
 

 

 
ประเทศไทย 

 
ประชากร 67 ลา้นคน 
อตัราการเติบโตของประชากร ร้อยละ 0.3 
ผลิตภณัฑม์วลรวม (ปรับตามก าลงัการซ้ือของประเทศ) 964,300 เหรียญสหรัฐ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวั (ปรับตามก าลงัการซ้ือของประเทศ) 14,000 เหรียญสหรัฐ 
พ้ืนท่ี 513,120 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา World Development Indicators 
 

บทสรุป 
 

แนวโนม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 1.5 ตลอดทั้งปี  ผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงในช่วงคร่ึงปี
แรกของปี 2557 หดตวัร้อยละ 0.1  เป็นผลจากการชะลอตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 จนถึง
ช่วงคร่ึงแรกของปี 2557  การส่งออกของไทยยงัคงหดตวัลงเน่ืองจากความอ่อนแอจากทั้งภาคสินคา้และบริการ  การ
น าเข้าสินค้าหดตัวแรงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสุทธิเพ่ิมสูงข้ึน  ในช่วงคร่ึงปีหลังน้ี คาดการณ์ว่าอุปสงค์
ภายในประเทศจะฟ้ืนตวัข้ึนอย่างชา้ ๆ จากความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัลงทุนท่ีปรับตวัดีข้ึนหลงัจากสถานการณ์
ความขดัแยง้ภายในประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2556  สถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมมีเสถียรภาพหลงัจากการ
รัฐประหารในเดือนพฤษภาคมน้ี  นอกจากน้ีการจ่ายเงินคา้งช าระโครงการจ าน าขา้วในเดือนมิถุนายนมูลค่า 90,000 ลา้น
บาท (ร้อยละ 0.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวม) น่าจะส่งผลบวกต่อการบริโภคภายในประเทศในเดือนต่อ ๆมา  การส่งออก
ภาคสินคา้คาดว่าจะขยายตวัสูงข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปีเน่ืองจากฟ้ืนตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองของตลาดส่งออกหลกัของ
ประเทศไทย  ในขณะท่ีการส่งออกภาคบริการจากการท่องเท่ียวซ่ึงหดตวัลงอย่างเห็นไดช้ดัในช่วงคร่ึงแรกของปีนั้น 
คาดวา่จะหดตวันอ้ยลงเน่ืองจากสภาวะทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน  
 

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี 2558 ผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศฟ้ืนตัวข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เน่ืองจากคาดกว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากข้ึน  การ



 

 

เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐน่าจะฟ้ืนตวัข้ึนอย่างรวดเร็วหลงัจากมีการจดัตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศภายหลงัการ
หยุดชะงกัในช่วงคร่ึงแรกของปี  การด าเนินการโครงการลงทุนระบบคมนาคมขนาดใหญ่คาดว่าจะเร่ิมตน้ในปีหน้า  
อยา่งไรกต็ามโครงการส่วนใหญ่น่าจะเร่ิมด าเนินการในปี 2559   ทั้งน้ีหากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ฟ้ืนตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยน่าจะเติบโตในอตัราท่ีสูงกว่าปีน้ี   ส่วนรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวคาดการณ์ว่าจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองหากสถานการณ์ทางการเมืองยงัคงเสถียรภาพเช่นน้ีต่อไป  ในส่วนของ
การใชจ่้ายของครัวเรือนไม่น่าจะฟ้ืนตวัเร็วมากนกั ผลมาจากหน้ีเสียครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 
ของผลิตภณัฑม์วลรวมปี 2557 
 
เศรษฐกจิเมือ่ปี 2557  
 
ในช่วงคร่ึงปีแรกปี  ผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงหดตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้อนัเป็นผลมาจากการหดตวั
ของอุปสงคภ์ายในประเทศจากกการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริโภคภาคเอกชน  การ
ส่งออกสินคา้และบริการยงัคงอ่อนตวัในช่วงคร่ึงปีแรก การส่งออกสินคา้ในช่วงคร่ึงปีแรกหดตวัลงร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนา้(เหรียญสหรัฐ)  ในขณะท่ีการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 ในเชิงปริมาณเน่ืองจากการชะลอตวัลงของการ
ส่งออกสินคา้หลกั อาทิ ฮาร์ดดิสก ์โลหะ และเหลก็ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์ สินคา้เกษตรและผลิตภณัฑอ์าหาร   
การส่งออกภาคบริการโดยเฉพาะจากการท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงปีแรกหดตวัลงกวา่ร้อยละ 6.2 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจาก
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตามทอ้งถนนในกรุงเทพฯ เม่ือช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา  การหดตวัของอุปสงคใ์นประเทศประกอบกบั
การขยายตวัของการส่งออกสินคา้ต ่าส่งผลใหก้ารน าเขา้สินคา้เพ่ือการผลิตและการอุปโภคลดตวัลงกวา่ร้อยละ 13.3 ใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐเทียบกบัปีก่อน และร้อยละ 11.4 ในรูปปริมาณในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเท่ียวหดตวัลงในช่วงคร่ึงปีแรก รวมไปถึงอุปสงคภ์ายในประเทศและการส่งออก
สินคา้และบริการก็ไดล้ดลงดว้ยเช่นกนั   การผลิตในช่วงคร่ึงแรกของปีลดตวัลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อน  รายไดจ้ากภาค
ธุรกิจโรงแรมและภตัตาคารยงัคงหดตวัอยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.6    การหดตวัในภาคการผลิตไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากการชะลอตวัลงอย่างรวดเร็วของการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์อนัเป็นผลมาจากอุปสงคภ์ายในประเทศปรับ
ลดลงถึงร้อยละ 34 จากฐานอุปสงคท่ี์สูงของปีก่อนหนา้  การผลิตของอุตสาหกรรมหลกัอ่ืน ๆ เช่น อาหาร ฮาร์ดดิสค ์
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างก็หดตัวลงด้วย   เช่นเดียวกันกับการส่งออกข้าว สินค้าประมง ฮาร์ดดิสค์ รวมถึงอุปสงค์
ภายในประเทศส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 

เงินทุนสุทธิไหลออก โดยเฉพาะในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2557 แมว้่าการของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
เงินทุนสุทธิ ยงัคงไหลออกมูลค่ากว่า 6,100 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกก่อนจะคลายตวัลงเหลือ 100 ลา้นเหรียญ
สหรัฐในไตรมาสท่ี 2   เงินทุนไหลออกสุทธิในไตรมาสแรกส่วนใหญ่เป็นเงินกูต่้างประเทศ เงินฝาก และการลงทุนของ
กลุ่มหลกัทรัพย์ของภาคเอกชนไทย  ในไตรมาสท่ี 2 เงินทุนยงัคงไหลออกจากการลงทุนกลุ่มหลกัทรัพยร์ะหว่าง
ประเทศ รวมถึงการไหลออกของสินเช่ือการคา้  อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิยงัคงเขม้แข็งท่ี



 

 

มลูค่ากวา่ 6,400  ลา้นเหรียญสหรัฐในทั้ง 2 ไตรมาส โดยเพ่ิมข้ึนจากคร่ึงปีแรกในปี 2556 แมว้า่จะเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองในช่วงเดียวกนั 
 

ในทางกลบักนัดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลสูงกว่า 8,800 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 4.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวม) ในคร่ึง
แรกของปี   จากการน าเขา้สินคา้หดตวัแรง ดุลการคา้เกินดุลกว่า 12,600 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ในขณะท่ีดุลบริการและ
บญัชีรายไดสุ้ทธิไหลออกกว่า 3,800 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือพิจารณาบญัชีทุนรวมความคลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยจะเห็นว่า
เกิดการขาดดุลในภาพรวมอยู ่1,100 ลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงคร่ึงปีแรก ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เงินส ารองระหว่าง
ประเทศ มีมูลค่าถึง 160,800 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 2.7 เท่าของหน้ีต่างประเทศระยะสั้น (เม่ือเปรียบเทียบกบั 
159,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงส้ินปี 2556) 
 

นโยบายดา้นการเงินไดช่้วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในสภาวะอตัราเงินเฟ้อต ่า โดยการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.0 ตั้งแต่เดือนมีนาคม  ลดลงมาร้อยละ 0.50 หรือ 50 bps จากตุลาคมปีท่ีผ่านมาหลงัจากเกิด
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั   ในช่วง 7 เดือนท่ีผ่านมา อตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้  ปัจจยัส าคญัมาจากอตัราเงินเฟ้อต ่าในสินคา้ผลิตภณัฑด์า้นพลงังานและสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหารสด ซ่ึงสินคา้ประเภท
น้ีมีการปรับราคาในส่วนของสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค (consumer price basket) ข้ึนเพียงร้อยละ 1.5 ในขณะท่ีราคา
อาหารสดและพลงังานในช่วง 7 เดือนแรกปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
 

ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และภาวการณ์ขาดรัฐบาลบริหารประเทศส่งผลให้การลงทุนภาครัฐหดตวัลงร้อยละ 
11.3 ในช่วงคร่ึงปีแรกเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  โครงการการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ตอ้งหยุดชะงกั โครงการ
บริหารจดัการน ้ า 350,000 ลา้นบาทไดถู้กเล่ือน  เน่ืองจากจากศาลรัฐธรรมนูญตดัสินใหมี้การประเมินผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มให้เสร็จส้ินก่อนการเร่ิมตน้โครงการ  (ณ ปัจจุบนั มีการจ่ายเงินไปแลว้ 21,000 ลา้นบาท) ในขณะท่ีร่าง
กฎหมายเงินกู้ 2 ล้านลา้นบาทเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศถูกตัดสินว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญในช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา  การกูย้ืมท่ีล่าชา้ส่งผลใหห้น้ีสาธารณะยงัคงตวัอยู่ท่ีร้อยละ 46.6 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวม ณ ปลายเดือนมิถุนายน โดยเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ยจากร้อยละ 45.7 ในช่วงส้ินปี 2556 
 

โครงการรับจ าน าขา้วไดยุ้ติลงในเดือนมิถุนายน เน่ืองจากรัฐบาลซ่ึงเป็นรัฐบาลรักษาการในขณะนั้น ไม่สามารถหา
แหล่งเงินกูม้าจ่ายค่าจ าน าขา้วไดต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2556   เดือนพฤษภาคม 2557 โครงการมียอดคา้งจ่ายเงิน
จ าน าขา้วอยู่ 90,000 ลา้นบาท (คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวม)  หลงัจากเกิดการรัฐประหารในเดือน
พฤษภาคมไดมี้การจ่ายเงินคา้งช าระโครงการจ าน าขา้วใหก้บัชาวนาในเดือนมิถุนายน พร้อมกบัท่ีโครงการไดย้ติุลง 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจ 
 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมท่ีแทจ้ริงคาดการณ์ว่าจะขยายตวัท่ีร้อยละ 1.5 โดยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี  
ผลิตภณัฑม์วลรวมท่ีแทจ้ริงในช่วงคร่ึงหลงัน่าจะโตประมาณร้อยละ 3 เทียบกบัปีก่อนหนา้  การขยายตวัของเศรษฐกิจ มี
ปัจจยัหนุนจากการส่งออกสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากการฟ้ืนตวัของการส่งออกสินคา้และบริการในอตัราร้อยละ 2  เม่ือ



 

 

เทียบกบัปีก่อนหนา้หลงัจากท่ีหดตวัไปร้อยละ 0.6 ในช่วงคร่ึงแรกของปี  อย่างไรก็ตามการน าเขา้สินคา้และบริการ
น่าจะลดลงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1 ในช่วงคร่ึงหลกัของปี (หลงัจากหดตวัอย่างมากท่ีร้อยละ 8.9 ในช่วงคร่ึงปีแรก) 
เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของการส่งออกและอุปสงคภ์ายในประเทศยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
 

อุปสงคภ์ายในประเทศในคร่ึงปีหลงัน้ีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1 เน่ืองจาก การบริโภคของภาคเอกชนและการลงทุนท่ี
เร่ิมปรับตวัข้ึนเล็กน้อย  การบริโภคในครัวเรือนน่าจะขยายตัวข้ึนอย่างจ ากดัอยู่ท่ีร้อยละ 2 ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
(หลงัจากหดตัวร้อยละ 1.4 ในช่วงคร่ึงปีแรก)  เป็นผลมาจากปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกว่าร้อยละ 80 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในช่วงทา้ยของคร่ึงปีแรก   การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะปรับตวัข้ึนอย่างชา้ ๆ ท่ีร้อยละ 1.5 จากปี
ก่อนหนา้ (หลงัจากหดตวัมากท่ีร้อยละ 7.2 ในช่วงคร่ึงปีแรก)  เน่ืองจากการอตัราการใชก้ าลงัการผลิตยงัคงคงตวัอยู่ท่ี
ร้อยละ 60.6 ในเดือนมิถุนายน  ในส่วนของสินคา้คงคลงัซ่ึงดเ้พ่ิมสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในปีท่ีผ่าน (91,000ลา้นบาท 
หรือ ร้อยละ 1.8 ของผลิตภณัฑม์วลรวม) น่าจะปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ี การฟ้ืนตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ
ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน่าจะไดรั้บปัจจยับวกจากการจ่ายเงินคา้งช าระโครงการจ าน าขา้วในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมาซ่ึงคิด
เป็นมลูค่าเกือบร้อยละ 1  ของผลิตภณัฑม์วลรวม 
 

เศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าน่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 ในปี 2558 โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากการฟ้ืนตวัของการส่งออก 
และจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเม่ือเทียบกบัการขยายตวัท่ีค่อนขา้งต ่าจากช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557  การฟ้ืน
ตวัของการส่งออกและการลงทุนจะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการน าเขา้หลงัจากประสบภาวะถดถอยในช่วงปีท่ีผ่านมา  
ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลในปี 2558 คาดว่าน่าจะปรับลดลงเหลือ 12,7000 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 3 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวม) เทียบกบั 16,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2557 (ร้อยละ 4.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวม)   การบริโภคของครัวเรือน
น่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 ในปี 2558  เน่ืองมาจากปัญหาหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน   มิฉะนั้นแล้ว อุปสงค์
ภายในประเทศน่าจะขยายตวัเกือบร้อยละ 4 หลงัจากท่ีหดตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2557  อย่างไรก็ตามการส่งออกสุทธิคาด
ว่าจะเพ่ิมสูงข้ึนเพียงร้อยละ 1.6 เทียบกบัร้อยละ 23.8 ในปี 2557 จากการพลิกกลบัมาขยายตวัของการน าเขา้ในปี 2558 
หลงัจากการน าเขา้หดตวัในปี 2557 
 

นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่และความสามารถของรัฐบาลในการขบัเคล่ือนโครงการต่าง ๆ จะถูกจบัตามองอย่างใกล ้
เน่ืองจากจะมีผลต่อการส่งออกของไทย    หลงัจากการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือนสิงหาคม  กระทรวงต่างๆ ไดเ้สนอ
นโยบายใหม่แก่คณะรัฐมนตรี  อาทิ การปฏิรูปภาษี นโยบายดา้นพลงังาน และโครงการช่วยเหลือดา้นการเกษตรหลาย
โครงการ  ดงันั้น ในการน านโยบายไปปรับใช้และด าเนินการ รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558  และการ
ด าเนินการโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ตอ้งมีการติดตามอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัภายนอก ความสามารถ
ในการแข่งขนัของภาคธุรกิจส่งออกของไทยตอ้งมีการทบทวนหลงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจงั  ปัจจุบนั
การเติบโตของการส่งออกไทย (ในรูปเงินเหรียญสหรัฐ) ไดด้ าเนินรอยตามประเทศเพ่ือนบา้นในภูมิภาค โดยมีสินคา้
ส่งออกหลกั เช่น ฮาร์ดดิสก ์และผลิตภณัฑจ์ากยางพารา ไม่เพ่ิมข้ึนกล็ดลงจากปีท่ีผา่นมา  
 


