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 2.7 สาขาโรง
า โดยจํานวน
23.1 ในไตรมา
ฟริกา โดยนัก
และมาเลเซีย ข
พักเฉลี่ยอยู่ที่ร้

นบาทในครึ่งปีห
วยต่อการดํา
เหลือของปี ไ
ชะลอตัวลงใน
ดโลกตกตํ่า 
3.5 การบริโภค
ปอยู่ในช่วงร้อย

รายละเอียดข

ระมาณการใ
ได้ในภาคเก

ทบเพ่ิมเติมจา
ตัวร้อยละ 3.8

 และการก่อส
แรมและภัตต
นนักท่องเท่ียว
าสก่อนหน้า เ
ท่องเที่ยวเอเ

 ขณะที่รายรบั
้อยละ 58.5 เ

หลังปรับตัวเพิ
เนินนโยบายก

 ได้แก่ การขย
นช่วงคร่ึงปีห
 และผลกระ
คของครัวเรือน
ยละ (-0.7) – 

ของการประม

นครั้งก่อนหน
ษตรท่ีได้รับผ
ากปัญหาภัยแ
8 ปรับตัวดีขึ้นจ

สร้างของรัฐวิส
ตาคาร ขยายตั
วต่างชาติอยู่ที
ป็นการเพ่ิมขึ้น
เชียตะวันออก
บจากการท่องเ
 เพ่ิมขึ้นจากร้อ

การว่าง
ร้อยละ
คิดเป็น

3.2 
ขยายตั
ในอัตรา

พ่ิมขึ้น และ (4)
การเงินผ่อนค
ยายตัวของเศร
ลัง การอ่อนค
ทบจากปัญ

นและการลงทุ
 (-0.2) และบญั

าณการเศรษฐ

น้า ตามฐานร
ผลกระทบจา
แล้ง ในข
จากร้อยละ 1

4 

สาหกิจลดลงร้
ตัวร้อยละ 18.
ที่ 7.0 ล้านค
นของนักท่อง
กขยายตัวสูงถึ
เที่ยวอยู่ที่ 32
อยละ 47.3 ใน

เสถียรภาพ
งงานยังอยู่ใน
ะ -1.1 และบั
นร้อยละ 4.2 ข

แนวโน้มเศ

เศรษฐกิจไท
 โดยมีปัจจัยส
ัวต่อเน่ืองจาก
าที่สูง (3) การ
) ราคานํ้ามันแ
คลายอย่างต่อ
รษฐกิจโลกที่
ค่าของสกุลเงิ
หาภัยแล้ง ท
นรวมขยายตัว
ญชีเดินสะพัดเ

ฐกิจในปี 255

รายได้จากภา
ากราคาสินค้
ขณะที่การใช้จ
1.7 ในปี 2557

ร้อยละ 4.0 ส
7 เร่งขึ้นจากก
น เพ่ิมขึ้นร้อ
เที่ยวจากเกือบ
ถึงร้อยละ 61

23.4 พันล้านบ
นช่วงเดียวกัน

พทางเศรษฐ
นระดับตํ่าร้อย
บัญชีเดินสะพั
ของ GDP 

รษฐกิจไทย ปี

ทยในปี 2558
สนับสนุนจาก
กครึ่งปีแรก (2
รอ่อนค่าของเงิ
และเงินเฟ้ออย
อเน่ือง  สําหรั
ตํ่าสุดในรอบ
งินในประเทศ
ทั้งน้ี คาดว่า
วร้อยละ 1.8 แ
เกินดุลร้อยละ

8 ในด้านต่าง

คการส่งออก
้าเกษตรซึ่งยั
จ่ายเพื่อการ
7 ตามการเบิก

ส่วนการก่อสร้
การขยายตัวร้อ
ยละ 37.6 เร
บทุกภูมิภาค 
1.9 โดยเฉพา
บาท เพ่ิมขึ้นร้
ของปีก่อนหน้

ฐกิจยังอยู่ใน
ยละ 0.9อัตร
ัดเกินดุล 13

 ป ี2558  

8 คาดว่าจะข
 (1) การใช้จ่า
2) การขยายตั
งินบาทซึ่งจะท
ยู่ในระดับตํ่า ช
ับข้อจํากัดที่เ
 3 ปี โดยเฉพ
ศคู่ค้าและคู่แ
ามูลค่าการส่
 และร้อยละ 6
 4.8 ของ GD

 ๆ มีดังน้ี  

เ พื่
ภา
ข ย
ป รั
ร้อย
แ ต่

กที่มีแนวโน้มอ
ังไม่มีแนวโน้
อุปโภคและบ
กจ่ายของภาค

ร้างภาคเอกชน
้อยละ 13.5 ใ
ร่งขึ้นจากการ
 ยกเว้นยุโรป โ
าะนักท่องเท่ีย
ร้อยละ 26.6 แ
น้า 

นเกณฑ์ดี โด
ราเงินเฟ้อทั่วไ
37,694 ล้านบ

ขยายตัวร้อยล
ายและการลงท
ตัวจํานวนนัก
ทําให้มูลค่าก
 ช่วยเพ่ิมอํานา
เศรษฐกิจไทย
พาะเศรษฐกิจ
แข่ง ราคาสินค
สงออกสินค้า
.2 ตามลําดับ 
P 

1. กา
อ อุ ป โ ภ ค
คเอกชน  ค
า ย ตั ว ร้ อ ย

รั บ ตั ว ดี ขึ้
ยละ 0.6 ใน
ตํ่ าก ว่าร้ อย
อยู่ในระดับตํ่
น้มฟ้ืนตัวที่ชัด
บริโภคภาครั
ครัฐที่ปรับตัวดี

นขยายตัว
นไตรมาส
รขยายตัว 
 โอเชียเนีย 
ยวจากจีน 
และอัตรา

ยที่ อัตรา 
ไปเท่ากับ
บาท หรือ 

ละ 2.7 – 
ทุนภาครัฐ
ท่องเที่ยว 
ารส่งออก 
าจซื้อและ
ยจะเผชิญ
จจีนที่ยังมี
ค้าเกษตร 
จะลดลง 
 อัตราเงิน

ารใช้จ่าย
บ ริ โ ภ ค
าดว่าจะ

ย ล ะ  1.8 
้ น จ า ก 

นปี 2557 
ยละ  2 .3  
ํา รวมทั้ง 
ดเจนและ
รัฐ คาดว่า 
ดีขึ้น  



คาดว่าจ
การหด
แต่ตํ่ากว่า
ครั้งก่อน
ทําให้กา
ปรับตัวเ
ในขณะ
จะขยาย
หดตัวร้อ
ปรับเพ่ิม
การคร้ังก
ลงทุนในช

ร้อยละ 0
จาก (1) 
โลก รวม

สินค้าส่ง
กว่าในกา
และทําใ
ในการปร

ร้อยละ 4

เงินงบปร
ผลกระท
โดยการดู

2. กา ร ล ง
ะขยายตัวร้อ
ตั ว ร้ อ ยละ  
าร้อยละ 3.8 

นหน้า เน่ืองจา
ารใช้กําลังก
เพ่ิมขึ้นล่าช้า
ะที่กา รลงทุ
ยตัวร้อยละ 2
ยละ 4.9 ในปี
จากร้อยละ 1
ก่อน ตามการล
ช่วงคร่ึงหลังข

3. มูลค่ากา
 0.3 ในปี 255
 การปรับลดป
มทั้งการส่งออ

ออก อย่างไ
ารประมาณก
ห้โดยรวมคา
ระมาณการครั

4. อัตราเงิ
4.8 ของ GDP

ประเด็นการบ

การบริหารนโ
ระมาณและขับ
ทบจากปัญหา
ดูแลต้นทุนวัต

งทุ น ภ าค เ อ
อยละ 1.8 ดีขึ
 2 . 0  ใน ปี  
 ในการประมา
ากการส่งออก
การผลิตมีแน
กว่าที่คาดกา

ทุ นภาครั ฐค
 21.8 เทียบกั
ป 2557 และเป
15.8 ในการปร
ลงทุนภาครัฐใ
ของปีมีแนวโน้

ารส่งออกสิน
57 และปรับล
ระมาณการข
กในครึ่งปีแร

ไรก็ตาม การป
ารคร้ังที่ผ่านม
ดว่า ปริมาณ
รั้งก่อน 

นเฟ้อทั่วไปค
P 

บริหารเศรษฐ

โยบายเศรษฐ
บเคลื่อนการล
าภัยแล้ง และ
ถุดิบทางการเ

อกชน  
ขึ้นจาก
 2 557  
าณการ
กลดลง 
นวโน้ม
ารณ์ไว้  
คาด ว่ า 
กับการ 
ป็นการ
ระมาณ
ในช่วงคร่ึงแรก
้มขยายตัวในเ

ค้าในรูปเงินด
ดลงจากการข
องปริมาณกา
กลดลงมากก

ปรับสมมติฐา
มาแต่ไม่สามา

ณการส่งออกสิ

คาดว่าจะอยู่ใน

ฐกิจในป ี255

กิจมหภาคใน
ลงทุนภาครัฐ (
มาตรการช่ว
เกษตรให้เคลื่อ

5 

กของปีที่ขยา
เกณฑ์ดี 

ดอลลาร์ สรอ
ขยายตัวร้อยล
ารส่งออกตาม
ว่าที่คาดการณ

นด้านจํานวน
ารถชดเชยผล
สินค้าและบริ

นช่วงร้อยละ 

58 

นช่วงที่เหลือข
 (2) การดําเนิน
ยเหลือ SME
อนไหวสอดค

ยตัวสูงกว่าที่ค

อ. คาดว่าจะล
ละ 0.2 ในกา
การปรับลดส
ณ์ไว้ และ (2)

นนักท่องเที่ยว
กระทบจากก
ริการจะขยาย

 (-0.7) – (-0

องปี 2558 ค
นมาตรการช่ว
s (3) การ
ล้องกับการลด

คาดการณ์ แล

ดลงร้อยละ  3
รประมาณกา

สมมติฐานการ
) การปรับล

วทําให้การส่งอ
ารปรับลดปริ
ยตัวร้อยละ 1

0.2) และดุลบั

วรให้ความสํา
วยเหลือเกษต
แก้ไขปัญหาก
ดลงของราคา

ละการเบิกจ่า

 3.5 เทียบกับก
ารครั้งก่อน โด
รขยายตัวของ
ลดสมมติฐานด

ออกบริการข
ริมาณการส่งอ
1.4 ตํ่ากว่าร้อ

บัญชีเดินสะพั

าคัญกับ (1) ก
ตรกร มาตรกา
การผลิตในภา
านําเข้าและกา

ยรายจ่าย

การหดตัว
ดยมีสาเหตุ
เศรษฐกิจ
ด้านราคา

ยายตัวสูง
ออกสินค้า
อยละ 3.7  

พัดเกินดุล 

การใช้จ่าย 
ารบรรเทา
าคเกษตร 
ารอ่อนค่า



ให้เคลื่อน
ในกระบ
การทําปร

 

 

 

 

 

 

นไหวสอดคล้
วนการทํางาน
ระมงที่ผิดกฎ

 

 

 

 

 

 

 

้องกับราคาต
นและระเบียบ
หมาย 

ลาดโลกและ
บปฏิบัติของภ

สํ

6 

ของสกุ
การรวม
รายย่อ
ทางการ
ค่าเช่าใน
ร่วมมือ
ภาคเอก
ส่งออกที
สอดคล้อ
ร าคาสิ

ะการเปลี่ยนแ
ภาครัฐ และก

สาํนักงานคณะ

ลเ งินในแห
กลุ่มและการ
ย  และการ
เกษตรในลักษ
นลักษณะเหม
ระหว่างหน่

กชนในการแส
ที่สําคัญ ๆ แ
องกับสกุลเงิน
นค้ า ในกลุ่ ม

แปลงของค่าเงิ
การแก้ปัญหา

ะกรรมการพัฒ

ล่ ง นํา เข้ าสํ า
รรวมพ้ืนที่เพ
ส่ ง เสริมการ
ษณะการแบ่งป
มาจ่าย และ (
นวยงานต่าง
สวงหาตลาดแ
และการดูแลค
นในประเทศคู่
มที่ เ ป็ น วัตถ
งิน การลดคว
การค้าแรงงา

ฒนาการเศรษฐ

าคัญๆ  การ
พาะปลูกของเ
รทํ าสัญญา
ปันผลผลิตแท

 (4) การประส
 ๆ  ของภาค
และเพ่ิมปริม
ค่าเงินบาทให
ค้าและคู่แข่ง
ถุ ดิ บ นํ า เ ข้ า
วามล่าช้าและ
านข้ามชาติแล

ฐกิจและสังคม
17 สิงหา

รส่ ง เส ริม 
เกษตรกร
เ ช่าที่ ดิน 
ทนการคิด
สานความ
ครัฐและ
าณสินค้า
ห้ปรับตัว
 การดูแล
สํ าคัญๆ  
ะข้อจํากัด 
ละปัญหา 

มแห่งชาติ 
คม 2558 
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ตารางที่ 1 GDP ด้านการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 
2557 2558 

ท้ังปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 
เกษตร 0.3 3.0 -2.2 2.3 3.9 -0.4 -3.2 -5.3 -4.7 -5.9 

นอกภาคการเกษตร 0.9 -0.2 2.1 -0.8 0.5 1.1 3.1 3.8 4.1 3.5 

อุตสาหกรรม -0.4 -1.7 0.9 -2.7 -0.7 0.4 1.4 0.9 2.3 -0.7 

ไฟฟ้าและประปา 2.9 -0.0 6.3 -4.7 4.7 4.3 8.6 3.2 3.8 2.7 

ก่อสร้าง -4.4 -7.6 -0.9 -12.9 -2.8 -2.5 1.3 20.1 23.4 17.3 

ค้าส่งและคา้ปลกี 0.7 -0.7 2.3 -1.4 0.2 1.7 2.8 3.9 4.1 3.7 

โรงแรมและภัตตาคาร -2.9 -4.6 -1.3 -3.1 -6.2 -6.1 3.3 16.0 13.5 18.7 

การขนส่งและสื่อสาร 3.4 2.1 4.6 1.3 2.9 3.5 5.7 8.0 7.4 8.6 

การเงิน 6.6 6.4 6.9 6.2 6.5 6.9 7.0 8.6 8.5 8.6 

GDP 0.9 0.2 1.6 -0.4 0.9 1.0 2.1 2.9 3.0 2.8 

GDP SA.    -0.8 0.7 1.0 1.1  0.3 0.4 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางที่ 2 ด้านการใช้จ่าย 

หน่วย: ร้อยละ 
2557 2558 

ท้ังปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 
การใช้จ่ายครัวเรือน 0.6 -1.0 2.3 -2.9 0.8 2.5 2.1 2.0 2.4 1.5 

การใช้จ่ายภาครัฐ 1.7 2.5 0.9 3.1 1.9 -1.3 3.6 4.0 3.3 4.6 

การลงทุน -2.6 -7.9 2.9 -10.7 -5.1 2.6 3.2 6.4 10.7 2.5 

ภาคเอกชน -2.0 -7.2 3.7 -10.2 -4.3 3.2 4.1 -0.0 3.6 -3.4 

ภาครัฐ -4.9 -10.1 0.3 -12.6 -7.7 0.9 -0.5 30.9 37.8 24.7 

การส่งออก 0.0 -0.3 0.4 0.1 -0.8 -3.7 4.5 1.0 1.0 1.0 

สินค้า 0.7 1.0 0.4 0.6 1.3 -1.6 2.5 -3.2 -2.5 -4.0 

บริการ -2.5 -5.4 0.2 -1.8 -9.6 -11.7 11.7 19.2 14.6 25.1 

การนําเข้า -5.4 -9.9 -0.6 -10.5 -9.3 -0.4 -0.7 1.0 2.3 -0.3 

สินค้า -6.8 -12.6 -0.5 -13.6 -11.6 -0.4 -0.7 1.8 4.0 -0.3 

บริการ 0.4 1.6 -0.8 3.0 0.2 -0.5 -1.1 -1.9 -3.6 -0.2 

GDP 0.9 0.2 1.6 -0.4 0.9 1.0 2.1 2.9 3.0 2.8 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางที ่3 ประมาณการเศรษฐกิจ ป ี25581 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 17 สิงหาคม 2558  

หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลท่ีคํานวณบนฐานบัญชปีระชาชาติอนุกรมใหม่ ซ่ึง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th 
 2/ ตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

   ข้อมูลจริง    ประมาณการ 

   ปี 2556 ปี 2557   18 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านบาท) 12,910.0 13,148.6   13,635.1 13,470.7 

รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 193,394.6 196,239.5   202,794.6 200,350.1 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 420.1 404.8   410.7 396.2 

รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 6,293.0 6,041.1   6,108.3 5,892.6 

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 2.8 0.9   3.0-4.0 2.7 – 3.2 

การลงทุนรวม (CVM, %) -0.8 -2.6   6.2 6.2 

ภาคเอกชน (CVM, %) -0.8 -2.0   3.8 1.8 

ภาครัฐ (CVM, %) -1.0 -4.9   15.8 21.8 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 0.8 0.6   2.3 1.8 

การบริโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 4.7 1.7   3.8 3.8 

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 2.8 0.0   3.7 1.4 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 225.4 224.8   225.2 216.9 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ -0.1 -0.3   0.2 -3.5 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ 0.2 0.7   1.2 -2.0 

ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 1.4 -5.4   3.4 1.6 

มูลค่าการนําเขา้สินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  218.7 200.2   198.6 189.2 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ -0.2 -8.5   -0.8 -5.5 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ 1.6 -6.8   3.2 2.0 

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  6.7 24.6   26.6 27.7 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  -3.9 13.1   16.0 18.8 

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -0.8 3.3   3.9 4.8 

เงินเฟ้อ (%)          

ดัชนีราคาผู้บริโภค 2.2 1.9   (-0.3) – 0.7 (-0.7) – (-0.2) 

GDP Deflator 1.6 1.0   (-0.3) – 0.7 (-0.7) – (-0.2) 


