
  
 

เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ามของปี 2563 และแนวโน้มป ี2563 – 2564 

   
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ไดแ้ถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สาม
ของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 - 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ามของปี 2563 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ามของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบ

กับการลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส
ที่สามของปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 

ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน และการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การส่งออก
บริการลดลงต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และยกเลิกการจ ากัดการเดินทางในประเทศ และการด าเนิน
มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
ภายในประเทศกลับมาฟ้ืนตัวตามล าดับ การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจาก 
การขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว
ร้อยละ 2.9 การใช้จ่ายในหมวดบริการขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการใช้จ่ายกลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัย กลุ่มการใช้น้ าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน การบริการสุขภาพ และกลุ่ม  
การบริการด้านการศึกษาขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.7 ตามล าดับ การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
กึ่งคงทนลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
ตกแต่งที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 5.2 และร้อยละ 20.4 ตามล าดับ และ
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 19.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย  
การซื้อยานพาหนะลดลงร้อยละ 17.6 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจาก
ร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของหมวดการโอนเพ่ือสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน
ส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.0 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม  
ในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.6 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 21.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม 
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ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 10.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ลดลง
ร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างกลับมาขยายตัว
ร้อยละ 0.3 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 18.5 เป็นผลจากการลงทุนรัฐบาลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.5 ในขณะที่
การลงทุนรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 
30.8 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 21.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 57,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2 
น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 17.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ 
การขยายตัวของการส่งออกสินค้าบางรายการที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปริมาณ 
การส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.7 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น  
มันส าปะหลัง (ร้อยละ 27.9) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ร้อยละ 10.1) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 34.1) เตาอบ 
(ร้อยละ 71.8) ตู้เย็น (ร้อยละ 21.9) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลงแต่เป็นการลดลงในอัตราที่ช้าลง 
จากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ 35.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 1.8) 
รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 22.9) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 29.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 
(ลดลงร้อยละ 16.0) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็นต้น การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 45,294 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ลดลงร้อยละ 17.8 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 23.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับระดับกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การน าเข้าลดลงร้อยละ 16.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 19.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงในทุกหมวด
สินค้า ส่วนราคาน าเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.1. ในไตรมาสก่อนหน้า 

การขยายตัวของเศรษฐกิจและมูลค่าการส่งออกของประเทศส าคัญ 

ประเทศ 
GDP (%YoY) มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YoY) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 

สหรัฐฯ 3.0  2.2  0.6  -9.0  -2.8  7.9  -1.5  -3.1  -30.1  -13.4  
ยูโรโซน 1.9  1.3  -3.3  -14.8  -4.4  8.7  -2.6  -4.5  -25.0  -3.9  
สหราชอาณาจักร 1.3  1.3  -2.1  -21.5  -9.6  10.2  -3.5  -10.4  -25.8  - 
ออสเตรเลีย 2.8  1.8  1.5  -6.4  - 11.3  5.3  -6.8  -14.7  -13.0  
ญี่ปุ่น 0.3  0.7  -1.8  -9.9  - 5.7  -4.4  -4.4  -23.7  -12.0  
จีน 6.7  6.1  -6.8  3.2  4.9  9.7  -0.1  -13.3  0.1  8.9  
อินเดีย 6.8  4.9  3.1  -23.9  - 8.8  -0.1  -12.7  -36.5  -5.5  
เกาหลีใต ้ 2.9  2.0  1.4  -2.7  -1.3  5.4  -10.4  -1.8  -20.3  -3.4  
ไต้หวัน 2.7  2.7  2.2  -0.6  3.3  5.9  -1.5  3.7  -2.4  6.0  
ฮ่องกง 2.8  -1.2  -9.1  -9.0  -3.5  6.8  -4.1  -8.8  -3.2  2.3  
สิงคโปร ์ 3.4  0.7  -0.3  -13.3  -7.0  10.3  -5.2  -3.7  -17.0  -4.9  
อินโดนีเซีย 5.2  5.0  3.0  -5.3  -3.5  6.6  -6.8  1.2  -12.5  -6.5  
มาเลเซีย 4.8  4.3  0.7  -17.1  -2.7  14.2  -3.4  -2.5  -18.4  3.5  
ฟิลิปปินส ์ 6.3  6.0  -0.7  -16.9  -11.5  0.9  2.3  -5.1  -29.2  -6.7  
เวียดนาม 7.1  7.0  3.7  0.4  2.6  13.3  8.4  7.8  -6.9  10.6  

ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้น ขณะที่สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขา
อุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมฯ 
และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า สาขาเกษตรกรรม  
การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 0.9 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ของผลผลิตพืชเกษตรส าคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้
ปริมาณน้ าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 
4.2) และยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ลดลงต่อเนื่อง เช่น ปาล์มน้ ามัน (ลดลงร้อยละ 
5.6) และมันส าปะหลัง (ลดลงร้อยละ 0.8) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรส าคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.7) ไก่เนื้อ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7) กลุ่มไม้ผล (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5) ตามล าดับ ด้านหมวดประมง
ลดลงร้อยละ 1.9 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมาขยายตัว
ร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4) ราคาปาล์มน้ ามัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.2) ราคากลุ่มไม้ผล 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรส าคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคาไก่
เนื้อ (ลดลงร้อยละ 6.2) และราคาไข่ไก่ (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผล
ให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาสที่ร้อยละ 6.2 สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 23.9 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 6.0 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อน  อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.5 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 52.9 
ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ  
ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 30.2) การผลิตน้ าตาล (ลดลงร้อยละ 65.2) และการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.5) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน (ขยายตัวร้อยละ 25.6) การผลิตปุ๋ยเคมี (ขยายตัวร้อยละ 30.7) และการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
ที่ใช้รักษาโรค (ขยายตัวร้อยละ 15.5) เป็นต้น สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 39.6 น้อยกว่า
การลดลงร้อยละ 50.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการลดลงไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน ตามการลดลงของจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นส าคัญ โดยในไตรมาสนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 คน ลดลงร้อยละ 
100.0 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงมีการระบาด 
ในทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว (เป็นรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทั้งหมด) 0.116 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 84.3 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงร้อยละ 55.9  
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 26.76 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 
64.03 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 23.6 น้อยกว่าการลดลง
ร้อยละ 38.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 71.9 บริการขนส่งทางบกและท่อล าเลียง
ลดลงร้อยละ 17.2 และบริการขนส่งทางน้ าลดลงร้อยละ 0.6 บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 22.7 
ในขณะทีบ่ริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.0 สอดคล้องกับรายรับของผู้ประกอบการที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู่ทีร่้อยละ -0.7 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เกินดุล 6.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (197.3 พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
5.1 ของ GDP เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 251.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. 
และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,848,155.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.4 ของ GDP 
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจาก  
(1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก  
(3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ 
และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ าผิดปกติในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.2  
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้  
1. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะ

ขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2563 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด-19 การด าเนินมาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ 
การเพ่ิมขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภคตามความสามารถในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ รวมทั้งแนวโน้ม 
การฟื้นตัวของฐานรายได้จากภาคการส่งออก และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.7 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2563 สอดคล้องกับสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 98.0 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 97.4 จากปี งบประมาณ 2563 รวมถึง 
การเบิกจ่ายภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ในปี 2564 รวม 403,249 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 34.8 

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2563 โดย 
การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 12.4 ต่อเนื่องจากร้อยละ 13.7 ในปี 2563 สอดคล้องกับวงเงิน 
งบลงทุนภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปี 2564 ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.0 เทียบกับกรอบปีงบประมาณ 2563 
รวมทั้งการเบิกจ่ายภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.2 ฟื้นตัวจากการลดลงร้อยละ 8.9 ในปี 2563 สอดคล้องกับแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออก
และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนมากขึ้น 

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร้อยละ 7.5 ในปี 2563 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก
การลดลงร้อยละ 6.6 ในปี 2563 ตามสมมติฐานแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
ในปี 2564 ส่วนราคาสินค้าส่งออกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2563 
สอดคล้องกับราคาน้ ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกบริการยังคงได้รับผลกระทบ  
จากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศที่แม้จะผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถเปิดรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ และส่งผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีฐาน 
คาดว่ารายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 4.9 แสนล้านบาท เทียบกับ 4.6 แสนล้านบาท ในปี 2563 หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 ดังนั้น โดยรวมคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ในปี 2564 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 19.5 ในปี 2563 

ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 และปี 2564 
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ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564 ควรให้ความส าคัญกับ  
(1) การป้องกันการกลับมาระบาดระลอกที่สองในประเทศ (2) การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีข้อจ ากัด  
ในการฟื้นตัว (i) การเร่งรัดติดตามมาตรการที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองสาขาและพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีข้อจ ากัด 
ในการฟื้นตัว (ii) การช่วยเหลือและดูแลแรงงาน (iii) การรณรงค์ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  
(iv) การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างรัดกุม และ  
(v) การด าเนินการด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (3) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ (i) การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.4 (ii) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 (iii) งบเหลื่อมปีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และ (iv) การเบิกจ่ายโครงการตามพระราชก าหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (4) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิต 
และการลงทุนภาคเอกชน (i) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรคโควิด-19  
(ii) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า (iii) การให้ความส าคัญกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่อาจถูกใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้า ( iv) การลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่ส าคัญ ๆ  
(v) การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนและการแข็งค่าของเงินบาท และ (vi) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (5) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน (i) เร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและ 
ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561 - 2563 ให้เกิดการลงทุนจริง (ii) การขับเคลื่อนการส่งออกเพ่ือเพ่ิม 
การใช้ก าลั งการผลิต  ( iii) การแก้ ไขปัญหาที่ เป็น อุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ  
(iv) การประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทย และ (v) การขับเคลื่อนมาตรการสร้างศักยภาพการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (6) การดูแลราคาสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
และการเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง (7) การรักษาบรรยากาศทางการเมือง ในประเทศ และ  
(8) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
 
 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
16 พฤศจิกายน 2563 
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ตารางท่ี 1 GDP ด้านการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 
2562 2563 

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M 
ภาคเกษตร -0.2 1.7 -1.4 2.7 0.9 -2.5 -9.8 -3.3 -0.9 -5.2 
ภาคนอกเกษตร 2.6 3.0 2.8 2.5 2.8 2.0 -1.3 -12.9 -6.8 -6.9 

การผลิตอุตสาหกรรม -0.7 0.2 0.1 -0.8 -0.1 -2.2 -2.6 -14.6 -5.3 -7.4 
ภาคบริการ 4.0 4.3 3.6 3.9 3.9 4.1 -0.9 -12.2 -7.3 -6.7 

การก่อสร้าง 1.9 3.0 3.4 2.7 3.1 -2.1 -9.9 7.4 10.5 2.6 
การขายส่ง การขายปลีกฯ 5.7 6.7 5.5 5.3 5.9 5.2 4.8 -9.8 -5.5 -3.0 
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า 3.4 3.7 3.0 3.1 3.3 3.9 -6.0 -38.8 -23.6 -22.2 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 5.5 5.0 3.6 6.7 5.1 6.8 -23.3 -50.2 -39.6 -37.2 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8.8 7.1 8.8 8.2 8.1 10.6 3.2 2.7 3.1 3.0 
การเงิน 2.7 2.0 1.8 3.8 2.6 3.4 4.5 1.7 1.6 2.6 

GDP 2.4 2.9 2.4 2.6 2.7 1.5 -2.0 -12.1 -6.4 -6.7 
GDP_SA (QoQ)  1.2 0.5 0.0  -0.3 -2.2 -9.9 6.5  

ทีม่า: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 2 ด้านการใช้จ่าย 

หน่วย: ร้อยละ 
2562 2563 

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M 
การบริโภคภาคเอกชน 4.5 4.8 4.7 4.3 4.6 4.1 2.7 -6.8 -0.6 -1.7 
การอุปโภคภาครัฐบาล 1.4 3.5 1.5 1.7 2.2 -0.9 -2.8 1.3 3.4 0.7 
การลงทุนรวม 2.1 3.2 1.9 2.7 2.6 0.8 -6.5 -8.0 -2.4 -5.6 

ภาคเอกชน 2.8 4.3 2.1 2.3 2.9 2.6 -5.4 -15.0 -10.7 -10.3 
ภาครัฐ 0.2 0.0 1.5 3.7 1.8 -5.1 -9.3 12.5 18.5 7.3 

การส่งออก -2.6 -3.5 -4.0 0.6 -2.3 -3.4 -7.3 -27.8 -23.5 -19.4 
สินค้า -3.6 -4.4 -4.6 -0.1 -3.0 -5.1 2.0 -15.9 -7.7 -7.2 
บริการ 0.5 -1.1 -1.7 3.2 0.1 1.7 -32.2 -68.0 -73.3 -56.3 

การน าเข้า -4.4 0.1 -3.4 -5.9 -3.1 -7.9 -3.1 -23.2 -20.3 -15.6 
สินค้า -5.5 -2.8 -3.7 -6.8 -4.5 -8.6 -0.3 -19.3 -17.0 -12.3 
บริการ 0.5 13.0 -2.1 -2.1 2.6 -5.3 -13.0 -37.4 -32.8 -27.6 

GDP 2.4 2.9 2.4 2.6 2.7 1.5 -2.0 -12.1 -6.4 -6.7 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



7 

ตารางท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2563 - 25641 

 
ข้อมูลจริง  ประมาณการ 

ปี 2561 ปี 2562 
 ปี 2563  ปี 2564 
 ณ 17 ส.ค. 63 ณ 16 พ.ย. 63  ณ 16 พ.ย. 63 

GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัลา้นบาท) 16,365.6 16,875.9   15,610.2 15,711.5   16,528.5 

รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อป)ี 236,815.0 243,466.9   224,578.4 226,035.1   237,178.6 

GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 506.5 543.6   498.7 502.0   536.6 

รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 7,329.4 7,841.9   7,175.0 7,221.6   7,700.6 

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 4.2 2.4   -7.5 -6.0   3.5 – 4.5 

การลงทุนรวม (CVM, %)2/ 3.8 2.1   -5.8 -3.2   6.6 

ภาคเอกชน (CVM, %) 4.1 2.8   -10.2 -8.9   4.2 

ภาครัฐ (CVM, %) 2.9 0.2   8.6 13.7   12.4 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 4.6 4.5   -3.1 -0.9   2.4 

การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 2.6 1.4   3.6 3.6   4.7 

ปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการ (ปริมาณ, %) 3.3 -2.6   -20.9 -19.5   0.1 

มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 251.1 242.7   218.7 224.5   233.9 

อัตราการขยายตัว (มูลคา่, %)3/ 7.5 -3.3   -10.0 -7.5   4.2 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 3.9 -3.7   -9.0 -6.6   3.2 

ปริมาณการน าเข้าสนิค้าและบรกิาร (ปริมาณ, %) 8.3 -4.4   -16.3 -15.3   0.3 

มูลค่าการน าเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 228.7 216.0   183.0 186.2   196.0 

อัตราการขยายตัว (มูลคา่, %)3/ 13.7 -5.6   -15.4 -13.8   5.3 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 7.7 -5.7   -12.4 -11.3   3.8 

ดุลการค้า (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 22.4 26.7   35.7 38.3   37.9 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 28.4 38.2   12.6 14.0   13.9 

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 5.6 7.0   2.5 2.8   2.6 

เงินเฟ้อ (%)             

ดัชนีราคาผูบ้ริโภค 1.1 0.7   (-1.2) – (-0.7) -0.9   0.7 – 1.7 

GDP Deflator 1.5 0.7   (-0.3) – 0.2 -0.9   0.7 – 1.7 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่ค านวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th 

   2/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องตน้ 
   3/  ตัวเลขการส่งออกและการน าเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 


