอ้ยละ 80 ของจดีพี ี
 
การสง่ออกสนิคา้ลดลงในขณะทีก่ารสง่ออกของภาคบรกิารเป็นไปไดด้ว้ยด ีในชว่ง 8 เดอืนแรกของปีการสง่ออก
สนิคา้ (คดิเป็นดอลล่ารส์หรฐั) ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า เนื่องมาจากการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ในชว่งตน้ไตรมาสที ่2 การสง่ออกสนิคา้หลกัหดตวัลง อาท ิสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และสนิคา้อตุสหกรรมการเกษตร สง่ผลใหก้ารสง่ออกสนิคา้ในไตรมาสที ่2 ลดลงเป็นรอ้ยละ 1.9 เมือ่
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า อยา่งไรกด็ ีการสง่ออกของภาคบรกิารกลบัเพิม่สงูขึน้พรอ้มกบักระแส
นกัทอ่งเทีย่วทีห่ลัง่ไหลเขา้มา สถตินิกัทอ่งเทีย่วในครึง่ปีแรกเพิม่ขึน้ถึงรอ้ยละ 20 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่นหน้า รายรบัจากธุรกจิทอ่งเทีย่วสง่ผลใหจ้ดีพีทีีแ่ทจ้รงิของการสง่ออกของภาคบรกิารเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 24 เมือ่
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า 
 
อตัราแลกเปลีย่นสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไหลเวยีนของเงนิทนุทีม่คีวามผนัผวน เงนิทนุไหลเขา้ประเทศไทยสทุธเิริม่
เพิม่ขึน้อยา่งมากในชว่งตน้ของไตรมาส 3 ในปีทีแ่ลว้ และต่อเนื่องมาจนถงึชว่งครึง่แรกของปีนี้ เงนิทนุไหลเขา้
ประเทศไทยสทุธใินพ.ศ. 2555 แกว่งตวัจาก 3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในครึง่ปีแรกของปีเป็น 7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัใน
                                                           
1

 โครงการความช่วยเหลอืน้ีมชีื่อว่า โครงการรถคนัแรก ซึง่สิน้สุดโครงการไปเมื่อเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2555 หากแต่ในช่วงครึง่ปีแรก
ของปี พ.ศ. 2556 มกีารสง่มอบรถยนตแ์ละรถบรรทุกประมาณครึง่ของทัง้หมด 
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ครึง่ปีหลงั สว่นครึง่ปีแรกของปีนี้ เงนิทนุอกี 7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัไหลเขา้มาในประเทศในรปูแบบของการกูย้มืจาก
ต่างชาตโิดยธนาคารและภาคเอกชน ในเดอืนมถิุนายนเหตุการณ์กลบัพลกิผลนั เนื่องจากมเีงนิทนุไหลออกสทุธิ
จ านวน 1.9 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ตามดว้ยอกี 4 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐัในเดอืนกรกฎาคม ต่อมาในเดอืนสงิหาคม
เงนิทนุไหลออกถูกกระตุน้ดว้ยขา่วการลดขนาดมาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) ของสหรฐัอเมรกิา อตัรา
แลกเปลีย่นไดแ้กว่งตวัตามเงนิทนุไหลเขา้สทุธแิมว้่าธนาคารแหง่ประเทศไทยจะพยายามแทรกแซงเพือ่ลดความผนั
ผวนของคา่เงนิบาท คา่เงนิบาทเริม่ตน้ที ่31.7 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2555 ไปอยูท่ี ่29.10 
บาทในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 และปรบัไปอยูท่ีท่ ี ่31.60 บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัในเดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา 
 

ดุลบญัชเีดนิสะพดัมกีารขาดดลุ ขณะทีบ่ญัชทีนุเกนิดุลในชว่งครึง่แรกของปีนี้ ดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุเป็นมลูคา่ 
1.3 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในไตรมาสแรก แต่ขาดทนุถงึ 5.1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในไตรมาสทีส่อง กระนัน้บญัชทีนุ
แสดงสญัญาณเงนิทนุไหลเขา้สทุธใินทางบวกทัง้ 2 ไตรมาส เมือ่คดิรวมคา่ความผดิพลาดและคลาดเคลื่อนแลว้ 
ปรากฏดลุเงนิคงเหลอืโดยรวมเป็นจ านวน 2 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐัในชว่งครึง่ปีแรกของปี สว่นเงนิทนุส ารองระหว่าง
ประเทศอยูท่ี ่172.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัเมือ่ สิน้เดอืนกรกฎาคม คดิเป็น 2.6 เทา่ของหนี้ต่างประเทศ 

 
นโยบายทางการเงนิไดร้บัการผอ่นคลายเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในสภาวะเงนิเฟ้อต ่า อตัราดอกเบีย้

นโยบายอยูท่ีร่อ้ยละ 2.75 ตัง้แต่ไตรมาสสดุทา้ยของปี 2555 และลดลงมาอยูท่ีร่อ้ยละ 2.5 ในเดอืนพฤษภาคมปีนี้เมือ่

มเีงนิทนุไหลเขา้อยูท่ีจุ่ดสงูสดุและมสีญัญาณการชะลอตวัของอปุสงคภ์ายในประเทศ อตัราเงนิเฟ้อในชว่ง 7 เดอืน

แรกของปีอยูใ่นระดบัต ่าทีร่อ้ยละ 2.7 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ อตัราเงนิเฟ้อต ่ายงัเป็นผลมาจากราคา

สนิคา้น าเขา้ทีล่ดลงเฉลีย่รอ้ยละ 2.4 ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 
การด าเนินการโครงการบรหิารจดัการน ้าของรฐัถกูเลื่อนออกไป หากแต่รฐับาลสามารถลงทนุในสว่นของ
งบประมาณโครงการบรหิารจดัการน ้ามลูคา่ 3 แสน 5 พนัลา้นบาททีจ่ะใชเ้งนิกูน้อกงบประมาณภายใตพ้ระราช
ก าหนดฉุกเฉินหลงัจากเหตุการณ์มหาอทุกุภยัปี พ.ศ. 2554 ยงัไมส่ามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากศาลรฐัธรรมนูญ
ตดัสนิใหม้กีารจดัท าประชาพจิารณ์และการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหเ้สรจ็กอ่นเริม่ด าเนินการ ผลคอืการ
ด าเนินการทีว่างแผนไวส้ าหรบัปีนี้ถกูเลื่อนออกไป  อยา่งไรกต็าม รฐับาลสามารถเบกิจ่ายเงนิลงทนุภายใต้
งบประมาณ จงึท าใหก้ารลงทนุภาครฐัทีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 16.6 ในชว่งครึง่ปีแรกเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของ
ปีกอ่นหน้า 
 
รฐับาลยงัคงด าเนินการโครงการรบัจ าน าขา้วต่อในปีนี้  ทีผ่่านมารฐับาลด าเนินการโครงการนี้ไปแลว้ 4 ฤดกูารผลติ
ภายในเวลา 2 ปี โครงการนี้ใชเ้งนิไปแลว้ทัง้สิน้ 6.6 แสนลา้นบาท (22 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั) ธนาคารโลกคาดการณ์
ว่าการขาดทนุอยูท่ีป่ระมาณ 2 แสนลา้นบาทต่อปี (ต ่ากว่ารอ้ยละ 2 ของจดีพีเีลก็น้อย) รฐับาลไดป้ระกาศว่าจะยงัคง
ด าเนินการโครงการรบัจ าน าขา้วต่ออกี 2 ฤดกูารผลติ (ตุลาคม 2555-กนัยายน 2556) ในราคารบัจ าน าเทา่กบัปีกอ่น 
แต่จะก าหนดกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไขเพิม่เตมิเพือ่จ ากดัปรมิาณขา้วทีร่บัจ าน า 
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แนวโน้มและความท้าทายทางเศรษฐกิจ  

การประมาณการการขยายตวัของจดีพีทีีแ่ทจ้รงิส าหรบัปี 2556 อยูท่ีร่อ้ยละ 4 ซึง่มชีะลอตวัลงเลก็น้อยในชว่งครึง่ปี
หลงัเมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า เนื่องจากการชะลอตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืน ในขณะทีก่าร
สง่ออกดขีึน้อยา่งชา้ๆ การบรโิภคภาคครวัเรอืนแสดงสญัญาณการชะลอตวัดงัจะเหน็ไดจ้ากดชันีการบรโิภค
ภาคเอกชนทีห่ดตวัลงรอ้ยละ 0.7 ในเดอืนกรกฎาคมเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า ดงันัน้เมือ่เศรษฐกจิ
โลกฟ้ืนตวัจงึมกีารประมาณการว่าการสง่ออกในชว่งครึง่ปีหลงัจะขยายตวัมากกว่าในครึง่ปีแรก คอื รอ้ยละ 1.2 เมือ่
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหน้า (ในสกลุเงนิดอลล่ารส์หรฐั) ในขณะเดยีวกนัการสง่ออกของภาคบรกิาร (ปจัจยั
หลกัคอืการทอ่งเทีย่ว) จะยงัคงคกึคกัและเตบิโตในอตัราเลข 2 หลกั เศรษฐกจิของประเทศไทยในปีหน้าคาดว่าจะ
ขยายตวัในอตัราทีส่งูขึน้เนื่องจากเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัอยา่งต่อเนื่องและการลงทนุภาครฐัขนาดใหญ่ทีจ่ะเริม่
ด าเนินการ  
 
รฐับาลมแีผนลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่รวมถงึโครงการบรหิารจดัการน ้าทีถ่กูเลื่อน
ออกไป และการลงทนุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การขนสง่ในกรอบวงเงนิ 2 ลา้นลา้นบาททีม่รีะยะเวลาการลงทนุ 
7 ปี การลงทนุ 2 ลา้นลา้นบาทนี้จะลงทนุหลกัในโครงสรา้งพืน้ฐานทางถนนและรถไฟ ซึง่รวมไปถงึรถไฟรางคู ่รถไฟ
ความเรว็สงู และระบบขนสง่มวลชนในกรงุเทพฯ อยา่งไรกต็ามขนาดการเบกิจ่ายเพือ่การลงทนุจะไมม่ากในปีหน้า
เนื่องจากอยูใ่นระยะเริม่ตน้โครงการ แต่กระนัน้กจ็ะยงัคงสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของประเทศในปีหน้า 
 
ความทา้ทายหลกัๆ ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิในอนาคตของประเทศไทยคอื อตัราการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 
ความผนัผวนของเงนิทนุทีไ่หลเขา้ การชะลอตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืน และความลา่ชา้ในการลงทนุภาครฐั 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีล่่าชา้ และการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีทีเ่รว็กว่าทีค่าดการณ์ไวจ้ะสง่ผลลบต่อการ
สง่ออกของไทย ความผนัผวนของเงนิทนุทีไ่หลเขา้มผีลต่ออตัราการแลกเปลีย่นซึง่จะกระทบรายไดจ้ากการสง่ออก
และตน้ทนุของการน าเขา้ ผลจากการใชจ้่ายภาคครวัเรอืนทีส่งูและจากการซือ้รถยนตจ์ากโครงการรถยนตรค์นัแรก
ในปีนี้อาจจะถ่วงการขยายตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืนในปีหน้า ทา้ยสดุ ความลา่ชา้ของการลงทนุดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครฐัทีน่อกจากจะสง่ผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปีหน้าแลว้ยงัจะ
สง่ผลต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากการบรหิารจดัการน ้าทีด่แีละการปรบัปรงุโลจสิตกิสเ์ป็นปจัจยัส าคญัอยา่งยิง่ต่อ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย  
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