
ฉบบัท่ี 17/2564                วนัท่ี 28 มกราคม 2564 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2563 และ 2564 
_______________________________________ 

 

  “เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี และคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564    
จะขยายตัวทีร้่อยละ 2.8 ต่อปี ปรับลดจากการประมาณการคร้ังก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ดี มาตรการ
ฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐ จะมีส่วนช่วยประคับประคองเศรษฐกจิไทยให้ฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ือง” 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ว่า 
“เศรษฐกจิไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -6.8 ถึง -6.3) หดตัวน้อยกว่า
ที่ประมาณการไว้เดิม ณ เดือนตุลาคม 2563 ที่ร้อยละ -7.7 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563  โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนและ 
การลงทุนภาคเอกชนจะหดตวัท่ีร้อยละ -0.9 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -1.2 ถึง -0.7 ) และร้อยละ -8.9 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -9.2 ถึง -8.7) ตามล าดบั ปรับตวัดีข้ึนจากการคาดการณ์คร้ังก่อนท่ีหดตวัร้อยละ -3.0  
ต่อปี และร้อยละ -9.8 ต่อปี ตามล าดบั และมูลค่าการส่งออกสินคา้ของไทยปรับตวัดีข้ึนท่ีร้อยละ -6.6 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ท่ีร้อยละ -6.8 ถึง -6.3) ปรับตวัดีข้ึนจากการคาดการณ์คร้ังก่อนท่ีร้อยละ -7.8 ต่อปี เน่ืองจากเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่คา้หลกัฟ้ืนตวัไดเ้ร็วดีกวา่ท่ีคาด หลงัจากท่ีหลายประเทศมีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด” 

ส าหรับเศรษฐกจิไทยในปี 2564 กระทรวงการคลังคาดว่า “เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อ
ปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.3) ปรับลดจากการการประมาณการคร้ังก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหวา่งประเทศ และจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาในประเทศ
ไทย ท าให้คาดการณ์ว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี 2564 จะลดลง อยา่งไรก็ดี มีสัญญาณบวกจากการไดรั้บวคัซีน
ของประชากรในประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ประกอบกบัภาครัฐได้ด าเนินมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละคร่ึง โครงการเราชนะ และมาตรการดา้น
การเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกบั
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจากพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนท่ีเหลือ
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยกระตุน้การบริโภคและการจา้งงานให้เพิ่มสูงข้ึน โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนและการ
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ลงทุนภาคเอกชนจะขยายตวัท่ีร้อยละ 2.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.0 ถึง 3.0) และ 3.4 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.9 ถึง 3.9) ตามล าดบั ขณะท่ีการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตวัท่ีร้อยละ 6.1 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 5.6 ถึง 6.6) และ 12.1 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 11.6 ถึง 12.6) ตามล าดบั 
ส าหรับมูลค่าการส่งออกสินคา้ของไทยจะขยายตวัท่ีร้อยละ 6.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 5.7 ถึง 6.7) โดยมี
แนวโน้มฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ส าคญั ในดา้นเสถียรภาพ
ภายในประเทศ คาดวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2564 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.3 ต่อปี(โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.8 ถึง 1.8) 
ปรับตวัสูงข้ึนตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกท่ีมีทิศทางสูงข้ึนและการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ”  

ทั้งน้ี โฆษกกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวทิ้งทา้ยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของวัคซีนและมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด ไดแ้ก่ 1) การควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2) ความส าเร็จในการฉีดวคัซีนของ
ประเทศต่าง ๆ และ 3) นโยบายทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกัและความผนัผวนของเงินลงทุนระหวา่ง
ประเทศ ทั้ งน้ี กระทรวงการคลังมั่นใจว่าประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง และมีฐานะการคลัง 
ท่ีมีความมัน่คงและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ท าให้กระทรวงการคลงัมีความพร้อม 
ท่ีจะด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป 

 

_______________________________________________ 
 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3223 3273 
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2563 และ 2564 
 

เฉลีย่ ชว่ง เฉลีย่ ชว่ง

ผลการประมาณการ

  1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) 4.2 2.4 -6.5 -6.8 ถงึ -6.3 2.8 2.3 ถงึ 3.3

  2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค

    - การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 4.6 4.5 -0.9 -1.2 ถงึ -0.7 2.5 2.0 ถงึ 3.0

    - การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 2.6 1.4 2.7 2.5 ถงึ 3.0 6.1 5.6 ถงึ 6.6

  3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

    - การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 4.1 2.8 -8.9 -9.2 ถงึ -8.7 3.4 2.9 ถงึ 3.9

    - การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 2.9 0.2 9.3 9.0 ถงึ 9.5 12.1 11.6 ถงึ 12.6

  4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ) 3.3 -2.6 -19.5 -19.8 ถงึ -19.3 3.1 2.6 ถงึ 3.6

  5) อัตราการขยายตัวของปริมาณน าเขา้สินค้าและบริการ (ร้อยละ) 8.3 -4.4 -13.5 -13.7 ถงึ -13.2 2.1 1.6 ถงึ 2.6

  6) ดุลการค้า (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) 22.4 26.7 37.7 35.4 ถงึ 40.0 37.0 38.4 ถงึ 35.7

     - มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ) 7.5 -3.3 -6.6 -6.8 ถงึ -6.3 6.2 5.7 ถงึ 6.7

     - มูลค่าสินค้าน าเขา้ในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ) 13.7 -5.6 -12.5 -12.7 ถงึ -12.2 7.8 7.3 ถงึ 8.3

7) ดุลบัญชเีดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) 28.4 38.2 19.5 17.0 ถงึ 22.0 12.5 9.8 ถงึ 15.3

     - ร้อยละของ GDP 5.6 7.0 3.9 3.6 ถงึ 4.1 2.3 1.8 ถงึ 2.8

8) อัตราเงินเฟอ้ท่ัวไป (ร้อยละ) 1.1 0.7 -0.8 -1.1 ถงึ -0.6 1.3 0.8 ถงึ 1.8

     อัตราเงินเฟอ้พืน้ฐาน (ร้อยละ) 0.7 0.5 0.3 0.0 ถงึ 0.5 0.4 -0.1 ถงึ 0.9

สมมติฐานหลัก

  สมมติฐานภายนอก

  1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ) 3.9 3.1 -3.6 -3.9 ถงึ -3.4 5.2 4.7 ถงึ 5.7

  2) ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 69.4 63.5 42.3 39.8 ถงึ 44.8 50.5 45.5 ถงึ 55.5

  สมมติฐานด้านนโยบาย

  3) อัตราแลกเปล่ียน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) 32.3 31.0 31.3 30.8 ถงึ 31.8 29.9 28.90 ถงึ 30.90

  4) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท) 3.60 3.69 3.87 3.84 ถงึ 3.89 4.24 4.19 ถงึ 4.29

  5) จ านวนนักท่องเท่ียว (ล้านคน) 38.2 39.9 6.7 6.2 ถงึ 7.2 5.0 4.0 ถงึ 6.0

2564f
25622561 ณ ม.ค. 64

2563f

 
 

 
 
 
 




