
เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของป 2564 และแนวโนมป 2564 – 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายดนุชา  พิชยนันท เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ไดแถลงตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ีสามของป 2564 และแนวโนมป 

2564 - 2565 ณ หอง 521 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป 2564 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของป 2564 ปรับตัวลดลงรอยละ 0.3 เทียบกับการขยายตวัรอยละ 7.6 

ในไตรมาสกอนหนา (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป 2564 

ลดลงจากไตรมาสท่ีสองของป 2564 รอยละ 1.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของป 2564 เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวรอยละ 1.3 

ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ขณะท่ีการสงออกสินคา 

การลงทุนภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐขยายตัว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงรอยละ 3.2  

เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.8 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีสาเหตุจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําใหประชาชนระมัดระวังพฤติกรรมการใชจาย ในขณะที่ภาครัฐมีความจําเปนตอง

ยกระดับมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยการใชจายหมวดสินคาคงทน ลดลงรอยละ 

14.1 เทียบกบัการขยายตวัรอยละ 13.3 ในไตรมาสกอนหนา ตามการลดลงของการใชจายเพื่อซื้อยานพาหนะ

รอยละ 21.8 การใชจายหมวดบริการลดลงรอยละ 4.9 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 9.1 ในไตรมาสกอนหนา 

และการใชจายหมวดสินคาก่ึงคงทน ลดลงรอยละ 8.3 ตอเน่ืองจากการลดลงรอยละ 7.3 ในไตรมาสกอนหนา 
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ในขณะที่การใชจายหมวดสินคาไมคงทนขยายตัวรอยละ 1.3 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 2.3 ในไตรมาส

กอนหนา โดยคาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะลดลงรอยละ 15.6 อยางไรก็ตาม กลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม

ไมมีแอลกอฮอลขยายตัวรอยละ 2.7 การปรับตัวลดลงของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้สอดคลองกับ 

การลดลงของดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากระดับ 38.8 ในไตรมาสกอนหนา  

เปนระดับ 34.9 รวม 9 เดือนแรก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.4 การใชจายเพื่อการ

อุปโภคของรัฐบาลขยายตัวรอยละ 2.5 เรง ข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 1.0 ในไตรมาสกอนหนา  

โดยคาตอบแทนแรงงาน (คาจาง เงินเดือน) ขยายตัวรอยละ 1.0 และการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไมเปน

ตัวเงินสําหรับสินคาและบริการขยายตัวสูงรอยละ 47.1 ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายสําหรับ 

การรักษาโรคโควิด-19 ขณะที่รายจายคาซื้อสินคาและบริการลดลงรอยละ 3.6 การขยายตัวของการใชจาย

รัฐบาลสอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจํา 638,678 ลานบาท ซึ่งขยายตัวรอยละ 23.0  

(คิดเปนอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําอยูที่รอยละ 23.8 สูงกวาอัตราเบิกจายรอยละ 20.6  

ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 19.6 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน) และการเบิกจายเงินกูเพื่อแกไขปญหา

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนเงิน 219,740 ลานบาท รวม 9 เดือนแรก การอุปโภคของ

รัฐบาลขยายตัวรอยละ 1.9 การลงทุนรวม ลดลงรอยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 7.6 ในไตรมาส 

กอนหนา ตามการลงทุนภาครัฐที่ลดลงรอยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.1 ในไตรมาสกอนหนา  

โดยเปนผลจากการลดลงของการลงทุนรัฐบาล ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว สําหรับอัตราการ

เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 24.0 (สูงกวาอัตราเบิกจายรอยละ 20.5 ในไตรมาส

กอนหนา แตต่ํากวารอยละ 30.8 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน) ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 

2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 9.2 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ 

ขยายตัวรอยละ 3.7 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 12.2 ในไตรมาสกอนหนา สวนการลงทุนในหมวดกอสราง 

ลดลงรอยละ 0.5 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 0.1 ในไตรมาสกอนหนา รวม 9 เดือนแรก การลงทุนรวม

ขยายตัวรอยละ 4.7 โดยการลงทนุภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัวรอยละ 4.8 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ 

ในดานภาคการคาตางประเทศ การสงออกสินคา มีมูลคา 67,249 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 

15.7 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 36.2 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 12.2 

และราคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 สินคาที่มีมูลคาสงออกเพิ่มข้ึน เชน เครื่องจักรอุปกรณ (รอยละ 16.4) 

รถยนตนั่ง (รอยละ 8.7) รถกระบะ (รอยละ 18.7) ชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต (รอยละ25.3) ชิ้นสวนและ

อุปกรณคอมพิวเตอร (รอยละ 26.1) ผลิตภัณฑยาง (รอยละ 10.4) อาหารสัตว (รอยละ19.6) ยางพารา (รอยละ 

99.5) มันสําปะหลัง (รอยละ 59.8) และขาว (รอยละ 16.5) เปนตน สินคาที่มีมูลคาสงออกลดลง เชน ตูเย็น 

(รอยละ 6.0) เคร่ืองดื่ม (รอยละ 5.2) ปลากระปองและปลาแปรรูป (รอยละ 24.7) และน้ําตาล (รอยละ 2.4) 

เปนตน การสงออกไปยังตลาดหลักสวนใหญขยายตัวตอเนื่อง เมื่อหักการสงออกทองคําที่ยังไมข้ึนรูปออกแลว 

มูลคาการสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 24.2 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มูลคาการสงออกสินคาขยายตัว 

รอยละ 21.6 สวนการนําเขาสินคา มีมูลคา 57,985 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 31.8 เทียบกับ 

การขยายตัวรอยละ 41.8 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณและราคานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 27.9 และรอยละ 3.0 

ตามลําดับ สงผลใหดุลการคาในไตรมาสที่สามเกินดุล 9.3 พันลานดอลลาร สรอ. (304.7 พันลานบาท)  

รวม 9 เดือน มูลคาการสงออกและการนําเขาสินคา ขยายตัวรอยละ 17.9 และรอยละ 26.3 ตามลําดับ สงผลให

ดุลการคาเกินดุล 26,365 ลานดอลลาร สรอ. (833,601 ลานบาท) 
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจและมูลคาการสงออกของประเทศคูคาสําคัญ 

(%YoY) 

GDP มูลคาการสงออกสินคา 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ทั้งป ทั้งป Q2 Q3 ทั้งป ท้ังป Q2 Q3 

สหรัฐฯ 2.3 -3.4 12.2 4.9 -1.5 -13.5 51.0 23.7 

ยูโรโซน 1.4 -6.4 14.2 3.7 -2.5 -7.1 46.7 - 

สหราชอาณาจักร 1.4 -9.8 23.6 6.6 0.9 -13.5 21.7 12.9 

ออสเตรเลยี 1.9 -2.5 9.7 - 5.3 -7.4 47.6 50.3 

ญี่ปุน 0.0 -4.7 7.6 - -4.4 -9.1 42.5 20.4 

จีน 6.0 2.3 7.9 4.9 -0.1 4.0 30.4 23.9 

อินเดีย 4.8 -7.0 20.1 - -0.1 -14.8 86.1 38.6 

เกาหลีใต 2.2 -0.9 6.0 4.0 -10.4 -5.5 42.1 26.5 

ไตหวัน 3.0 3.1 7.4 3.8 -1.5 4.9 37.4 30.1 

ฮองกง -1.7 -6.1 7.6 5.4 -4.1 -0.5 26.9 22.4 

สิงคโปร 1.3 -5.4 15.2 6.5 -5.2 -4.1 33.5 19.3 

อินโดนีเซีย 5.0 -2.1 7.1 3.5 -6.8 -2.7 55.9 50.9 

มาเลเซีย 4.4 -5.6 16.1 -4.5 -3.4 -2.3 50.6 15.9 

ฟลิปปนส 6.1 -9.6 12.0 7.1 2.3 -8.1 36.6 12.7 

เวียดนาม 7.2 2.9 6.6 -6.2 8.4 6.9 34.7 2.9 
ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ดานการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร สาขาการกอสราง 

และสาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคาและสาขาไฟฟาและกาซฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่สาขาการขายสง 

การขายปลีกและการซอมแซมฯ ขยายตัว และสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเรงข้ึน สาขาเกษตรกรรม การปาไม 

และการประมง ขยายตัวตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 4 รอยละ 4.3 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 1.9 ในไตรมาส

กอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและปริมาณน้ําที่เอื้ออํานวย สอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของ

ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรรอยละ 8.1 โดยดัชนีผลผลิตพืชเกษตรสําคญัท่ีเพิ่มขึ้น เชน กลุมไมผล (รอยละ 37.8) 

ขาวเปลือก (รอยละ 12.1) ยางพารา (รอยละ 4.4) มันสําปะหลัง (รอยละ 11.9) และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

(รอยละ 11.9) สวนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เชน กุงขาวแวนนาไม (ลดลงรอยละ 6.7) เปนตน ดานหมวด 

ปศุสัตวขยายตัวตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี 15 รอยละ 2.2 ในขณะที่หมวดประมงลดลงรอยละ 6.7 ดัชนีราคา

สินคาเกษตรปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส รอยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 12.7  

ในไตรมาสกอนหนา โดยสินคาเกษตรสําคัญที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง เชน ขาวเปลือก (ลดลงรอยละ 27.1) 

กลุมไมผล (ลดลงรอยละ 20.2) สุกร (ลดลงรอยละ 9.6) กุงขาวแวนนาไม (ลดลงรอยละ 9.2) และไกเนื้อ 

(ลดลงรอยละ 1.8) เปนตน สวนสินคาเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เชน ปาลมนํ้ามัน (เพิ่มขึ้นรอยละ 

84.7) ยางพารา (เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7) ออย (เพิ่มขึ้นรอยละ 30.3) มันสําปะหลัง (เพิ่มขึ้นรอยละ 19.1) และ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4) เปนตน ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร สงผลใหดัชนี

รายไดเกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 4 รอยละ 2.9 สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ลดลง

รอยละ 1.4 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 16.9 ในไตรมาสกอนหนา ตามการลดลงของอุปสงคในประเทศ 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่การผลิต และปญหาขอจํากัดในหวงโซอุปทานโลก 

สอดคลองกับการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรอยละ 0.8 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดสวน 

การสงออกในชวงรอยละ 30 – 60 ลดลงรอยละ 1.0 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 28.3 ในไตรมาสกอนหนา  
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และดัชนผีลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดสวนสงออกนอยกวารอยละ 30) 

ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส รอยละ 4.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 9.6 ในไตรมาสกอนหนา 

ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิตเพื่อสงออก (สัดสวนสงออกมากกวารอยละ 60) ขยายตัว

ตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 3 รอยละ 4.3 สอดคลองกับการสงออกสินคาท่ียังขยายตัวในเกณฑดี สําหรับอัตรา 

การใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 59.31 ต่ํากวารอยละ 62.73 ในไตรมาสกอนหนา และต่ํากวารอยละ 

60.41 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เชน การผลิตคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง (ลดลงรอยละ 11.2) การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 5.9) 

และการผลิตจักรยานยนต (ลดลงรอยละ 39.4) เปนตน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น  

เชน การผลิตนํ้าตาล (รอยละ 61.2) การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 14.1) และการผลิต

ยานยนต (รอยละ 2.4) เปนตน สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร ลดลงรอยละ 18.7 เทียบกับ 

การขยายตัวรอยละ 14.6 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการลดลงของการทองเที่ยวในประเทศและการใช

จายภาคครัวเรือน โดยในไตรมาสนี้มี รายรับจากนักทองเที่ยวชาวไทย 0.010 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 

91.5 เทยีบกับการขยายตวัรอยละ 86.0 ในไตรมาสกอนหนา เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ระลอกท่ีสามภายในประเทศขยายตัวเปนวงกวาง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพรระบาดท่ีเขมงวดมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเริ่มเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยนักทองเที่ยว

ตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยในไตรมาสนี้มีจํานวน 45,398 คน (รวมนักทองเที่ยวกลุม 

Thailand Privilege Card) อัตราการเขาพักเฉล่ียอยูที่รอยละ 5.46 ต่ํากวารอยละ 8.24 ในไตรมาสกอนหนา 

และต่ํากวารอยละ 26.69 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ลดลงรอยละ 0.9 

เทียบกับการขยายตัวรอยละ 11.2 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับการปรับตัวลดลงของดัชนีบริการขนสง

รอยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 20.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทําใหบริการขนสงทางบกและทอลําเลียงลดลง ในขณะท่ีบริการขนสงทาง

น้ําและบริการขนสงทางอากาศเพิ่มข้ึนสอดคลองกับการขยายตัวในเกณฑดีของการสงออกสินคา และการเริ่ม

ฟนตัวของการเดินทางระหวางประเทศ สวนบริการสนับสนุนการขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 และบริการ

ไปรษณยีขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่องรอยละ 23.2 สาขาไฟฟา กาซ และระบบปรับอากาศ ลดลงรอยละ 2.6 

เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.8 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับกิจกรรมการผลิตทั้งในภาคการผลิตและ

ภาคบริการที่อยูในระดับต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน โดยดัชนีการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 0.3 ตามการ

ปรับตัวลดลงของปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจรอยละ 11.5 ในขณะที่ปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มข้ึนรอยละ 2.8 และปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 สวนดัชนีการผลิตกาซธรรมชาติ

ลดลงรอยละ 6.0 สอดคลองกับการลดลงของปริมาณกาซธรรมชาติท่ีสงเขาโรงแยกกาซและความตองการใช

กาซธรรมชาติเพ่ือใชในการผลิตไฟฟา 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณดานแรงงานพบวาสัดสวนผูประกันตนที่ไดรับประโยชนกรณี

วางงานจากมาตรา 33 อยูที่รอยละ 2.5 ต่ํากวารอยละ 2.8 ในไตรมาสกอนหนา และต่ํากวารอยละ 4.4  

ในไตรมาสเดียวกันของปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการภาครัฐในการรักษาระดับการจางงานและจูงใจให

แรงงานเขาระบบประกันตนมากขึ้น สวนอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉล่ียอยูที่รอยละ 0.7 

และรอยละ 0.1 สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 4.3 พันลานดอลลาร สรอ. (14.3 หมื่นลานบาท) เงินทุน

สํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยูที่ 2.4 แสนลานดอลลาร สรอ. และหนี้สาธารณะ  

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีมูลคาทั้งสิ้น 9,337,543.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.0 ของ GDP 
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แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2564 

เศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.2 ปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ จากการลดลงรอยละ 

6.1 ในป 2563 อัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูที่รอยละ 1.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ 2.5 ตอ GDP  

เทียบกับการเกินดุลรอยละ 4.0 ตอ GDP ในป 2563  

แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2565 

เศรษฐกิจไทยป 2565 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก  

(1) การฟนตัวของอุปสงคในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มี

แนวโนมคลี่คลายลงและความคืบหนาของการกระจายวัคซีน (2) การฟนตัวอยางชา ๆ ของภาคทองเที่ยว

ระหวางประเทศภายใตนโยบายการเปดประเทศของภาครัฐ (3) การขยายตัวในเกณฑดีของการสงออกสินคา 

(4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ และ (5) ฐานการขยายตัวท่ียังอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้  

คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวรอยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.3 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในชวงรอยละ 0.9 – 1.9 

และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 1.0 ของ GDP 

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในป 2565 ในดานตาง ๆ มีดังน้ี  

1. การใชจายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะ

ขยายตัวรอยละ 4.3 เรงข้ึนจากรอยละ 1.2 ในป 2564 ตามการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด

อยางตอเนื่องนับตั้งแตในชวงไตรมาสสุดทายของป 2564 สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด 

ที่มีแนวโนมผอนคลายลงและสัดสวนผูไดรับวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการฟนตัวของภาคการทองเท่ียว

และบริการที่เก่ียวของตามมาตรการการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการดําเนิน

มาตรการของภาครัฐเพ่ิมเติม (2) การใชจายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวาจะขยายตัวรอยละ 0.3 ชะลอลง

จากรอยละ 2.3 ในป 2564 โดยเปนผลจากการลดลงของกรอบรายจายประจําภายใตกรอบงบประมาณ

ประจําป 2565 แตยังมีแรงสนับสนุนใหการใชจายรัฐบาลขยายตัวไดจากการเบิกจายงบประมาณจากพระราช

กําหนดเงินกูฯ 1 ลานลานบาท และพระราชกําหนดเงินกูฯ เพิ่มเติม 5 แสนลานบาท  

2. การลงทุนรวม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.3 เทียบกับรอยละ 4.4 ในป 2564 โดยการลงทุน

ภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่องรอยละ 4.2 เทียบกับรอยละ 4.3 ในป 2564 สอดคลองกับ

แนวโนมการฟนตัวของภาคการผลิตและการสงออกตามการขยายตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจและการคาโลก 

ขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 ตอเนื่องจากรอยละ 4.8 ในป 2564 สอดคลองกับ 

การเพิ่มขึ้นของกรอบรายจายลงทุนภายใตกรอบงบประมาณประจําป 2565 วงเงิน 624,340 ลานบาท และ

กรอบงบลงทุนรฐัวิสาหกิจในป 2565 วงเงิน 468,833 ลานบาท (รวมรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทมหาชน) 

3. มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลาร สรอ. คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.9 เทียบกับรอยละ 

16.8 ในป 2564 โดยคาดวาปริมาณการสงออกสินคาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 และราคาสินคาสงออกจะเพิ่มข้ึน

ในชวงรอยละ 0.0 – 1.0 ขณะที่การสงออกบริการมีแนวโนมฟนตัวตามการดําเนินมาตรการเปดประเทศและ

การปรับตัวดีข้ึนของสถานการณการแพรระบาดทั้งในประเทศไทยและประเทศตนทางนักทองเที่ยว  

โดยในกรณีฐานคาดวารายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติในป 2565 จะอยูท่ี 4.4 แสนลานบาท เทียบกับ 1.3  

แสนลานบาทในป 2564 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 238.0 สงผลใหโดยรวมคาดวาปริมาณการสงออกสินคาและ

บริการในป 2565 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 เทียบกับรอยละ 10.0 ในป 2564 
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ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในป 2565 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในป 2565 ควรใหความสําคัญกับ (1) การปองกันและควบคุม

สถานการณการแพรระบาดภายในประเทศใหอยูในวงจํากัด โดย (i) การดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรค 

(ii) การเรงรัดกระจายวัคซีนใหเพียงพอและทั่วถึง (iii) การควบคุมดูแลกิจกรรมเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค 

และ (iv) การเตรียมแผนการรองรับการกลับมาระบาดของโรค (2) การสนับสนุนการฟนตัวของภาคธุรกิจ 

ควบคูไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีขอจํากัดในการฟนตัว โดย (i) การเรงรัดติดตามมาตรการตาง ๆ  

ทั้งดานการเงินการคลังที่ไดดําเนินการไปแลวใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ

พิจารณามาตรการเพ่ิมเติมสําหรับกลุมท่ียังมีขอจํากัดในการเขาถึงมาตรการความชวยเหลือ (ii) การพิจารณา

มาตรการเพื่อชวยเหลือแรงงานเพิ่มเตมิสําหรบัภาคเศรษฐกิจที่ยังมีขอจํากัดในการฟนตัว และ (iii) การประชาสัมพันธ

มาตรการของภาครัฐใหประชาชนและภาคธุรกิจมีความเขาใจและสามารถใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการใชจายของภาคครัวเรือนและการทองเที่ยวภายในประเทศ โดย  

(i) การติดตามและประเมินผลมาตรการตาง ๆ ที่ดําเนินการไปแลวและอยูระหวางดําเนินการ ควบคูไปกับการ

ปรับมาตรการและดําเนินมาตรการเพิ่มเติมอยางเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยัง

มีอยูในระยะขางหนา (ii) การดูแลและแกไขปญหาหนี้สินของครัวเรือน และ (iii) การดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะ

กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรตกต่ํา (4) การขับเคล่ือนการสงออกสินคา โดย (i) การขับเคลื่อน

การสงออกสินคาสําคัญไปยังตลาดหลักที่มีการฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจน และการสรางตลาดใหมใหกับ

สินคาที่มีศักยภาพ (ii) การพัฒนาสินคาเกษตร อาหาร และสินคาอุตสาหกรรม (iii) การแกปญหาที่เปน

อุปสรรคตอระบบการขนสงสินคาและโลจิสติกส (iv) การใชประโยชนจากกรอบความตกลงหุนสวน 

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคูไปกับการเรงรัดการเจรจาความตกลงการคาเสรีท่ีกําลังอยูใน

ขั้นตอนของการเจรจา รวมทั้งการเรงรัดกระบวนการพิจารณาในการตัดสินใจเขารวมความตกลงหุนสวนทาง

เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (CPTPP) โดยมุงเนนผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ และ (v) การปองกันความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต (5) การสงเสริมการลงทุน

ภาคเอกชน โดย (i) การเรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนตอการควบคุมการระบาดของโรคภายในประเทศ 

(ii) การเรงรัดใหผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติและออกบัตรสงเสริมการลงทุนในชวงป 2561-2563 ใหเกิด 

การลงทุนจริง (iii) การแกไขปญหาที่นักลงทุนและผูประกอบการตางชาติเห็นวาเปนอุปสรรคตอการลงทุนและ

การประกอบธุรกิจ รวมท้ังการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต (iv) การดําเนินมาตรการสงเสริมการลงทุน

เชิงรุกและอํานวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดนักลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (v) การสงเสริมการลงทุนใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ (vi) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงที่สําคัญ และ (vii) การพัฒนากําลังแรงงานทักษะ

สูงเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขมขนโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหม 

(6) การขับเคลื่อนการใชจายและการลงทุนภาครัฐ และ (7) การติดตามและเฝาระวังความผันผวนของ

ภาคเศรษฐกิจตางประเทศที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

  

 
 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
15 พฤศจิกายน 2564 
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ตารางที่ 1 GDP ดานการผลิต 

หนวย: รอยละ 
2563 2564 

ทั้งป Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M 

ภาคเกษตร -3.6 -9.9 -3.1 -1.1 -5.3 0.4 1.3 1.9 4.3 2.3 

ภาคนอกเกษตร -6.3 -1.3 -12.9 -6.7 -6.9 -4.7 -3.0 8.1 -0.5 1.2 

การผลิตอุตสาหกรรม -5.7 -2.4 -14.7 -5.3 -7.4 -0.7 1.0 16.9 -1.4 5.0 

ภาคบริการ -6.5 -1.2 -12.1 -7.2 -6.7 -5.9 -4.3 5.1 0.2 0.0 

การกอสราง 2.3 -9.3 7.5 10.8 2.9 -0.3 12.7 3.9 -4.1 3.7 

การขายสง การขายปลีกฯ -3.7 3.6 -10.9 -6.1 -3.9 -3.1 -2.2 5.5 3.3 1.7 

การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา -21.0 -5.5 -36.6 -22.2 -20.9 -21.1 -17.7 11.2 -0.9 -4.9 

ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร -36.6 -23.3 -49.9 -39.3 -37.1 -35.2 -35.5 14.6 -18.7 -17.2 

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 4.6 4.4 4.1 4.5 4.3 5.4 4.7 5.7 6.8 5.8 

การเงิน 2.7 4.3 1.7 1.6 2.4 3.3 3.4 2.6 3.5 3.1 

GDP -6.1 -2.1 -12.1 -6.4 -6.8 -4.2 -2.6 7.6 -0.3 1.3 

GDP_SA (QoQ) - -1.5 -9.4 6.7 - 0.5 0.2 0.1 -1.1 - 

ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตารางที่ 2 ดานการใชจาย 

หนวย: รอยละ 
2563 2564 

ทั้งป Q1 Q2 Q3 9M Q4 Q1 Q2 Q3 9M 

การบริโภคภาคเอกชน -1.0 2.7 -6.7 -0.6 -1.6 0.9 -0.3 4.8 -3.2 0.4 
การอุปโภคภาครัฐบาล 0.9 -2.5 1.0 2.5 0.4 2.2 2.1 1.0 2.5 1.9 
การลงทุนรวม -4.8 -6.3 -7.9 -2.6 -5.6 -2.5 7.3 7.6 -0.4 4.7 

ภาคเอกชน -8.4 -5.3 -14.9 -10.6 -10.2 -3.3 3.0 9.2 2.6 4.8 
ภาครัฐ 5.7 -9.1 12.6 17.6 7.0 0.6 19.6 4.1 -6.0 4.6 

การสงออก -19.4 -5.8 -27.5 -23.3 -18.8 -21.5 -10.5 27.7 12.3 7.8 
สินคา -5.8 1.7 -15.8 -7.5 -7.3 -1.5 3.2 30.7 12.3 14.5 
บริการ -60.1 -26.8 -67.7 -73.1 -54.5 -75.2 -63.6 0.1 11.8 -35.2 

การนําเขา -13.3 -3.0 -23.6 -19.3 -15.3 -7.0 1.7 30.3 27.8 18.6 
สินคา -11.2 -2.2 -21.2 -18.1 -13.9 -3.1 6.4 32.2 26.8 20.8 
บริการ -21.1 -6.2 -32.4 -23.9 -20.7 -22.1 -15.5 22.8 31.8 10.0 

GDP -6.1 -2.1 -12.1 -6.4 -6.8 -4.2 -2.6 7.6 -0.3 1.3 
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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ตารางที่ 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ป 2564 - 25651 

 

ขอมูลจริง  ประมาณการ 

ป 2562 ป 2563 
 ป 2564  ป 2565 

 ณ 16 ส.ค. 64 ณ 15 พ.ย. 64  ณ 15 พ.ย. 64 

GDP (ณ ราคาประจาํป: พันลานบาท) 16,898.1 15,698.3  16,169.2 16,200.6   17,026.9 

รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป) 243,787.1 225,845.7  232,024.0 232,474.5   243,761.4 

GDP (ณ ราคาประจาํป: พันลานดอลลาร สรอ.) 544.1 501.6  508.5 507.9   523.9 

รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอหัวตอป) 7,850.4 7,216.6  7,296.4 7,287.6   7,500.4 

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 2.3 -6.1  0.7 - 1.2  1.2   3.5 – 4.5 

การลงทุนรวม (CVM, %)2/ 2.0 -4.8  5.4 4.4  4.3 

ภาคเอกชน (CVM, %) 2.7 -8.4  4.7 4.3  4.2 

ภาครัฐ (CVM, %) 0.1 5.7  8.7 4.8  4.6 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 4.0 -1.0  1.1 1.2  4.3 

การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 1.7 0.9  4.3 2.3  0.3 

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) -3.0 -19.4  9.6 10.0  9.0 

มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 242.7 227.0  263.7 265.2  278.1 

อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)3/ -3.3 -6.5  16.3 16.8  4.9 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
3/
 -3.7 -5.8  13.3 13.3  4.4 

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) -5.2 -13.3  15.8 17.4  4.3 

มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 216.0 186.1  224.5 229.3  242.4 

อัตราการขยายตัว (มูลคา, %)3/ -5.6 -13.8  20.1 23.2  5.7 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ -5.8 -10.5  15.6 18.2  4.7 

ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 26.7 40.9  39.2 35.9  35.7 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.) 38.0 20.3  -10.3 -12.7  5.4 

ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%) 7.0 4.0  -2.0 -2.5  1.0 

เงินเฟอ (%)         

ดัชนีราคาผูบริโภค 0.7 -0.8  1.0 - 1.5 1.2   0.9 – 1.9 

GDP Deflator 0.9 -1.1  1.8 - 2.3 2.0   0.6 – 1.6 

ที่มา: สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หมายเหตุ: 1/เปนขอมลูท่ีคํานวณบนฐานบญัชปีระชาชาตอินุกรมใหม ซึ่ง สศช. เผยแพรทาง www.nesdc.go.th 

2/การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องตน  

3/ ตัวเลขการสงออกและการนําเขาตามฐานของธนาคารแหงประเทศไทย 


