
เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี ่ทั้งปี 2564 และแนวโน้มป ี2565 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ในไตรมำสที่สี่ ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สีข่องปี 2564 
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สี่ของปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 0.2 

ในไตรมำสก่อนหน้ำ (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกำลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สี่ของปี 2564 
ขยำยตัวจำกไตรมำสที่สำมของปี 2564 ร้อยละ 1.8 (%QoQ_SA) รวมทั้งปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดี
ขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 

ด้านการใช้จ่าย กำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และกำรใช้จ่ำยภำครัฐขยำยตัวเร่งขึ้น กำรบริโภค
ภำคเอกชนและกำรลงทุนภำครัฐกลับมำขยำยตัว ขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวลดลง  การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมกำร
คลี่คลำยลงของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
ภำครัฐซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับกำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นกำรใช้
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จ่ำยของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง กำรใช้จ่ำยหมวดสินค้าไม่คงทนขยำยตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจำกกำรขยำยตัวร้อย
ละ 1.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมกำรขยำยตัวต่อเนื่องของกำรใช้จ่ำยกลุ่มสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ กำรใช้จ่ำยหมวดบริการลดลงร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 5.4 ในไตรมำสก่อน
หน้ำ ตำมกำรขยำยตัวเร่งขึ้นในกลุ่มบริกำรสุขภำพ และกลุ่มกำรเช่ำที่อยู่อำศัย  กำรใช้น้ ำประปำ ไฟฟ้ำและ
พลังงำน ขณะที่กำรใช้จ่ำยกลุ่มโรงแรมและภัตตำคำร และกลุ่มนันทนำกำรและวัฒนธรรมลดลงในอัตรำที่
ชะลอลง กำรใช้จ่ำยหมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำ ตำมกำรกลับมำขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยหมวดเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่ง และกลุ่มเสื้อผ้ำ และ
รองเท้ำ และกำรใช้จ่ำยในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 5.3 เทียบกับกำรลดลงร้อยละ 13.9 ในไตรมำสก่อน
หน้ำ โดยกำรซื้อยำนพำหนะลดลงในอัตรำที่ชะลอลง กำรปรับตัวดีขึ้นของกำรบริโภคภำคเอกชนในไตรมำสนี้
สอดคล้องกับกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจโดยรวมจำกระดับ 34.9 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำเป็นระดับ 38.9 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยำยตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจำก
กำรขยำยตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยรำยจ่ำยค่ำซื้อสินค้ำและบริกำรขยำยตัวร้อยละ 11.4 และ
กำรโอนเพ่ือสวัสดิกำรทำงสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส ำหรับสินค้ำและบริกำรในระบบตลำดขยำยตัวสูงร้อยละ 38.5 
ตำมกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรรักษำโรคโควิด-19 ส่วนอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ
อยู่ที่ร้อยละ 35.5 (สูงกว่ำอัตรำเบิกจ่ำยร้อยละ 23.8 ในไตรมำสก่อนหน้ำ และสูงกว่ำร้อยละ 32.3 ในไตรมำส
เดียวกันของปีก่อน) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 0.2 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 
โดยการลงทุนภาครัฐขยำยตัวร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยเป็นผล
จำกกำรขยำยตัวในเกณฑ์สูงของกำรลงทุนรัฐบำลร้อยละ 11.6 ขณะที่กำรลงทุนรัฐวิสำหกิจลดลงร้อยละ 15.9 
ส ำหรับอัตรำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในไตรมำสนี้อยู่ที่ร้อยละ 16.0 (ต่ ำกว่ำอัตรำเบิกจ่ำยร้อยละ 
24.0 ในไตรมำสก่อนหน้ำ แต่สูงกว่ำร้อยละ 12.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยกำรลงทุนในหมวดเครื่องจักร
เครื่องมือลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนกำรลงทุนในหมวดกำร
ก่อสร้ำงลดลงร้อยละ 0.9 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 

ในด้ำนภำคกำรค้ำต่ำงประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่ำ 70,543 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. ขยำยตัวใน
เกณฑ์สูงร้อยละ 21.3 ต่อเนื่องจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 15.7 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยปริมำณกำรส่งออก
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8 และรำคำส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (ร้อยละ 7.1) รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 25.7) รถกระบะ (ร้อยละ 55.4) เครื่องปรับอำกำศ (ร้อยละ 25.8) 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 28.7) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 51.7) อำหำรสัตว์ (ร้อยละ 25.8) ข้ำว 
(ร้อยละ 13.2) ยำงพำรำ (ร้อยละ 31.4) มันส ำปะหลัง (ร้อยละ 56.2) และน้ ำตำล (ร้อยละ 85.2) เป็นต้น 
สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์ยำง (ร้อยละ 15.1) และปลำกระป๋องและปลำแปรรูป (ร้อยละ 
2.4) เป็นต้น กำรส่งออกสินค้ำไปยังตลำดหลักส่วนใหญ่ขยำยตัวต่อเนื่อง เมื่อหักกำรส่งออกทองค ำที่ยังไม่ขึ้น
รูปออกแล้ว มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำขยำยตัวร้อยละ 20.8 และเมื่อคิดในรูปของเงินบำท มูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำขยำยตัวร้อยละ 32.2 ส่วนการน าเข้าสินค้า มีมูลค่ำ 59,666 ล้ำนดอลลำร์ สรอ. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.6 
เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 31.8 ในไตรมำสก่อนหน้ำ โดยปริมำณและรำคำน ำเข้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.0 และ
ร้อยละ 5.7 ตำมล ำดับ ส่งผลให้ดุลกำรค้ำเกินดุล 10.9 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. (362.7 พันล้ำนบำท) 
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจและมูลค่าการส่งออกของประเทศคู่ค้าส าคัญ 

(%YoY) 
GDP มูลคา่การส่งออกสินค้า 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q3 Q4 ทั้งป ี ทั้งปี ทั้งป ี Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งป ี

สหรัฐฯ 2.3 -3.4 4.9 5.5 5.7 -1.5 -13.5 23.8 23.1 24.6 24.0 20.6 23.3 
ยูโรโซน 1.6 -6.4 3.9 4.6 5.2 -2.5 -7.1 14.5 7.5 5.9 10.5 6.0 17.9 
สหรำชอำณำจักร 1.7 -9.4 7.0 6.5 7.5 0.9 -12.9 11.6 7.5 11.6 7.1 4.1 9.5 
ออสเตรเลีย 1.9 -2.2 3.9   5.3 -7.4 47.6 25.5 31.6 32.4 14.9 36.9 
ญี่ปุ่น -0.2 -4.5 1.2 0.7 1.7 -4.4 -9.1 20.4 6.4 1.8 10.4 7.2 17.9 
จีน 6.0 2.2 4.9 4.0 8.1 -0.1 4.0 23.9 22.7 26.6 21.4 20.8 29.7 
อินเดีย 4.8 -7.0 8.4   -0.2 -14.8 38.6 39.0 43.4 34.4 38.9 42.6 
เกำหลีใต ้ 2.2 -0.9 4.0 4.1 4.0 -10.4 -5.5 26.5 24.5 24.2 31.9 18.3 25.7 
ไต้หวัน 3.1 3.4 3.7 4.9 6.3 -1.5 4.9 30.1 26.0 24.5 30.2 23.4 29.4 
ฮ่องกง -1.7 -6.5 5.5 4.8 6.4 -4.1 -0.5 22.4 23.2 20.9 24.4 24.1 26.0 
สิงคโปร ์ 1.1 -4.1 7.5 6.1 7.6 -5.2 -4.1 19.2 25.9 22.5 30.1 25.1 22.1 
อินโดนีเซีย 5.0 -2.1 3.5 5.0 3.7 -6.8 -2.7 50.9 45.6 53.4 49.7 35.2 41.9 
มำเลเซีย 4.4 -5.6 -4.5 3.6 3.1 -3.4 -2.3 15.9 26.5 25.1 30.5 24.4 27.4 
ฟิลิปปินส ์ 6.1 -9.6 6.9 7.7 5.6 2.3 -8.1 12.8 5.2 2.0 6.6 7.1 14.5 
เวียดนำม 7.2 2.9 -6.0 5.2 2.6 8.4 6.9 2.9 19.0 6.1 26.3 25.1 18.8 

ท่ีมำ: CEIC รวบรวมโดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ด้านการผลิต สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรม สำขำกำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ และสำขำไฟฟ้ำ ก๊ำซฯ 
กลับมำขยำยตัว สำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมฯ ขยำยตัวต่อเนื่อง สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ 
และกำรประมงชะลอตัว ส่วนสำขำที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร และสำขำกำรก่อสร้ำงลดลง  สาขาการ
ผลิตอุตสาหกรรม ขยำยตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.8 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 
ตำมกำรขยำยตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องของกำรส่งออกสินค้ำ และกำรปรับตัวดีขึ้นของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน 
สอดคล้องกับกำรเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 0.2 ใน
ไตรมำสก่อนหน้ำ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ขยำยตัวร้อย
ละ 4.5 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 0.6 ในไตรมำสก่อนหน้ำ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 8.1 เร่งขึ้น
จำกกำรขยำยตัวร้อยละ 6.1 ในไตรมำสก่อนหน้ำ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 
4.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ อัตราการใช้ก าลังการผลิตในไตรมำสนี้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.43 สูงกว่ำร้อยละ 59.34 ใน
ไตรมำสก่อนหน้ำ และสูงกว่ำร้อยละ 63.77 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ 
ที่เพิ่มขึ้น เช่น กำรผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 15.8) กำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร
กลั่นปิโตรเลียม (ร้อยละ 8.6) กำรผลิตปุ๋ยเคมีและสำรประกอบไนโตรเจน (ร้อยละ 98.7) และกำรผลิตยำน
ยนต์ (ร้อยละ 4.4) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น กำรผลิตคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ 10.1) กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำสูบ (ลดลงร้อยละ 42.8) กำรผลิต จักรยำนยนต์ 
(ลดลงร้อยละ 15.4) และกำรผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน (ลดลงร้อยละ 12.3) เป็นต้น สาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า ขยำยตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 1.4 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมกำรขยำยตัว
เร่งขึ้นของบริกำรขนส่งทำงอำกำศและกำรขยำยตัวต่อเนื่องของบริกำรขนส่งทำงน้ ำ ในขณะที่บริกำรขนส่งทำง
บกและท่อล ำเลียงปรับตัวลดลง ส ำหรับบริกำรสนับสนุนกำรขนส่งเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 7.5 
และบริกำรไปรษณีย์ขยำยตัวต่อเนื่องร้อยละ 14.8 สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของรำยรับผู้ประกอบกำร สาขา
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ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบปรับอากาศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 2.4 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำ ตำมกำรเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้ส ำหรับกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและกำรใช้จ่ำยภำค
ครัวเรือน ในขณะที่กิจกรรมโรงแยกก๊ำซปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 2 สาขาการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมำสก่อน
หน้ำ ตำมกำรปรับตัวดีขึ้นของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ และกำรปรับตัวดีขึ้น
ของกิจกรรมกำรผลิต สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยำยตัวร้อยละ 0.7 ชะลอตัวลงจำกกำร
ขยำยตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ตำมกำรลดลงของผลผลิตหมวดปศุสัตว์ หมวดประมง และข้ำวเปลือก 
เป็นส ำคัญ โดยผลผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญที่ลดลง เช่น สุกร (ลดลงร้อยละ 22.7) กุ้งขำวแวนนำไม (ลดลงร้อย
ละ 18.7) และข้ำวเปลือก (ลดลงร้อยละ 2.5) เป็นต้น ขณะที่ผลผลิตสินค้ำเกษตรส ำคัญ ๆ ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เช่น อ้อย (ร้อยละ 99.5) ปำล์มน้ ำมัน (ร้อยละ 26.8) และกลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 3.8) เป็นต้น ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 4.5 ตำมกำรลดลงของดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรส ำคัญ ๆ เช่น 
ข้ำวเปลือก (ลดลงร้อยละ 16.6) กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 24.9) ยำงพำรำ (ลดลงร้อยละ 7.2) และสุกร (ลดลง
ร้อยละ 2.3) เป็นต้น ส่วนดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เช่น อ้อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4) ปำล์มน้ ำมัน 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.0) มันส ำปะหลัง (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.9) ไก่เนื้อ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6) และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5) เป็นต้น ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 4.7 สาขาที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกำรลดลงร้อยละ 19.0 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำ สอดคล้องกับกำรปรับตัวดีขึ้นของกำรท่องเที่ยวในประเทศและกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศ โดยในไตรมำสนี้มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.084 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 47.3 จำก
ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกำรลดลงร้อยละ 91.5 ในไตรมำสก่อนหน้ำ สอดคล้อง
กับกำรคลี่คลำยลงของสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด -19 ในประเทศ กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม
กำรแพร่ระบำดของภำครัฐ ควำมคืบหน้ำในกำรกระจำยวัคซีน และกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นภำคกำร
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจ ำนวน 342,024 คน เพ่ิมขึ้น
จำกฐำนต่ ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยเป็นผลจำกกำรด ำเนินนโยบำยเปิดประเทศแบบไม่กักตัวและไม่จ ำกัดพ้ืนที่ 
(Test & Go) และกำรผ่อนคลำยมำตรกำรเดินทำงของหลำยประเทศ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในไตรมำสนี้อยู่ที่
ร้อยละ 26.25 สูงกว่ำร้อยละ 5.46 ในไตรมำสก่อนหน้ำ แต่ต่ ำกว่ำร้อยละ 32.49 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ที่ร้อยละ 1.64 ต่ ำกว่ำร้อยละ 2.25 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 
และต่ ำกว่ำร้อยละ 1.86 ในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.4 และ
อัตรำเงินเฟ้อพ้ืนฐำนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ส ำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุล 2.1 พันล้ำนดอลลำร์ สรอ. (7.0 
หมื่นล้ำนบำท) เงินทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2564 อยู่ที่ 2.46 แสนล้ำนดอลลำร์ สรอ. 
และหนี้สำธำรณะ ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2564 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 9,644,256.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของ 
GDP 

เศรษฐกิจไทย ปี 2564 
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยำยตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 

ด้านการใช้จ่าย มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ กำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.8 
ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตำมล ำดับ ด้านการผลิต สำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง สำขำกำร
ผลิตอุตสำหกรรม และสำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมฯ ขยำยตัวร้อยละ 1.4 ร้อยละ 4.9 และ
ร้อยละ 1.7 ตำมล ำดับ ขณะที่สำขำที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร และสำขำกำรขนส่งฯ ลดลงร้อยละ 14.4 
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และร้อยละ 2.9 ตำมล ำดับ รวมทั้งปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 16.2 ล้ำนล้ำนบำท 
(5.06 แสนล้ำนดอลลำร์ สรอ.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 232,176.0 บำทต่อ
คนต่อปี (7,255.5 ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี) 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุล
ร้อยละ 2.2 ของ GDP  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 

เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญ
ประกอบด้วย (1) กำรปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภำยในประเทศ (2) กำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว (3) กำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่องของกำรส่งออกสินค้ำ และ (4) แรงขับเคลื่อนจำกกำรลงทุนภำครัฐ ทั้งนี้ คำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำในรูปดอลลำร์ สรอ. จะขยำยตัวร้อยละ 4.9 กำรอุปโภคบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ 
4.5 และร้อยละ 3.8 ตำมล ำดับ ส่วนกำรลงทุนภำครัฐคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.6 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.5 – 2.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GDP 

 
รำยละเอียดของกำรประมำณกำรเศรษฐกิจในปี 2565 ในด้ำนต่ำง ๆ มีดังนี้  
1. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คำดว่ำจะ

ขยำยตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึ้นจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 0.3 ในปี 2564 และเป็นกำรปรับเพ่ิมจำกร้อยละ 4.3 ใน
กำรประมำณกำรครั้งก่อน สอดคล้องกับกำรลดลงในควำมรุนแรงของผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด-19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่นและปรับพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเข้ำสู่ภำวะปกติมำกขึ้น (2) การใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และ
เป็นกำรปรับลดจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 0.3 ในกำรประมำณกำรครั้งที่ผ่ำนมำ ตำมกำรลดลงของกรอบวงเงิน
รำยจ่ำยประจ ำภำยใต้กรอบรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566 เมื่อเทียบกับกรอบในปีงบประมำณ 2565 
รวมทั้งกำรปรับองค์ประกอบให้สอดคล้องกับแผนงำนและโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติภำยใต้พระรำชก ำหนด
เงินกู้ฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้ำนบำท  

2. การลงทุนรวม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.0 ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 3.4 ในปี  2564 โดย (1) 
การลงทุนภาคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.8 เร่งขึ้นจำกร้อยละ 3.2 ในปี 2564 และปรับลดลงจำก
ร้อยละ 4.2 ในกำรประมำณกำรครั้งก่อน และ (2) การลงทุนภาครัฐ คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับร้อย
ละ 3.8 ในปี 2564 และเท่ำกับกำรประมำณกำรครั้งก่อน สอดคล้องกับกำรคงสมมติฐำนกำรเบิกจ่ำยงบลงทุน
ภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 และกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนรัฐวิสำหกิจ 

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 
18.8 ในปี 2564 และเท่ำกับกำรประมำณกำรครั้งที่ผ่ำนมำ โดยเป็นผลจำกกำรปรับลดปริมำณกำรส่งออกและ
กำรปรับเพ่ิมสมมติฐำนรำคำส่งออก ทั้งนี้ คำดว่ำปริมำณกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.9 ปรับลดลงจำก
ร้อยละ 4.4 ในกำรประมำณกำรครั้งก่อน สอดคล้องกับกำรปรับลดสมมติฐำนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและ
กำรค้ำโลก ขณะที่รำคำสินค้ำส่งออกในปี 2565 มีแนวโน้มจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับร้อยละ 0.0 – 1.0 ในกำรประมำณกำรครั้งก่อน ตำมกำรปรับเพ่ิมสมมติฐำนรำคำน้ ำมัน ขณะที่กำรส่งออก
บริกำรคำดว่ำจะขยำยตัวได้ดีกว่ำกำรประมำณกำรครั้งที่ผ่ำนมำ สอดคล้องกับแนวโน้มกำรฟ้ืนตัวของภำคกำร
ท่องเที่ยวภำยหลังกำรด ำเนินมำตรกำรเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อรวมกับกำรส่งออกสินค้ำ
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ท ำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2565 ขยำยตัวร้อยละ 8.9 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 9.0 
ในกำรประมำณกำรครั้งก่อน และร้อยละ 10.4 ในปี 2564 

ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2565 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 ควรให้ควำมส ำคัญกับ (1) การป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดภายในประเทศให้อยู่ในวงจ ากัด (2) การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
ดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจ ากัดในการฟื้นตัว โดย (i) กำรเร่งรัดติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย และมำตรกำรเสริมสภำพคล่องเพ่ิมเติมส ำหรับกลุ่มที่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงและในสำขำ
เศรษฐกิจที่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรฟ้ืนตัว ( ii) กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำ
มำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือแรงงำนเพ่ิมเติม และ (iii) กำรเร่งรัดมำตรกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ภำคธุรกิจ (3) การ
รักษาแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภายในประเทศ โดย (i) กำรติดตำมและประเมินผลมำตรกำรต่ำง ๆ ที่
ด ำเนินกำรไปแล้วและอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ( ii) กำรดูแลกลไกตลำดเพ่ือ
แก้ไขและบรรเทำผลกระทบจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำคำสินค้ำ รวมทั้งผลกระทบจำกรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ 
และ (iii) กำรพิจำรณำกำรใช้จ่ำยภำยใต้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 และ 2566 โดยให้ควำมส ำคัญ
มำกขึ้นกับโครงกำรลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพในระดับชุมชน เพ่ือรองรับแรงงำนย้ำย
กลับภูมิล ำเนำ (4) การดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินมำตรกำรจูงใจในกำรช ำระหนี้และบรรเทำ
ภำระหนี้สินที่ส ำคัญ (5) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า โดย (i) กำรขับเคลื่อนกำรส่งออกสินค้ำส ำคัญไปยัง
ตลำดหลัก ควบคู่กับกำรสร้ำงตลำดใหม่ให้กับสินค้ำที่มีศักยภำพและกำรสนับสนุนกำรค้ำชำยแดน (ii) กำร
พัฒนำสินค้ำส่งออกให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ( iii) กำรแก้ปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อระบบกำรขนส่งสินค้ำ
และโลจิสติกส์ (iv) กำรใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค (RCEP) ควบคู่ไป
กับกำรเร่งรัดกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีที่ก ำลังอยู่ในขั้นตอนของกำรเจรจำ  และ (v) กำรปกป้องควำม
เสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรเพ่ิมขึ้นของต้นทุนกำรผลิต (6) การส่งเสริมการลงทุน
ภาคเอกชน โดย (i) กำรเร่งรัดให้ผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนให้เกิดกำรลงทุน
จริง (ii) กำรแก้ไขปัญหำที่นักลงทุนและผู้ประกอบกำรต่ำงชำติเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุนและกำร
ประกอบธุรกิจ (iii) กำรด ำเนินมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเชิงรุก (iv) กำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษต่ำง ๆ รวมถึงขับเคลื่อนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ
ภูมิภำค (v) กำรลงทุนพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งที่ส ำคัญ และ (vi) กำรพัฒนำ
ก ำลังแรงงำนทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (7) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 
(8) การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ และ 
(9) การขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการ
กระจายรายได้ และปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

  

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
21 กุมภำพันธ์ 2565 

  



7 
ตารางท่ี 1 GDP ด้านการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 
2563 2564 2563 2564 

ทั้งปี H1 H2 ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
 ภาคเกษตร -3.5 -6.1 -0.7 1.4 1.5 1.3 -8.3 -3.5 -1.6 -0.2 1.0 2.1 2.2 0.7 
 ภาคนอกเกษตร -6.4 -7.2 -5.7 1.6 2.3 0.8 -1.7 -13.0 -6.7 -4.7 -2.6 8.3 -0.3 1.9 

กำรผลิตอุตสำหกรรม -5.6 -8.4 -2.6 4.9 8.3 1.6 -2.7 -14.5 -5.0 -0.4 1.1 17.0 -0.9 3.8 
 ภาคบริการ -6.7 -6.8 -6.6 0.7 0.3 1.0 -1.5 -12.5 -7.2 -5.9 -3.8 5.3 0.3 1.6 
กำรก่อสร้ำง 1.3 -1.8 4.8 2.7 7.9 -2.8 -10.4 6.8 9.4 -0.9 13.5 3.1 -4.2 -0.9 

กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมฯ -3.2 -2.1 -4.3 1.7 0.7 2.8 4.5 -10.1 -5.7 -3.1 -2.4 5.0 2.7 2.9 
กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ -22.9 -23.4 -22.4 -2.9 -6.5 1.0 -9.4 -38.8 -23.9 -21.0 -16.9 10.3 -1.4 3.2 
ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร -37.5 -38.3 -36.7 -14.4 -17.5 -11.3 -24.4 -53.3 -39.8 -34.0 -36.8 16.4 -19.0 -4.9 
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 1.1 0.9 1.2 5.7 5.0 6.3 1.4 0.4 0.6 1.8 4.5 5.6 6.8 5.9 
กำรเงิน 5.1 5.3 4.9 5.7 6.1 5.3 6.9 3.8 3.7 6.3 6.4 5.9 6.1 4.4 

GDP -6.2 -7.1 -5.3 1.6 2.3 0.9 -2.2 -12.3 -6.4 -4.2 -2.4 7.7 -0.2 1.9 
GDP_SA (QoQ)       -1.4 -9.4 7.0 -0.1 0.8 0.0 -0.9 1.8 

ทีม่ำ: ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ตารางท่ี 2 ด้านการใช้จ่าย 

หน่วย: ร้อยละ 
2563 2564 2563 2564 

ทั้งปี H1 H2 ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
การบริโภคภาคเอกชน -1.0  -2.1  0.1  0.3  2.1  -1.4  2.7  -6.6  -0.6  0.8  -0.3  4.7  -3.2  0.3  
การอุปโภคภาครัฐบาล 1.4  -0.4  3.1  3.2  1.6  4.6  -2.4  1.5  3.7  2.4  2.2  1.0  1.5  8.1  
การลงทุนรวม -4.8  -7.0  -2.6  3.4  7.4  -0.3  -6.4  -7.7  -2.6  -2.5  7.3  7.4  -0.4  -0.2  

ภำคเอกชน -8.2  -9.8  -6.6  3.2  5.9  0.7  -5.2  -14.4  -10.4  -3.2  3.1  9.2  2.6  -0.9  
ภำครัฐ 5.1  0.8  9.7  3.8  11.0  -3.1  -9.6  12.0  17.0  0.0  19.8  3.4  -6.2  1.7  

การส่งออก -19.7  -16.7  -22.6  10.4  6.0  15.0  -5.9  -28.0  -23.5  -21.7  -10.3  28.4  12.3  17.7  
สินค้ำ -5.8  -7.1  -4.5  14.9  15.6  14.3  1.9  -16.0  -7.4  -1.4  2.9  30.8  12.0  16.6  
บริกำร -61.3  -46.3  -75.3  -22.8  -45.2  22.8  -27.7  -69.4  -74.4  -76.2  -62.3  4.8  14.7  30.5  

การน าเข้า -14.1  -13.6  -14.7  17.9  13.3  22.7  -3.4  -23.6  -20.8  -8.4  1.0  28.7  29.5  16.6  
สินค้ำ -10.6  -10.4  -10.7  18.3  16.0  20.6  -1.0  -19.7  -17.4  -3.8  4.6  29.9  28.0  14.0  
บริกำร -27.8  -25.3  -30.5  16.2  1.9  32.7  -12.4  -38.2  -34.6  -26.4  -13.4  23.6  37.1  28.8  

GDP -6.2  -7.3  -5.5  1.6  2.3  0.9  -2.2  -12.3  -6.4  -4.2  -2.4  7.7  -0.2  1.9  
ที่มำ: ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  



8 
ตารางท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25651 

 
ข้อมูลจริง  ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 ปี 2565 
 ณ 15 พ.ย. 64 ณ 21 ก.พ. 65 

GDP (ณ รำคำประจ ำปี: พันล้ำนบำท) 16,892.4 15,636.9 16,179.8  17,026.9 17,102.1 
รำยได้ต่อหัว (บำทต่อคนต่อปี) 243,705.2 224,962.4 232,176.0  243,761.4 244,838.2 

GDP (ณ รำคำประจ ำปี: พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 544.1 499.7 505.6  523.9 523.0 
รำยได้ต่อหัว (ดอลลำร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 7,849.6 7,189.6 7,255.5  7,500.4 7,487.4 

อัตรำกำรขยำยตัวของ GDP (CVM, %) 2.2 -6.2 1.6  3.5 – 4.5 3.5 – 4.5 
กำรลงทุนรวม (CVM, %)2/ 2.0 -4.8 3.4  4.3 4.0 

ภำคเอกชน (CVM, %) 2.6 -8.2 3.2  4.2 3.8 
ภำครัฐ (CVM, %) 0.1 5.1 3.8  4.6 4.6 

กำรบริโภคภำคเอกชน (CVM, %) 4.0 -1.0 0.3  4.3 4.5 
กำรอุปโภคภำครัฐบำล (CVM, %) 1.6 1.4 3.2  0.3 -0.2 
ปริมำณกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร (ปริมำณ, %) -3.0 -19.7 10.4  9.0 8.9 

มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 242.7 227.0 269.59  278.1 282.9 
อัตรำกำรขยำยตัว (มูลค่ำ, %)3/ -3.3 -6.5 18.8  4.9 4.9 
อัตรำกำรขยำยตัว (ปริมำณ, %)3/ -3.7 -5.8 15.0  4.4 3.9 

ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำและบริกำร (ปริมำณ, %) -5.2 -14.1 17.9  4.3 4.0 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 216.0 186.1 229.6  242.4 243.2 

อัตรำกำรขยำยตัว (มูลค่ำ, %)3/ -5.6 -13.8 23.4  5.7 5.9 
อัตรำกำรขยำยตัว (ปริมำณ, %)3/ -5.8 -10.5 18.3  4.7 4.4 

ดุลกำรค้ำ (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 26.7 40.9 40.0  35.7 39.7 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ำนดอลลำร์ สรอ.) 38.0 21.2 -10.9  5.4 7.7 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 7.0 4.2 -2.2  1.0 1.5 
เงินเฟ้อ (%)       

ดัชนีรำคำผู้บริโภค 0.7 -0.8 1.2  0.9 – 1.9 1.5 - 2.5 
GDP Deflator 1.0 -1.3 1.9  0.6 – 1.6 1.2 - 2.2  

ที่มำ: ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565 
หมำยเหตุ: 1/เป็นข้อมูลที่ค ำนวณบนฐำนบญัชปีระชำชำติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทำง www.nesdc.go.th 

2/กำรลงทุนรวม หมำยถึง กำรสะสมทุนถำวรเบื้องต้น  

3/ ตัวเลขกำรส่งออกและกำรน ำเขำ้ตำมฐำนของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

http://www.nesdc.go.th/

