
เรื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มป ี2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไ ด้แถลงตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.6 

ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 
ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 0.4 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวร้อยละ 2.0 

ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคภาคเอกชน
กลับมาขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และการส่งออกบริการลดลง การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรกของปี 2564 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต่่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเยียวยาและกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 
10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะร้อยละ 33.9 การใช้จ่าย
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หมวดบริการขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการใช้จ่าย
กลุ่มบริการสุขภาพ กลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัย การใช้น้่าประปา ไฟฟ้าและพลังงาน และกลุ่มโรงแรมและ
ภัตตาคาร การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คนทนขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของการใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.4  
ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้าก่ึงคงทน ลดลงร้อยละ 7.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 10.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการลดลงของการใช้จ่ายหมวดเสื้อผ้าและรองเท้าร้อยละ 15.3 อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 38.8 จากระดับ 42.5 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าซื้อสินค้า  
และบริการลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และการโอนเพ่ือสวัสดิการ
ทางสังคมที่ไม่เปน็ตัวเงินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 และร้อยละ 11.6 ตามล่าดับ ส่าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.0 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่่ากว่า
ร้อยละ 22.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
2.1 และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.6 การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้น
จากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือร้อยละ 12.2 เร่งขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.2 การลงทุน
ภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 28.4 และร้อยละ 
9.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามล่าดับ ส่าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่  
ร้อยละ 19.1 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ในไตรมาสก่อนหน้า  แต่ต่่ากว่าร้อยละ 19.2 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยการลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 และร้อยละ 12.1 ตามล่าดับ 

ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 67,761 ล้านดอลลาร์ สรอ. (สูงสุดเท่าที่มี
การจัดเก็บข้อมูล) ขยายตัวร้อยละ 36.2 (สูงที่สุดในรอบ 44 ไตรมาส) เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.0  
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.9 และร้อยละ 4.0 ตามล่าดับ สินค้าที่มี
มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 89.1) รถกระบะ (ร้อยละ 190.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 
(ร้อยละ 102.2) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 24.6) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 37.6) 
ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 40.0) ยางพารา (ร้อยละ 97.3) และมันส่าปะหลัง (ร้อยละ 48.2) เป็นต้น สินค้าที่มี
มูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ลดลงร้อยละ 26.3) ข้าว (ลดลงร้อยละ 38.8)  
และน้่าตาล (ลดลงร้อยละ 21.7) การส่งออกไปยังตลาดหลักส่วนใหญ่ขยายตัวเร่งขึ้น เมื่อหักการส่งออกทองค่า
ที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.2 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออก
สินค้าขยายตัวร้อยละ 33.6 รวมครึ่งแรกของปี 2564 การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 131,765 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ขยายตัวร้อยละ 19.0 โดยปริมาณและราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.5 และร้อยละ 3.1 ตามล่าดับ  
การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 58,048 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 9.5 
ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
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ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาน่าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.9 และร้อยละ 7.4 ตามล่าดับ 
รวมครึ่งแรกของปี 2564 การน่าเข้ามีมูลค่า 114,663 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 23.8  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ 

 
GDP (%YoY) GDP หลังปรับปัจจัยฤดูกาลแล้ว (%QoQ SA.) 

2562 2563 2564 2563 2564 
ทั้งป ี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

สหรัฐฯ 2.3 -3.4 0.6 -9.1 -2.9 -2.3 0.5 12.2 -1.3 -8.9 7.5 1.1 1.5 1.6 
ยูโรโซน 1.4 -6.4 -3.2 -14.4 -4.0 -4.6 -1.3 13.7 -3.6 -11.4 12.4 -0.6 -0.3 2.0 
สหราชอาณาจักร 1.4 -9.8 -2.2 -21.4 -8.5 -7.3 -6.1 22.2 -2.8 -19.5 16.9 1.3 -1.6 4.8 
ออสเตรเลีย 1.9 -2.5 1.4 -6.4 -3.9 -0.8 1.1  -0.3 -7.0 3.5 3.2 1.8  
ญี่ปุ่น 0.0 -4.7 -2.1 -10.1 -5.6 -1.1 -1.6  -0.5 -8.1 5.3 2.8 -1.0  
จีน 6.0 2.3 -6.8 3.2 4.9 6.5 18.3 7.9 -8.7 10.0 2.8 3.0 0.4 1.3 
อินเดีย 4.8 -7.0 3.0 -24.4 -7.4 0.5 1.6  -1.6 -14.5 15.1 2.7 -1.2  
เกาหลีใต ้ 2.2 -0.9 1.5 -2.6 -1.0 -1.1 1.9 5.9 -1.3 -3.2 2.2 1.1 1.7 0.7 
ไต้หวัน 3.0 3.1 2.5 0.3 4.3 5.1 8.9 7.5 -0.7 -0.8 5.0 1.4 3.1 -2.0 
ฮ่องกง -1.7 -6.1 -9.1 -9.0 -3.6 -2.8 8.0 7.5 -5.0 -0.4 2.4 0.5 5.5 -1.0 
สิงคโปร ์ 1.3 -5.4 0.0 -13.3 -5.8 -2.4 1.5 14.7 -0.6 -13.1 9.0 3.8 3.3 -1.8 
อินโดนีเซีย 5.0 -2.1 3.0 -5.3 -3.5 -2.2 -0.7 7.1 -2.4 -4.2 5.1 -0.4 -0.9 3.3 
มาเลเซีย 4.4 -5.6 0.7 -17.2 -2.7 -3.4 -0.5 16.1 -0.5 -16.1 17.3 -1.5 2.7 -2.0 
ฟิลิปปินส ์ 6.1 -9.6 -0.7 -17.0 -11.6 -8.3 -3.9 11.8 -4.8 -15.1 8.5 3.7 0.7 -1.3 
เวียดนาม 7.2 2.9 3.7 0.4 2.7 4.5 4.7 6.6 -0.7 -1.1 3.7 2.4 -0.2 0.8 

ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดยส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ด้านการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเร่งขึ้น สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซมฯ และ
สาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ กลับมาขยายตัว ขณะที่สาขาการก่อสร้างชะลอลง สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 2.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและปริมาณน้่าที่เอ้ืออ่านวยต่อการเพาะปลูก ดัชนีผลผลิตพืชเกษตร
ส าคัญที่เพ่ิมขึ้น เช่น ข้าวเปลือก (ร้อยละ 10.2) ยางพารา (ร้อยละ 6.7) และมันส่าปะหลัง (ร้อยละ 9.9)  
ส่วนดัชนีผลผลิตพืชเกษตรส่าคัญที่ลดลง เช่น กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 4.6) และอ้อย (ลดลงร้อยละ 5.9) ขณะที่
หมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 14 ร้อยละ 2.6 และหมวดประมงลดลงร้อยละ 5.9 ส่วนดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 12.8 โดยสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
เช่น ยางพารา (ร้อยละ 59.0) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 27.4) ปาล์มน้่ามัน (ร้อยละ 76.7) อ้อย (ร้อยละ 30.3) และ
สุกร (ร้อยละ 11.3) ส่วนสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 18.9) และไข่ไก่ 
(ลดลงร้อยละ 0.9) การเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 15.2 รวมครึ่งแรกของปี 2564 การผลิตสาขาเกษตรกรรม 
การป่าไม้ และการประมงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา 
โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0 และดัชนีรายได้
เกษตรกรโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.7 สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 16.8  
ตามการเร่งตัวขึ้นของการส่งออก ฐานการขยายตัวที่ต่่ากว่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อน และการปรับตัวดีขึ้น
อย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ในประเทศ สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 20.4  
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.3 ปรับตัวดีขึ้น
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จากการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือส่งออก (สัดส่วน
ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.4 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.21 ลดลงจากร้อยละ 67.44 ในไตรมาสก่อนหน้า 
แต่สูงกว่าร้อยละ 52.81 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส่าคัญ ๆ ที่เพ่ิมขึ้น  
เช่น การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 147.4)การผลิตยางนอกและยางใน (ร้อยละ 98.9) การผลิตชิ้นส่วนและ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 25.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส่าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตปุ๋ยเคมี 
(ลดลงร้อยละ 30.7) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ลดลงร้อยละ 13.8) การผลิตสัตว์น้่าบรรจุกระป๋อง (ลดลง
ร้อยละ 17.7) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 เทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 2.9 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.4 และ 
อัตราการใช้ก่าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.32 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวจากฐานต่่า
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 35.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยไตรมาสนี้มี 
รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.035 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 89.0  
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในไตรมาสนี้มีจ่านวน 20,275 คน  
(รวมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Thailand Privilege Card) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.24 ลดลงจากร้อยละ 
16.15 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าร้อยละ 6.50 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งแรกของปี 2564 
การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 17.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 37.1 ในช่วง
ครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 99.4 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 12.20 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 17.7  
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวดีขึ้นของกิจกรรมด้านการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคเกษตร และเงื่อนไขการเดินทางในประเทศที่ผ่อนคลายกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับ  
การเพ่ิมขึ้นของดัชนีบริการขนส่งร้อยละ 20.7 โดย (1) ดัชนีบริการขนส่งทางอากาศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 68.0 
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 66.7 ในไตรมาสก่อนหน้า (2) ดัชนีบริการขนส่งทางบกและท่อล่าเลียง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และ (3) ดัชนีบริการขนส่ง  
ทางน้่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนบริการ
สนับสนุนการขนส่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.1 และบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์สูง ร้อยละ 23.2 รวม
ครึ่งแรกของปี 2564 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
21.6 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อย
ละ 4.9 สอดคล้องกับการกลับมาขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.0 และร้อยละ 13.7 ตามล่าดับ ขณะที่ดัชนีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ  
ก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าโรงแยกก๊าซ รวมครึ่งแรกของปี 2564 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 
ลดลงร้อยละ 4.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 11.3 ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา  
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 2.0 

ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 2.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.4  
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 5.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (16.4 หมื่นล้านบาท) เงินทุนส่ารองระหว่างประเทศ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ 2.47 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 
มีมูลค่าทั้งสิ้น 8,825,097.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 – 1.2 ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 
ในปี 2563 แต่เป็นการปรับลดจากร้อยละ 1.5 – 2.5 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการขยายตัวในช่วงที่
เหลือของปียังมีข้อจ่ากัดและปัจจัยเสี่ยงส่าคัญๆ ประกอบด้วย (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 
ที่มีความรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (2) ข้อจ่ากัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ
ท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกใหม่ (3) ภาคการส่งออก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพ้ืนที่การผลิต รวมทั้ง
ปัญหาข้อจ่ากัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจและการเงินโลก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2564 ยังมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ  
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย 
ลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐ  (3) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ภาคเกษตร และ  
(4) ฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ยังอยู่ในระดับต่่ากว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ 16.3 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
1.1 และร้อยละ 4.7 ตามล่าดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 8.7 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยคาดว่าจะ
อยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 - 1.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.0 ของ GDP  

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

ขยายตัวร้อยละ 1.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.0 ในปี 2563 แต่เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 1.6 ในประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศที่ยังคงมี
ความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่คาดไว้ และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อย
ละ 4.3 เทียบกับร้อยละ 0.9 ในปี 2563 และเป็นการปรับลดลงจากร้อยละ 5.1 ในการประมาณการครั้งก่อน 
สอดคล้องกับปรับโครงสร้างการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้พระราชก่าหนดเงินกู้ฯ ซึ่งท่าให้สัดส่วนของรายจ่ายค่า
ซื้อสินค้าและบริการลดลงจากสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา  

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.8 ในปี 2563 และ 
เป็นการปรับเพ่ิมจากการขยายตัวร้อยละ 5.3 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชน 
จะขยายตัวร้อยละ 4.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 8.4 ในปี 2563 และเป็นการปรับเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 4.3 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ขยายตัวสูงกว่า 
การประมาณการครั้งที่ผ่านมา และสอดคล้องกับอัตราการใช้ก่าลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือน
กรกฎาคมทีเ่พ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 63.9 เทียบกับร้อยละ 55.4 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการลงทุนภาครัฐ 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.7 เป็นการปรับลดจากร้อยละ 9.3 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรับลด
สมมติฐานอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้สอดคล้อง
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กับข้อมูลอัตราการเบิกจ่ายจริงในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2564 ที่ยังอยู่ในระดับต่่ากว่าสมมติฐาน 
การประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปียังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจาก
การระบาดระลอกใหม ่  

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 16.3 เทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 6.5 ในปี 2563 และเป็นการปรับเพ่ิมจากการขยายตัวร้อยละ 10.3 ในการประมาณการ  
ครั้งที่ผ่านมา โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 13.3 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 7.3  
ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับเพ่ิมสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก อย่างไรก็ตาม การปรับลดสมมติฐานจ่านวนนักท่องเที่ยวส่งผลให้คาดว่าการส่งออกบริการจะอยู่  
ในระดับต่่ากว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา เมื่อรวมกับการปรับเพ่ิมประมาณการการส่งออกสินค้า ท่าให้
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการรวมขยายตัวร้อยละ 9.6 เทียบกับร้อยละ 1.8 ในการประมาณการครั้งก่อน 
และการลดลงร้อยละ 19.4 ในปี 2563 

ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2564 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2564 ควรให้ความส่าคัญกับ (1) การควบคุม
สถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจ ากัด โดย (i) การเพ่ิมประสิทธิผลในการลดการแพร่เชื้อในครัวเรือน 
ชุมชน และกลุ่มแรงงาน ( ii) การจัดล่าดับความส่าคัญในการดูแลผู้ป่วยตามอาการเพ่ือจัดสรรทรัพยากร 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (iii) การบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรงอย่างเข้มข้น
มากขึ้น และ (iv) การเร่งรัดจัดหาและการกระจายวัคซีนอย่างเพียงพอและทั่วถึง (2) การช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจในช่วงที่การระบาดของโรคมีความรุนแรงและมีการด าเนินมาตรการ
ควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดย (i) การเร่งรัดติดตามมาตรการการเงินและการคลังที่ได้ด่าเนินการ 
ไปแล้ว ควบคู่ไปกับการปรับมาตรการและด่าเนินมาตรการเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ( ii) การพิจารณามาตรการช่วยเหลือ 
ภาคแรงงานผ่านมาตรการรักษาระดับการจ้างงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการสร้างงานใหม่ 
และมาตรการพัฒนาทักษะแรงงาน และ ( iii) มาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติมในลักษณะเฉพาะเจาะจงให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (3) การด าเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจเม่ือสถานการณ์การระบาดผ่อนคลายลง โดยให้ความส่าคัญกับมาตรการสนับสนุนการฟ้ืนตัว 
ของการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ การจัดพ้ืนที่ส่าหรับการด่าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การด่าเนินมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของโรค การแก้ปัญหา และช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ให้สามารถกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ (4) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า  
โดย (i) การควบคุมการแพร่ระบาดในฐานการผลิตที่ส่าคัญ ( ii) การเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจ่ากัดและ
อุปสรรคในการขนส่งสินค้า (iii) การแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต ( iv) การขับเคลื่อน
การส่งออกไปยังตลาดหลักที่มีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มี
ศักยภาพ (v) การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และ (vi) การเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่อยู่ในขั้นตอนของ
การเจรจาและเตรียมศึกษาเพ่ือเจรจากับประเทศคู่ค้าส่าคัญใหม่ ๆ (5) การรักษาแรงขับเคลื่อน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย 
(i) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อแนวทางการควบคุมการระบาดภายในประเทศ ( ii) การเร่งรัดให้
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ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนจริง ( iii) การแก้ไขปัญหา 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ( iv) การด่าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก 
และอ่านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดนักลงทุน (v) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ด่าเนินการไปแล้ว และ (vi) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ส่าคัญ ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ก่าหนดไว้ และ  
(7) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

 

 
 

ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
16 สิงหาคม 2564 
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ตารางท่ี 1 GDP ด้านการผลิต 

หน่วย: ร้อยละ 2563 2564 
ทั้งปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 

 ภาคเกษตร -3.6  -6.8  -0.2  -9.9  -3.1  -1.1  0.4  1.7  1.3  2.0  
 ภาคนอกเกษตร -6.3  -6.9  -5.7  -1.3  -12.9  -6.7  -4.7  2.0  -3.0  8.1  

การผลิตอุตสาหกรรม -5.7  -8.3  -2.9  -2.4  -14.7  -5.3  -0.7  8.2  1.0  16.8  
 ภาคบริการ -6.5  -6.5  -6.6  -1.2  -12.1  -7.2  -5.9  -0.1  -4.3  5.0  

การก่อสร้าง 2.3  -0.9  5.9  -9.3  7.5  10.8  -0.3  8.6  12.7  5.1  
การขายส่ง การขายปลีกฯ -3.7  -2.9  -4.5  3.6  -10.9  -6.1  -3.1  1.0  -2.2  5.5  
การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า -21.0  -20.4  -21.6  -5.5  -36.6  -22.2  -21.1  -6.6  -17.7  11.6  
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร -36.6  -36.1  -37.1  -23.3  -49.9  -39.3  -35.2  -17.2  -35.5  13.2  
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 4.6  4.3  4.9  4.4  4.1  4.5  5.4  5.3  4.7  5.8  
การเงิน 2.7  2.9  2.4  4.3  1.7  1.6  3.3  2.8  3.4  2.3  

GDP -6.1  -6.9  -5.3  -2.1  -12.1  -6.4  -4.2  2.0  -2.6  7.5  
GDP_SA (QoQ)       -1.5  -9.2  6.1  0.8    0.2  0.4  

ทีม่า: ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 2 ด้านการใช้จ่าย 

หน่วย: ร้อยละ 
2563 2564 

ทั้งปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง Q1 Q2 Q3 Q4 ครึ่งปีแรก Q1 Q2 
การบริโภคภาคเอกชน -1.0  -2.1 0.2 2.7 -6.7 -0.6 0.9 2.1 -0.3 4.6 
การอุปโภคภาครัฐบาล 0.9 -0.7 2.4 -2.5 1.0 2.5 2.2 1.6 2.1 1.1 
การลงทุนรวม -4.8 -7.1 -2.6 -6.3 -7.9 -2.6 -2.5 7.6 7.3 8.1 

ภาคเอกชน -8.4 -10.1 -6.8 -5.3 -14.9 -10.6 -3.3 5.9 3.0 9.2 
ภาครัฐ 5.7 1.3 10.2 -9.1 12.6 17.6 0.6 12.1 19.6 5.6 

การส่งออก -19.4 -16.4 -22.4 -5.8 -27.5 -23.3 -21.5 5.6 -10.5 27.5 
สินค้า -5.8 -7.1 -4.6 1.7 -15.8 -7.5 -1.5 15.7 3.2 30.7 
บริการ -60.1 -45.0 -74.2 -26.8 -67.7 -73.1 -75.2 -47.4 -63.6 -1.9 

การน าเข้า -13.3 -13.3 -13.2 -3.0 -23.6 -19.3 -7.0 14.8 1.7 31.4 
สินค้า -11.2 -11.8 -10.7 -2.2 -21.2 -18.1 -3.1 18.0 6.4 32.2 
บริการ -21.1 -19.3 -23.0 -6.2 -32.4 -23.9 -22.1 2.8 -15.5 28.2 

GDP -6.1 -6.9 -5.3 -2.1 -12.1 -6.4 -4.2 2.0 -2.6 7.5 
ที่มา: ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ตารางท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25641 

 ข้อมูลจริง  ประมาณการ ปี 2564 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ณ 17 พ.ค. 64 ณ 16 ส.ค. 64 

GDP (ณ ราคาประจา่ปี: พนัลา้นบาท) 1/ 16,368.7 16,898.1 15,698.3  16,250.5 16,169.2 
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อป)ี 236,861.1 243,787.1 225,845.7  233,190.7 232,024.0 

GDP (ณ ราคาประจา่ปี: พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 506.4 544.3 501.6  541.7 508.5 
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 7,328.3 7,852.2 7,216.6  7,773.0 7,296.4 

อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %) 4.2 2.3 -6.1  1.5 – 2.5 0.7 - 1.2 
การลงทุนรวม (CVM, %)2/ 3.8 2.0 -4.8  5.3 5.4 

ภาคเอกชน (CVM, %) 4.1 2.7 -8.4  4.3 4.7 
ภาครัฐ (CVM, %) 2.8 0.1 5.7  9.3 8.7 

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 4.6 4.0 -1.0  1.6 1.1 
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 2.6 1.7 0.9  5.1 4.3 
ปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการ (ปริมาณ, %) 3.4 -3.0 -19.4  1.8 9.6 

มูลค่าการส่งออกสินคา้ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 251.1 242.7 227.0  250.1 263.7 
อัตราการขยายตัว (มูลคา่, %)3/ 7.5 -3.3 -6.5  10.3 16.3 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 3.9 -3.7 -5.8  7.3 13.3 

ปริมาณการนา่เข้าสนิค้าและบรกิาร (ปริมาณ, %) 8.3 -5.2 -13.3  4.7 15.8 
มูลค่าการนา่เข้าสินคา้ (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 228.7 216.0 186.1  211.4 224.5 

อัตราการขยายตัว (มูลคา่, %)3/ 13.7 -5.6 -13.8  13.1 20.1 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/ 7.6 -5.8 -10.5  9.1 15.6 

ดุลการค้า (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 22.4 26.7 40.9  38.7 39.2 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 28.4 38.2 17.6  3.6 -10.3 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 5.6 7.0 3.5  0.7 -2.0 
เงินเฟ้อ (%)       

ดัชนีราคาผูบ้ริโภค 1.1 0.7 -0.8  1.0 - 2.0 1.0 - 1.5 
GDP Deflator 1.4 0.9 -1.1  1.0 - 2.0 1.8 - 2.3 

ที่มา: ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ: 1/เป็นข้อมูลที่ค่านวณบนฐานบญัชปีระชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th 

2/การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น  

3/ ตัวเลขการส่งออกและการน่าเขา้ตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

