
 
 
 
 
 
 

เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มป ี2563 

 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ไดแ้ถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่
สองของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 ณ ห้อง 521 อาคาร 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 

2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง 
ของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 9.7 รวมครึ่งแรกของปี 2563 
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 

ด้านการใช้จ่าย การระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้การส่งออกสินค้า 
และบริการ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัว
สนับสนุนเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และการด าเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ ซึ่งท าให้
การบริโภคภาคเอกชนลดลงทั้งในหมวดสินค้าคงทน กึ่ งคงทน และหมวดบริการ สอดคล้องกับการลดลง 
ของการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าและบริการส าคัญ ๆ เช่น การซื้อยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 43.0) การใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เสื้อผ้าและรองเท้า (ลดลงร้อยละ 21.4) การใช้จ่ายในร้านอาหารและโรงแรม (ลดลงร้อยละ 45.8) การใช้จ่าย
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ซื้อสินค้าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (ลดลงร้อยละ 17.1) อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเพ่ือค่าน้ าและค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.8 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบกับการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 22.3 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 
19.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 และ
การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 0.7 การลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 15.0 ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร  
และการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 18.4 และร้อยละ 2.1 ตามล าดับ และการลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.5 เทียบกับการปรับตัวลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนรัฐบาลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
21.0 ในขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 0.8 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 17.9 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 10.8 ในไตรมาสก่อนหน้า  และร้อยละ 16.8  
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งแรกของปี 2563 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 7.2 โดยการลงทุนภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ 10.2 ขณะที่การลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 

ในด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 49,787 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 17.8 
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและการค้าโลก 
โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 16.1 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 2.0 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง 
เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 0.9) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 41.0) น้ าตาล (ลดลงร้อยละ 28.4) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 
45.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 67.7) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 45.0) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 23.4) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 20.4) ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 18.9) 
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 42.7) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น ผลไม้ (ร้อยละ 
47.4) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ร้อยละ 17.9) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 23.4) อาหารสัตว์ (ร้อยละ 24.0) และ
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 5.8) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาด สหรัฐฯ จีน กลับมาขยายตัว ขณะที่การส่งออก 
ไปยังตลาดญี่ปุ่น อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง  
เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ข้ึนรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 21.4 และมูลค่าการส่งออกสินค้า
ในรูปของเงินบาทลดลงร้อยละ 16.8 รวมครึ่งแรกของปี 2563 การส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 110,654  
ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 41,746 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 23.4 
(ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่  6) เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ 
การลดลงของการส่งออก อุปสงค์ในประเทศ และราคาน าเข้าสินค้า โดยปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ 19.3 
ส่วนราคาน าเข้าลดลงร้อยละ 5.1 รวมครึ่งแรกของปี 2563 การน าเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่า 94 ,562  
ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 12.3  
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การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศส าคัญ 

ประเทศ 

GDP (%YoY) มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YoY) 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q4 Q1 Q2 ทั้งป ี ทั้งป ี Q4 Q1 Q2 

สหรัฐฯ 3.0  2.2  2.3  0.3  -9.5  7.9  -1.5  -1.5  -3.3  -30.3  
ยูโรโซน 1.9  1.3  1.0  -3.1  -15.0  8.7  -2.5  -0.9  -4.6  -24.9  
สหราชอาณาจักร 1.3  1.5  1.1  -1.7  -21.7  10.2  -3.5  5.3  -10.4  -25.0  
ออสเตรเลีย 2.8  1.8  2.2  1.4  - 11.3  5.3  -0.7  -6.8  -14.6  
ญี่ปุ่น 0.3  0.7  -0.7  -1.8 -9.9 5.7  -4.4  -4.4  -4.4  -23.7  
จีน 6.7  6.1  6.0  -6.8  3.2  9.9  0.5  2.0  -13.3  0.1  
อินเดีย 6.8  4.9  4.1  3.1  - 8.8  -0.2  -1.9  -12.9  -36.6  
เกาหลีใต ้ 2.9  2.0  2.3  1.4  -2.9  5.4  -10.4  -11.8  -1.8  -20.3  
ไต้หวัน 2.7  2.7  3.3  2.2  -0.6  5.9  -1.4  1.8  3.7  -2.4  
ฮ่องกง 2.8  -1.2  -3.0  -9.1  -9.0  6.8  -4.1  -2.6  -8.8  -3.2  
สิงคโปร ์ 3.4  0.7  1.0  -0.3  -13.2  10.3  -5.2  -3.5  -3.7  -16.7  
อินโดนีเซีย 5.2  5.0  5.0  3.0  -5.3  6.6  -7.0  -3.8  2.8  -12.8  
มาเลเซีย 4.8  4.3  3.6  0.7  -17.1  14.2  -4.3  -3.2  -0.9  -17.7  
ฟิลิปปินส ์ 6.3  6.0  6.7  -0.7  -16.5  0.9  2.3  6.2  -5.1  -29.5  
เวียดนาม 7.1  7.0  7.0  3.7  0.4  13.3  8.4  8.5  7.6  -6.9  

ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขา  
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีก และสาขาไฟฟ้าและก๊าซ ปรับตัวลดลง ในขณะที่
การผลิตสาขาก่อสร้าง สาขาการเงินการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัว   
โดยสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 3.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 9.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตพืชเกษตร
ส าคัญท่ีลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 28.2) มันส าปะหลัง (ลดลงร้อยละ 5.1) และข้าวเปลือก 
(ลดลงร้อยละ 43.7) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ กลุ่มไม้ผล (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9) ปาล์มน้ ามัน 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3) และยางพารา (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9) ตามล าดับ การผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 16.1 
ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 6.2 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับ 
การขยายตัวร้อยละ 8.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีราคาสินค้าส าคัญที่ปรับตัวลดลง เช่น ราคายางพารา 
(ลดลงร้อยละ 27.0) ราคาสุกร (ลดลงร้อยละ 5.2) ราคาไก่เนื้อ (ลดลงร้อยละ 7.1) ราคามันส าปะหลัง (ลดลง
ร้อยละ 10.1) ราคากุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 3.5) ส่วนดัชนีราคาสินค้าส าคัญท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน เช่น ราคา
ข้าวเปลือก (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7) ราคาปาล์มน้ ามัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.5) ราคาอ้อย (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4) 
และราคาไข่ไก่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8) การลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้
ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 6.0 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน รวมครึ่งแรกของปี 2563 
การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงลดลงร้อยละ 6.7 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 
9.2 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 6.1  สาขา
การผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 14.4 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับ
การลดลงของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วง



4 

ร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 50.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 13.1 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 7.6 ตามล าดับ อัตราการใช้ก าลัง 
การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52.9 เทียบกับร้อยละ 66.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 65.0 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 68.8) 
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 15.5) การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ลดลงร้อยละ 
39.4) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตสัตว์น้ าบรรจุกระป๋อง (ร้อยละ 
28.6) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค (ร้อยละ 15.4) และการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป (ร้อยละ 
7.0) เป็นต้น รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 8.3 โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 12.9 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.9 สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 50.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 23.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงมาก
ของรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 โดยในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 97.1 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 92.7 ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในไตรมาสนี้
ลดลงทั้งหมด อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.51 ลดลงจากร้อยละ 51.50 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
ลดลงจากร้อยละ 70.79 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 36.2 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 0.332 ล้านล้านบาท 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 66.2 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 29.01 สาขา 
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 38.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการลดลงของกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และการผลิตในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมซึ่งท าให้ความต้องการบริการขนส่งลดลง โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 89.6 บริการ
ขนส่งทางบกและท่อล าเลียงลดลงร้อยละ 43.9 และบริการขนส่งทางน้ าลดลงร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 
ประกอบกับบริการสนับสนุนการขนส่งลดลงต่อเนื่องร้อยละ 26.1 ในขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่อง  
ร้อยละ 22.9 และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับรายรับของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าลดลงร้อยละ 21.7 โดยบริการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 23.0 บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 14.0 ขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวร้อยละ 14.0 
ส าหรับสาขาการผลิตที่ขยายตัวได้ในไตรมาสนี้ ประกอบด้วย สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 7.4 ปรับตัวดีขึ้น
จากการลดลงร้อยละ 9.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐ สาขาการเงินและ 
การประกันภัยขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอลงจากขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า และ สาขาข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2  รวมครึ่งแรกของปี 2563 
การผลิตสาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.3 สาขาการเงินและการประกันภัยขยายตัวร้อยละ 3.1 และสาขาข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.0 เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.7 
บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (27.0 พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของ GDP 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 241.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และ 
หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,433.1 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของ GDP 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-7.8) - (-7.3) เป็นการปรับลดจาก
การลดลงร้อยละ (-6.0) - (-5.0) ในการประมาณการครั้งก่อน (ณ 18 พฤษภาคม 2563) โดยเศรษฐกิจทั้งปี 
มีข้อจ ากัดจาก (1) การปรับตัวลดลงมากของจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2) ภาวะความถดถอย
รุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ 
(4) ปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน 
และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 
(-1.2) - (-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.5 ของ GDP 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้  

1. การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่า 
จะลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และการลดลงร้อยละ 1.7 ในการประมาณการ
ครั้งก่อน ตามฐานรายได้จากภาคการท่องเที่ ยวและการส่งออกที่อยู่ในระดับต่ ากว่าการประมาณการ 
ครั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง  
ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และการไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการติดเชื้อ
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะท าให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น
ท่ามกลางการฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและฐานรายได้อย่างช้าๆ และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
1.4 ในปี 2562 สอดคล้องกับการคงสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าภายใต้กรอบ
งบประมาณส าคัญ ๆ ไว้เท่ากับการประมาณการครั้งที่ผ่านมา 

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะลดลงร้อยละ 5.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.1 ในการประมาณการ
ครั้งก่อน และการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2562 โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.6 เทียบกับ
ร้อยละ 5.6 ในการประมาณการครั้งก่อน และเร่งขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2562 สอดคล้องกับการปรับเพ่ิม
สมมติฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จากเดิมร้อยละ 55.0 ในการ
ประมาณการครั้งก่อน เป็นร้อยละ 60.0 ในการประมาณการครั้งนี้ ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะลดลง
ร้อยละ 10.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจากการลดลงร้อยละ 4.2  
ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของการส่งออก อัตราการใช้ก าลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับต่ า ข้อจ ากัดด้านการเดินทางของนักลงทุน
ระหว่างประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง  

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.  คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.0 เทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 3.3 ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจากการลดลงร้อยละ 8.0 ในการประมาณการครั้งก่อน 
โดยเป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการส่งออกสินค้าจากเดิมที่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.0  
เป็นการลดลงร้อยละ 9.0 สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ขณะที่คาดว่า
ราคาสินค้าส่งออกจะลดลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.0 ในสมมติฐานประมาณการครั้งก่อน  
เมื่อรวมกับการปรับลดประมาณการการส่งออกบริการตามการปรับลดสมมติฐานรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จาก 0.59 ล้านล้านบาท ในการประมาณการครั้งก่อนเป็น 0.31 ล้านล้านบาทในการประมาณการครั้งนี้  
คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 20.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 17.3  
ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า และการลดลงร้อยละ 2.6 ในปี 2562 
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ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2563  

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2563 ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันการกลับมา
ระบาดของไวรัสในประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเด็นส าคัญๆ ประกอบด้วย  
(1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ โดย ( i) การเร่งรัดติดตาม
มาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
เงื่อนไขในการฟ้ืนตัวของแต่ละภาคธุรกิจ (ii) การติดตามและป้องกันปัญหาในบางภาคการผลิตที่อาจส่งผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังภาคการเงิน และ (iii) การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ 
(2) การพิจารณามาตรการเพ่ิมเติมส าหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการฟ้ืนตัว 
โดยเฉพาะ (i) กลุ่มธุรกิจและแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง ( ii) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ยังมีศักยภาพในการฟ้ืนตัวแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการภาครัฐ ( iii) กลุ่มธุรกิจและแรงงาน 
ที่อยู่ในช่วงของการปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ว่างงานและแรงงานที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานใหม่ (3) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการฟ้ืนตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
ภาคเอกชน โดยให้ความส าคัญกับ ( i) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ ได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบน
ทิศทางทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์เพ่ิมเติมจาก
การระบาดของโรคโควิด 19 (ii) การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในด้านขีดความสามารถในการควบคุม
การระบาดของโรค และ (iii) การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ม
อาเซียน (4) การดูแลภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการลดลงของราคาสินค้าส่งออก  
โดยให้ความส าคัญกับ ( i) การจัดหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า ( ii) การชดเชยเยียวยาเกษตรกร  
(iii) การปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตร และ (iv) การสนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์
และบริการโลจิสติกส์ต้นทุนต่ า (5) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐภายใต้กรอบส าคัญ ๆ ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในไตรมาสแรก และงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ควบคู่ไปกบัการขับเคลื่อนมาตรการการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (6) การส่งเสริมไทย
เที่ยวไทยและการรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (7) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงส าคัญ ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากความยืดเยื้อของการระบาดของโรคและการกลับมาระบาดในระลอกที่สอง ความผันผวนของ
เศรษฐกิจและการเงินโลก และเงื่อนไขความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในระยะปานกลาง และ 
(8) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกิจ และ 
เป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเป็นไปอย่างช้าๆ และยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง 

 
 
 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
17 สิงหาคม 2563 
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ตารางท่ี 1 GDP ด้านการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 
2562 2563 

ทั้งปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 
ภาคเกษตร -0.2 0.2 -0.6 1.7 -1.4 2.7 -2.5 -6.7 -9.8 -3.2 

ภาคนอกเกษตร 2.6 2.9 2.3 3.0 2.8 2.5 2.0 -6.9 -1.3 -12.9 

การผลิตอุตสาหกรรม -0.7 0.2 -1.5 0.2 0.1 -0.8 -2.2 -8.3 -2.6 -14.4 

ภาคบริการ 4.0 3.9 4.0 4.3 3.6 3.9 4.1 -6.5 -0.9 -12.3 

การก่อสร้าง 1.9 3.2 0.5 3.0 3.4 2.7 -2.1 -1.3 -9.9 7.4 

การขายส่ง การขายปลีกฯ 5.7 6.1 5.3 6.7 5.5 5.3 5.2 -1.9 4.8 -9.8 

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 3.4 3.4 3.5 3.7 3.0 3.1 3.9 -21.7 -6.0 -38.9 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5.5 4.3 6.7 5.0 3.6 6.7 6.8 -36.2 -23.3 -50.2 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8.8 8.0 9.5 7.1 8.8 8.2 10.6 2.4 3.2 1.7 

การเงิน 2.7 1.9 3.6 2.0 1.8 3.8 3.4 3.1 4.5 1.7 

GDP 2.4 2.7 2.0 2.9 2.4 2.6 1.5 -6.9 -2.0 -12.2 

GDP_SA (QoQ)    1.0 0.7 0.0 -0.3  -2.5 -9.7 

ทีม่า: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 2 ด้านการใช้จ่าย 

หน่วย: ร้อยละ 
2562 2563 

ทั้งปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 
การบริโภคภาคเอกชน 4.5 4.7 4.2 4.8 4.7 4.3 4.1 -2.1 2.7 -6.6 
การอุปโภคภาครัฐบาล 1.4 2.5 0.4 3.5 1.5 1.7 -0.9 -0.7 -2.8 1.4 
การลงทุนรวม 2.1 2.5 1.8 3.2 1.9 2.7 0.8 -7.2 -6.5 -8.0 

ภาคเอกชน 2.8 3.2 2.4 4.3 2.1 2.3 2.6 -10.2 -5.4 -15.0 
ภาครัฐ 0.2 0.7 -0.3 0.0 1.5 3.7 -5.1 1.2 -9.3 12.5 

การส่งออก -2.6 -3.7 -1.5 -3.5 -4.0 0.6 -3.4 -17.6 -7.3 -28.3 
สินค้า -3.6 -4.5 -2.6 -4.4 -4.6 -0.1 -5.1 -7.0 2.0 -15.9 
บริการ 0.5 -1.3 2.4 -1.1 -1.7 3.2 1.7 -49.0 -32.2 -70.4 

การน าเข้า -4.4 -1.7 -6.9 0.1 -3.4 -5.9 -7.9 -13.2 -3.1 -23.3 
สินค้า -5.5 -3.3 -7.7 -2.8 -3.7 -6.8 -8.6 -9.9 -0.3 -19.3 
บริการ 0.5 5.0 -3.8 13.0 -2.1 -2.1 -5.3 -25.3 -13.0 -37.9 

GDP 2.4 2.7 2.0 2.9 2.4 2.6 1.5 -6.9 -2.0 -12.2 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ตารางท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25631 

 
ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2563 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ณ 18 พ.ค. 63 ณ 17 ส.ค. 63 
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านบาท) 15,486.6  16,365.6  16,875.9  15,947.7 15,610.2 

รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 225,095.2  236,815.0  243,466.9  229,434.2 224,578.4 
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 456.3  506.5  543.6  493.7 498.7 

รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 6,632.2  7,329.2  7,841.9  7,103.2 7,175.0 
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 4.1  4.2  2.4  (-6.0) – (-5.0) (-7.8) – (-7.3) 
การลงทุนรวม (CVM, %)2/ 1.8  3.8  2.1  -2.1 -5.8 

ภาคเอกชน (CVM, %) 2.9  4.1  2.8  -4.2 -10.2 
ภาครัฐ (CVM, %) -1.4  2.9  0.2  5.6 8.6 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 3.1  4.6  4.5  -1.7 -3.1 
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 0.1  2.6  1.4  3.6 3.6 
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 5.2  3.3  -2.6  -17.3 -20.9 

มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 233.7  251.1  242.7  223.5 218.7 
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/ 9.5  7.5  -3.3  -8.0 -10.0 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 5.6  3.9  -3.7  -6.0 -9.0 

ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 6.2  8.3  -4.4  -13.3 -16.3 
มูลค่าการน าเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 201.1  228.7  216.0  187.8 183.0 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/ 13.2  13.7  -5.6  -13.2 -15.4 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 7.3  7.7  -5.7  -9.7 -12.4 

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 32.6  22.4  26.7  35.7 35.7 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 44.0  28.5  38.4  24.0 12.6 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 9.6  5.6  7.0  4.9 2.5 
เงินเฟ้อ (%)      

ดัชนีราคาผู้บริโภค 0.7  1.1  0.7  (-1.5) – (-0.5) (-1.2) – (-0.7) 
GDP Deflator 2.0  1.5  0.7  (-0.5) - 0.5 (-0.3) - 0.2 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วันที่ 17 สิงหาคม 2563  
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่ค านวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th 

   2/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องตน้ 
   3/  ตัวเลขการส่งออกและการน าเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

 


