
 

 

 
 

 
 

ฉบับท่ี  26/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2563 
 

“เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ยังคงชะลอตัว แต่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะ  
การผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อม่ัน 
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ภายหลังมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” 

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 
2563 พบว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ยังคงชะลอตัว แต่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้ นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 
โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ภายหลังมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้ง  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี ้

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ระดับราคาคงที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 4.3 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัว 
ในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.8 สอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน ที่สะท้อนจากปริมาณ
จำหน่ายรถยนต์นั่งที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 14.8 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราชะลอลง
จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -35.5 เช่นเดียวกันกับปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ  
-2.5 ต่อปี ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ร้อยละ 9.2 ต่อปี  
และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 51.0 หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการ 
ผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนคลายฯ) ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ประกอบกับผลของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในช่วงก่อนหน้า ช่วยให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 
13.1 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -0.5 ส่วนการลงทุน 
ในหมวดการก่อสร้างทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อปี ในขณะที่การจัดเก็บ
ภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์กลับมาลดลงรอ้ยละ -6.9 จากเดอืนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และลดลงจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนที่ร้อยละ -14.1 

เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้า 
ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.9 จากการขยายตัวต่อเนื่อง 
ในกลุ่มสินค้า 1) สินค้าอาหาร เช่น ข้าวพรีเมียม ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ทูน่ากระป๋อง สุกรสดแช่เย็น 
แช่แข็ง สิ่งปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์เลี้ยง 2) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องโทรสาร เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า  
โซลาร์เซลล์ เป็นต้น 3) สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น และ 4) สินค้าเก็งกำไร
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และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ทองคำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  การส่งออกยานยนต์ อัญมณีและ
เครื่องมือ (ไม่รวมทองคำ) ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย 
พบว่า ตลาดคู่ค้าหลักของไทยเกือบทุกตลาดปรับตัวดีขึ้น โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 3 ที่ร้อยละ 15.2 ต่อปี เช่นเดียวกับการส่งออกไปญี่ปุ่น และอาเซียน 9 ประเทศ หดตัวชะลอลงที่ร้อยละ -16.6 และ -13.5 ต่อปี
ตามลำดับ สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากประเทศคู่ค้าได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือเร่งฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง  

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 84.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายฯ ทำให้ภาคเอกชนสามารถกลับมา
ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ  สำหรับภาคเกษตร ที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.2 ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้น 
ของผลผลิตในหมวดปศุสัตว์อาทิ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ เป็นต้น ในขณะที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่มีการระบาด 
ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องเป็นที่ 5 นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563  
แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยหดตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ -32.4 ต่อปี 

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี 
และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 47.0 ต่อ GDP  
ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพ
ภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรอง
ระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ในระดับสูงที่ 254.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

_________________________ 
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“เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ยังคงชะลอตัว แต่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 
โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนี  
ความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ภายหลังมาตรการผ่อนคลาย  
การป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” 

 

1. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ระดับราคาคงที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 4.3 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล  
และหดตัวในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.8 สอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน ที่สะท้อนจาก
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 14.8 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัว 
ในอัตราชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -35.5 เช่นเดียวกันกับปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวในอัตรา 
ชะลอลงที่ร้อยละ -2.5 ต่อปี ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่แท้จริงขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันที่ร้อยละ 
9.2 ต่อปี และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 51.0 หลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนิน
มาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนคลายฯ) ทำให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ประกอบกับผลของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงก่อนหน้า ช่วยให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น 

 

เคร่ืองชี้การบริโภคภาคเอกชน 
2562 2562 2563 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 
ภาษีมูลค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่
(%YoY) 

−1.7 1.7 0.4 −5.7 −3.1 −0.0 −15.1 −11.6 −3.8 −7.6 

%qoq_SA / %mom_SA  −2.0 1.4 −4.1 1.7 1.1 −13.9 −12.0 4.3  
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์น่ัง (%
YoY) 

−0.3 13.9 3.7 −1.7 −14.6 −23.6 −60.2 −43.6 −35.5 −41.4 

    %qoq_SA / %mom_SA  0.5 2.6 −6.1 −11.8 −10.3 −46.4 −5.6 14.8  
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบยีน
ใหม่ (%YoY) 

−3.4 −0.1 −7.1 0.9 −7.3 −5.9 −28.1 −5.8 −2.5 −13.5 

    %qoq_SA / %mom_SA  −2.6 −5.0 5.0 −4.9 −0.7 −27.3 26.9 −6.3  
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภค (%YoY) 

2.8 1.0 −1.2 8.2 3.6 −2.1 −16.6 −11.2 N/A −9.5 

    %qoq_SA / %mom_SA  −3.5 2.7 5.1 −0.8 −8.3 −12.7 5.4 N/A  
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดบั) 75.5 81.1 77.8 73.6 69.4 60.8 48.2 50.1 51.0 53.5 
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 
 (%YoY) 

0.7 0.9 0.9 2.6 −0.8 −7.4 −4.1 3.8 9.2 −3.0 

 

 
2. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยการ

ลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัว
ร้อยละ 13.1 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -0.5  
ส่วนการลงทุนในหมวดการก่อสร้างทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อปี  
ในขณะที่การจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์กลับมาลดลงร้อยละ -6.9 จากเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล  
และลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -14.1 

 
 
 

เอกสารแนบ 
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เคร่ืองชี้การลงทนุภาคเอกชน 
2

2562 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร                 
ปริมาณการนำเข้าสนิค้าทุน (%YoY) −5.4 −9.6 −6.4 −1.2 −4.2 −3.9 −17.1 −25.8 N/A −13.0 
    %qoq_SA / %mom_SA  −5.6 3.1 0.7 −2.1 −5.4 −11.1 −3.0 N/A  
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (%YoY) −5.1 9.5 2.9 −11.3 −18.0 −24.4 −44.2 −15.4 −0.5 −28.1 
    %qoq_SA / %mom_SA  −4.5 3.1 −11.1 −6.1 −12.2 −24.2 12.5 13.1  
เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง                     
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY) −5.2 4.9 −15.6 −1.1 −7.4 −23.5 −13.7 −3.9 −14.1 −16.4 
    %qoq_SA / %mom_SA   2.6 −15.9 14.0 −5.7 −15.6 −4.8 9.2 −6.9  
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) −5.7 −5.2 −3.5 −9.2 −4.9 −4.3 4.0 1.3 2.7 0.2 

%qoq_SA / %mom_SA   −5.4 0.8 −1.7 1.3 −4.5 9.4 −1.2 −3.6   
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) −1.2 −0.0 0.0 −2.4 −2.8 −2.1 −3.6 −1.8 -2.2 −2.7 

 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรวม ในเดือนสิงหาคม 2563 เบิกจ่ายได้

จำนวน 183.6 พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 174.2 พันล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ 127.2 พันล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 47.0 พันล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 9.5 พันล้านบาท 
ทำให้ในช่วง 11 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่ายรวม 2,846.3 พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ปีปัจจุบันจำนวน 2,651.4 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,364.1 พันล้านบาท รายจ่ายลงทุน 287.3 พันล้านบาท 
ขณะที่การเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 194.9 พันล้านบาท  

 
เคร่ืองชี้ภาค 

การคลัง 
FY2562 FY2562 FY2563 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. FYTD 

รายจ่ายปีปัจจุบัน 2,788.3 893.0 669.2 590.2 635.9 729.5 813.6 710.4 223.8 174.2 2,651.4 
 %YoY −0.1 −0.5 16.8 −15.1 1.6 −18.3 21.6 20.4 1.9 10.1 4.8 

รายจ่ายประจำ 2,401.1 817.7 569.0 497.5 516.8 703.5 750.4 602.8 180.3 127.2 2,364.1 
%YoY −0.4 0.9 18.8 −17.6 −0.3 −14.0 31.9 21.1 −5.0 1.6 7.5 

รายจ่ายลงทุน 387.2 75.2 100.2 92.7 119.0 26.0 63.3 107.6 43.5 47.0 287.3 
K%YoY 1.8 −13.7 7.0 0.8 10.6 −65.4 −36.9 16.1 45.8 42.4 −13.2 

รายจ่ายปีก่อน 254.9 70.8 61.0 71.3 51.8 80.6 62.8 32.8 9.2 9.5 194.9 
%YoY 18.5 1.5 5.3 66.6 16.0 13.9 2.9 −54.0 −17.9 −4.3 −13.1 

รายจ่ายรวม 3,043.2 963.7 730.2 661.5 687.7 810.1 876.4 743.2 233.0 183.6 2,846.3 
%YoY 1.2 −0.4 15.8 −10.4 2.5 −15.9 20.0 12.3 0.9 9.2 3.3 

 
4. เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้า

ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.9 จากการขยายตัวต่อเนื่อง 
ในกลุ่มสินค้า 1) สินค้าอาหาร เช่น ข้าวพรีเมียม ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ทูน่ากระป๋อง สุกรสดแช่เย็น 
แช่แข็ง สิ่ งปรุงรสอาหาร และอาหารสัตว์ เลี้ยง 2) สินค้าที่ เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) อาทิ   
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องโทรสาร เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า  
โซลาร์เซลล์ เป็นต้น 3) สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น และ 4) สินค้าเก็งกำไร
และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ทองคำ เป็นต้น อย่างไรก็ดี  การส่งออกยานยนต์ อัญมณี 
และเครื่องมือ (ไม่รวมทองคำ) ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย 
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พบว่า ตลาดคู่ค้าหลักของไทยเกือบทุกตลาดปรับตัวดีขึ้น  โดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง 
เป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 15.2 ต่อปี เช่นเดียวกับการส่งออกไปญี่ปุ่น และอาเซียน 9 ประเทศ หดตัวชะลอลงที่ร้อยละ -16.6 และ -13.5 
ต่อปี ตามลำดับ สะท้อนถึงแนวโน้มการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากประเทศคู่ค้าได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เพ่ือเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง 

 
ประเทศคู่ค้าหลัก 16 

ประเทศ 
สัดส่วน 2562 

2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 

ส่งออกไปท้ังโลก 100.0% -2.6% -1.9% -3.8% -0.5% -4.4% 0.9% -15.2% -11.4% -7.9% -7.8% 
สหรัฐฯ 12.7% 11.8% 32.0% 3.3% 7.7% 5.5% -2.7% 8.9% 17.8% 15.2% 5.9% 
จีน 11.8% -3.8% -10.3% -9.0% 2.8% 1.6% -0.9% 12.1% -2.7% -4.0% 3.3% 
ญี่ปุ่น 10.0% -1.7% -1.4% -2.5% 2.8% -5.3% -5.5% -13.5% -17.5% -16.6% -11.3% 
สหภาพยุโรป 8.6% -6.6% -7.1% -7.3% -5.6% -6.3% -4.6% -30.6% -16.0% -16.9% -17.1% 
ทวีปออสเตรเลีย 5.0% -4.2% -9.3% -7.5% 12.2% -12.7% -5.1% -23.1% -13.5% -22.5% -15.4% 
เวียดนาม 4.9% -6.5% 6.1% 2.8% -14.1% -17.1% -8.1% -20.8% -14.3% -7.6% -13.5% 
ฮ่องกง 4.8% -6.5% -13.6% -5.1% -5.4% -1.1% 12.3% -8.6% -8.6% 1.5% 0.2% 
มาเลเซีย 4.2% -11.7% -3.4% -8.5% -19.3% -14.7% -22.8% -31.9% -20.7% -15.0% -25.0% 
อินโดนีเซีย 3.7% -11.2% -8.9% -18.9% -12.7% -3.2% 21.7% -6.3% -47.2% -53.8% -7.1% 
สิงคโปร์ 3.6% -5.8% -10.8% 10.7% -5.0% -16.5% 39.3% -0.2% -5.5% 38.5% 16.5% 
ตะวันออกกลาง 3.4% -1.6% -7.3% -8.3% 3.5% 7.1% 1.7% -22.0% -16.4% -30.5% -13.1% 
อินเดีย 3.0% -11.5% -22.6% -1.2% -7.8% -14.3% -11.9% -67.2% -39.0% -18.9% -37.3% 
ฟิลิปปินส์ 2.8% -12.6% -8.4% -17.4% -15.1% -8.7% -9.5% -47.0% -34.2% -36.6% -29.8% 
แอฟริกา 2.8% -10.5% -4.7% -11.0% -11.7% -14.5% -17.0% -39.2% -24.6% -9.6% -25.6% 
เกาหลีใต้ 1.9% -4.3% -5.9% -0.3% -10.2% -0.9% -4.8% -25.4% -12.9% -13.5% -15.2% 
ไต้หวัน 1.6% 0.9% -14.4% -5.3% 10.3% 15.3% 12.7% -11.9% -18.1% -19.7% -5.6% 

     อาเซียน-9 25.5% -8.3% -4.4% -5.9% -14.2% -8.3% 4.3% -22.3% -19.9% -13.5% -11.0% 
     อาเซียน-5 14.4% -9.8% -7.6% -8.7% -12.7% -9.9% 5.7% -19.7% -24.6% -16.5% -10.6% 
     อินโดจีน-4 11.2% -6.4% 0.1% -2.0% -16.2% -6.2% 2.7% -25.8% -13.2% -9.3% -11.5% 

 
5. เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

ปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันมาอยู่ที่ระดับ 84.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายฯ ทำให้ภาคเอกชนสามารถ 
กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ   สำหรับภาคเกษตร ที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.2 ต่อปี   
ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ อาทิ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ เป็นต้น ในขณะที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่มีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องเป็นที่ 5 นับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2563 แต่การท่องเที่ยวภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยหดตัวในอัตราชะลอลง 
ทีร่้อยละ -32.4 ต่อปี 
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เคร่ืองชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 2562 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม (%YoY) −0.4 2.1 0.0 1.4 −3.5 −13.9 −5.1 1.0 1.2 −7.5 

%qoq_SA / %mom_SA  4.4 −1.1 0.8 −6.7 −6.9 7.6 −0.6 −0.0  
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) −3.6 −1.2 −2.4 −4.2 −6.8 −6.4 −20.0 −14.7 N/A −13.1 

%qoq_SA / %mom_SA  −0.4 −3.6 1.3 −2.4 −8.3 -2.2 1.5 N/A  
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 66.0 70.8 65.0 64.8 63.3 66.9 52.9 57.2 N/A 59.3 
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
(ระดับ) 

93.7 95.2 95.1 92.8 91.7 90.1 78.1 82.5 84.0 83.9 

นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ(%YoY) 4.2 2.1 1.4 7.2 6.4 −38.0 −100.0 −100.0 −100.0 −74.8 
%qoq_SA / %mom_SA  2.5 −1.5 2.5 2.8 −40.2 −100.0 - -  

จำนวนผู้เยีย่มเยือนชาวไทย (%YoY) 0.0 3.2 1.9 −3.4 −1.5 −33.2 −90.8 −43.4 −32.4 −56.0 
 

 

6. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี 
และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 47.0 ต่อ GDP 
ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนเสถียรภาพ
ภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรอง
ระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ในระดับสูงที ่254.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

เคร่ืองชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 2562 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค.  ส.ค.  YTD 
ภายในประเทศ                  

อัตราการวา่งงาน (%) 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 2.0 2.1 1.9 1.9 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  (%YoY) 0.7 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 −2.7 −1.0 −0.5 −1.0 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) 41.2 41.8 41.4 41.1 41.2 41.7 45.8 47.0 N/A 47.0 
ภายนอกประเทศ 

      
    

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 37.3 12.2 5.1 9.1 10.4 8.9 −0.8 1.8 N/A 9.9 
ทุนสำรองทางการ (พันลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 224.3 212.2 215.9 220.5 224.3 226.5 241.6 250.3 254.5 254.5 
ฐานะสุทธิ Forward (พันลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 34.3 32.6 34.5 33.1 34.7 34.4 24.9 24.1 23.2 23.2 
ทุนสำรองทางการต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น 3.8 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1  N/A 4.1 
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ตารางที่ 1 เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกจิ (Economic Indicators) เดือนสิงหาคม 2563 

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ 
รายเดือน 

2562 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 
ภาวะเศรษฐกิจภายนอก                 
ราคาน้ำมนัดิบ Dubai (ดอลลาร์
สหรัฐฯ/บาร์เรล) /7 

63.54 63.52 67.39 61.16 62.08 50.73 30.57 43.28 43.99 41.40 

อัตราดอกเบ้ีย Federal Fund (%)/7 1.50–1.75 2.25–2.50 2.25–2.50 1.75–2.00 1.50–1.75 0.00–0.25 0.00–0.25 0.00–0.25 0.00–0.25 0.00–0.25 

ภาคการคลัง (ปีงบประมาณ)/1            
รายจา่ยปีปัจจุบัน (พันล้านบาท)/1 2,788.3 893.0 669.2 590.2 635.9 729.5 813.6 223.8 174.2 2,651.4 

(%YoY) /1 −0.1 −0.5 16.8 −15.1 1.6 −18.3 21.6 1.9 10.1 4.8 
รายจา่ยประจำ (พันล้านบาท)/1 2,401.1 817.7 569.0 497.5 516.8 703.5 750.4 180.3 127.2 2,364.1 

(%YoY) /1 −0.4 0.9 18.8 −17.6 −0.3 −14.0 31.9 −5.0 1.6 7.5 
รายจา่ยลงทุน (พันล้านบาท)/1 387.2 75.2 100.2 92.7 119.0 26.0 63.3 43.5 47.0 287.3 

(%YoY) /1 1.8 −13.7 7.0 0.8 10.6 −65.4 −36.9 45.8 42.4 −13.2 
รายจา่ยปีก่อน (พันล้านบาท)/1 254.9 70.8 61.0 71.3 51.8 80.6 62.8 9.2 9.5 194.9 

(%YoY) /1 18.5 1.5 5.3 66.6 16.0 13.9 2.9 −17.9 −4.3 −13.1 
รายจา่ยรวม (พนัล้านบาท)/1 3,043.2 963.7 730.2 661.5 687.7 810.1 876.4 233.0 183.6 2,846.3 

(%YoY) /1 1.2 −0.4 15.8 −10.4 2.5 −15.9 20.0 0.9 9.2 3.3 
ด้านอปุทาน                 

ภาคการเกษตร                 

ดัชนีผลผลิตสนิค้าเกษตร (%YoY) /6 −0.4 2.1 0.0 1.4 −3.5 −13.9 −5.1 1.0 1.2 −7.5 
ดัชนีราคาสนิค้าเกษตร  (%YoY)  /6 1.8 −0.7 2.4 2.3 3.5 8.8 −1.4 2.0 7.7 3.9 
รายได้เกษตรกรทีแ่ท้จริง (%YoY) /14 0.7 0.9 0.9 2.6 −0.8 −7.4 −4.1 3.8 9.2 −3.0 
การจา้งงานภาคเกษตร (%YoY) /3 −2.9 −4.2 -4.0 -1.8 -1.6 -3.7 -0.3 1.2 -1.6 -1.6 
ภาคอุตสาหกรรม           
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) /10 −3.6 −1.2 −2.4 −4.2 −6.8 −6.4 −20.0 −14.7 N/A −13.1 
มลูค่าการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์
สหรัฐฯ (%YoY) /1 

−7.5 −8.1 −2.6 −13.1 −5.4 −1.6 −20.1 −24.1 -20.5 −14.0 

ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์
สหรัฐฯ (%YoY) /1 

−7.5 −4.8 −2.5 −14.7 −6.9 −2.8 −21.4 −25.5 N/A −14.3 

อัตราการใชก้ำลังการผลติ (%) /10 66.0 70.8 65.0 64.8 63.3 66.9 52.9 57.2 N/A 59.3 
การจา้งงานภาคอุตสาหกรรม (%YoY) /3 -1.5 1.2 -0.7 -4.8 -3.2 -1.3 -4.2 -0.1 1.4 1.4 
ดัชนีความเชือ่มั่นภาคอุตสาหกรรม 
(ระดับ) /9 

93.7 95.2 95.1 92.8 91.7 90.1 78.1 82.5 84.0 83.9 

ภาคบริการ           
จำนวนนกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศ  
(ล้านคน) /11 

39.8 10.8 9.0 9.7 10.3 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 

(%YoY)  /14 4.2 2.1 1.4 7.2 6.4 −38.0 −100.0 −100.0 −100.0 −74.8 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) 0.0 3.2 1.9 −3.4 −1.5 −33.2 −90.8 −43.4 −32.4 −56.0 
การจา้งงานภาคบรกิาร (%YoY) /3 1.1 4.0 2.1 -1.5 -0.2 1.1 -1.8 0.3 3.0 3.0 
ด้านอุปสงค์           
การบริโภคภาคเอกชน           
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ (%YoY) 
/1 −1.7 1.7 0.4 −5.7 −3.1 −0.0 −15.1 −11.6 −3.8 −7.6 

ปริมาณจำหน่ายรถยนตน์ั่ง (%YoY)/14 −0.3 13.9 3.7 −1.7 −14.6 −23.6 −60.2 −43.6 −35.5 −41.4 
ปริมาณรถจกัรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 
(%YoY) 

−3.4 −0.1 −7.1 0.9 −7.3 −5.9 −28.1 −5.8 −2.5 −13.5 

ปริมาณการนำเข้าสนิค้าอุปโภคในรูป
ดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 

2.8 1.0 −1.2 8.2 3.6 −2.1 −16.6 −11.2 N/A −9.5 

ดัชนีความเชือ่มั่นผู้บริโภคตอ่เศรษฐกิจ
โดยรวม (ระดับ) /5 

75.5 81.1 77.8 73.6 69.4 60.8 48.2 50.1 51.0 53.5 

การลงทุนภาคเอกชน           
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ 
รายเดือน 

2562 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD 
ปริมาณการนำเข้าสนิค้าทนุในรูป
ดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /1 

−5.4 −9.6 −6.4 −1.2 −4.2 −3.9 −17.1 −25.8 N/A −11.9 

ปริมาณจำหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชย์   
(%YoY)/14 

−5.1 9.5 2.9 −11.3 −18.0 −24.4 −44.2 −15.4 −0.5 −28.1 

ภาษีจากการทำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพยร์วม  (%YoY) /1 

−5.2 4.9 −15.6 −1.1 −7.4 −23.5 −13.7 −3.9 −14.1 −16.4 

ยอดขายปูนซีเมนต์ (%YoY) /14 −5.7 −5.2 −3.5 −9.2 −4.9 −4.3 4.0 1.3 2.7 0.2 
ดัชนีราคาวัสดุกอ่สร้าง (%YoY) /14  −1.2 −0.0 0.0 −2.4 −2.8 −2.1 −3.6 −1.8 −2.2 −2.7 
การค้าระหว่างประเทศ           
มูลค่าการส่งออก (พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร 

246.3 62.1 61.0 63.6 59.6 62.7 51.7 18.8 20.2 153.4 

(%YoY) /4 −2.6 0.9 −3.8 −0.5 −4.5 0.9 −15.2 −11.4 -7.9 -7.8 
ราคาสินค้าส่งออก  (%YoY) /4  0.3 -0.4 0.2 0.4 0.4 −0.4 −2.0 −1.0 N/A -1.2 
ปริมาณการส่งออก  (%YoY)/14 −3.0 1.3 −3.9 −0.9 −4.9 1.3 −13.5 −10.5 N/A -6.6 
มูลค่าการนำเข้า (พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ) ระบบศุลกากร 

236.3 59.9 58.7 59.9 57.7 58.7 44.9 15.5 15.9 135.0 

(%YoY) /4 −4.8 −1.4 −4.1 −6.5 −7.1 −1.9 −23.5 −26.4 -19.7 -15.3 
ราคาสินค้านำเข้า  (%YoY) /4  0.2 0.1 −0.1 −0.2 0.8 −0.9 −5.1 −2.4 N/A -2.9 
ปริมาณการนำเข้า (%YoY)/14  −4.9 −1.4 −4.1 −6.4 −7.8 −1.0 −19.3 −24.6 N/A -12.2 
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรฐัฯ);
ระบบศลุกากร /4  

10.0 2.2 2.3 3.7 1.9 3.9 6.8 3.3 4.3 18.4 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศ            
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์
สหรัฐฯ)/2 

31.1 31.6 31.6 30.7 30.2 31.8 31.7 31.2 31.1 31.6 

ดุลบัญชีเดนิสะพัด (พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ)/2 

37.3 12.2 5.1 9.1 10.4 8.9 −0.8 1.8 N/A 9.9 

ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ)/2 

224.3 212.2 215.9 220.5 224.3 226.5 241.6 250.3 254.5 254.5 

ฐานะซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
สุทธิ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2 

34.3 32.6 34.5 33.1 34.7 34.4 24.9 24.1 23.2 23.2 

ทุนสำรองทางการตอ่หนี้ต่างประเทศ
ระยะสั้น/2 

3.8 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1 N/A 4.1 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ            

อัตราการว่างงาน (%) /3 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.1 1.9 1.9 

ดัชนีราคาผู้ผลิต  (%YoY)  /4 −1.0 −0.4 −0.1 −1.6 −1.7 −0.4 −4.1 −2.5 −1.3 −2.1 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  (%YoY)  /4 0.7 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 −2.7 −1.0 −0.5 −1.0 
อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (%YoY)  /4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 

หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) /1 41.2 41.8 41.4 41.1 41.2 41.7 45.8 47.0 N/A 47.0 
 
ที่มา: 1/กระทรวงการคลัง 2/ธนาคารแห่ งประเทศไทย 3/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4/กระทรวงพาณิ ชย์  5/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7/Reuters  
8/สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9/สำนักงาน เศรษฐกิจอุตส าหกรรม 10/กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬ า 11/ กรมจัดเก็บประกอบ ด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต  
และกรมศุลกากร 12/กรมการขนส่งทางบก 13/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 14/มาจากการคำนวณ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

1



เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการบริโภคภาคเอกชน

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน
(สัดส่วนต่อ GDP)

%YoY
2562

2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD

การบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง (%YoY) 
(52.1%)

4.5% 4.8% 4.7% 4.3% 4.1% 2.7% -6.6% - -2.1%

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ระดับราคาคงที่ -1.7% 1.7% 0.4% -5.7% -3.1% 0.0% -15.1% −11.6% −3.8% −7.6%
%qoq_SA / %mom_SA -2.0% 1.4% -4.1% 1.7% 1.1% -13.9% −12.0% 4.3%

ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY) -0.3% 13.9% 3.7% -1.7% -14.6% -23.6% -60.2% −43.6% −35.5% −41.4%

%qoq_SA / %mom_SA 0.5% 2.6% -6.1% -11.8% -10.3% -46.4% −5.6% 14.8%

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 
(%YoY)

-3.4% -0.1% -7.1% 0.9% -7.3% -5.9% -28.1% −5.8% −2.5% −13.5%

%qoq_SA / %mom_SA -2.6% -5.0% 5.0% -4.9% -0.7% -27.3% 26.9% −6.3%
ปริมาณการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
(%YoY)

2.8% 1.0% -1.2% 8.2% 3.6% -2.1% -16.6% −11.2% N/A −9.5%

%qoq_SA / %mom_SA -3.5% 2.7% 5.1% -0.8% -8.3% -12.7% 5.4% N/A

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ) 75.5 81.1 77.8 73.6 69.4 60.8 48.2 50.1 51.0 53.5

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) 0.7% 0.9% 0.9% 2.6% −0.8% -7.4% -4.1% 3.8% 9.2% −3.0%

2



เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนภาคเอกชน

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
(สัดส่วนต่อ GDP)

%YoY

2562

2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD

การลงทุนภาคเอกชนที่แท้จริง (17.8%) 2.8% 4.3% 2.1% 2.3% 2.6% -5.4% -15.0% - -10.2%

การลงทุนในเครื่องจักร (14.3%) 3.2% 4.9% 2.3% 3.0% 2.5% -5.7% -18.4% - -11.9%

การลงทุนในก่อสร้าง (3.5%) 1.3% 1.8% 0.9% -0.1% 2.9% -4.3% -2.1% - -3.2%
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร

ปริมาณการน าเข้าสินค้าทุน (%YoY) -5.4% -9.6% -6.4% -1.2% -4.2% -3.9% -17.1% −25.8% N/A −13.0%
%qoq_SA / %mom_SA -5.6% 3.1% 0.7% -2.1% -5.4% -11.1% −3.0% N/A

ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (%YoY) -5.1% 9.5% 2.9% -11.3% -18.0% -24.4% -44.2% −15.4% −0.5% −28.1%
%qoq_SA / %mom_SA -4.5% 3.1% -11.1% -6.1% -12.2% -24.2% 12.5% 13.1%

เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง

ภาษีจากการท าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ %YoY) -5.2% 4.9% -15.6% -1.1% -7.4% -23.5% -13.7% −3.9% −14.1% −16.4%

%qoq_SA / %mom_SA 2.6% -15.9% 14.0% -5.7% -15.6% -4.8% 9.2% −6.9%
ปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) -5.7% -5.2% -3.5% -9.2% -4.9% -4.3% 4.0% 1.3% 2.7% 0.2%

%qoq_SA / %mom_SA -5.4% 0.8% -1.7% -1.3% -4.5% 9.4% −1.2% −3.6%
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) -1.2% 0.0% 0.0% -2.4% -2.8% -2.1% -3.6% −1.8% −2.2% −2.7%

3



เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการคลัง

เครื่องชี้ภาคการคลัง

วงเงิน งปม. 
ปีปัจจุบัน

FY2562
FY2562 FY2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. FYTD

รายจ่ายปีปัจจุบัน 3,200.0 2,788.3 893.0 669.2 590.2 635.9 729.5 813.6 710.4 223.8 174.2 2,651.4

%YoY -0.1% -0.5% 16.8% -15.1% 1.6% -18.3% 21.6% 20.4% 1.9% 10.1% 4.8%

อัตราเบิกจ่าย 92.9% 29.8% 22.3% 19.7% 21.2% 22.8% 25.4% 22.2% 7.0% 5.4% 82.9%

รายจ่ายประจ า 2,602.9 2,401.1 817.7 569.0 497.5 516.8 703.5 750.4 602.8 180.3 127.2 2,364.1

%YoY -0.4% 0.9% 18.8% -17.6% -0.3% -14.0% 31.9% 21.1% -5.0% 1.6% 7.5%

อัตราเบิกจ่าย 99.8% 33.4% 23.2% 20.3% 21.1% 27.0% 28.8% 23.1% 6.9% 4.9% 90.7%

รายจ่ายลงทุน 597.1 387.2 75.2 100.2 92.7 119.0 26.0 63.3 107.6 43.5 47.0 287.3

%YoY 1.8% -13.7% 7.0% 0.8% 10.6% -65.4% -36.9% 16.1% 45.8% 42.4% −13.2%

อัตราเบิกจ่าย 65.2% 13.7% 18.2% 16.8% 21.6% 4.4% 10.6% 18.1% 7.3% 7.9% 48.3%

รายจ่ายปีก่อน 263.4 254.9 70.8 61.0 71.3 51.8 80.6 62.8 32.8 9.2 9.5 194.9

%YoY 18.5% 1.5% 5.3% 66.6% 16.0% 13.9% 2.9% -54.0% -17.9% −4.3% −13.1%

อัตราเบิกจ่าย 99.6% 27.7% 23.8% 27.9% 20.3% 31.2% 24.3% 12.7% 3.6% 3.7% 75.4%

รายจ่ายรวม 3,463.4 3,043.2 963.7 730.2 661.5 687.7 810.1 876.4 743.2 233.0 183.6 2,846.3

%YoY 1.2% -0.4% 15.8% -10.4% 2.5% -15.9% 20.0% 12.3% 0.9% 9.2% 3.3%

อัตราเบิกจ่าย 93.3% 29.6% 22.4% 20.3% 21.1% 23.4% 25.3% 21.5% 6.7% 5.3% 82.3%

4



ภาวะเศรษฐกิจด้านการส่งออกสินค้า

การส่งออก สัดส่วน 2562
2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD

ปริมาณส่งออกสินค้า ณ ราคาคงท่ี (54.3%) -3.6% -4.4% -4.6% -0.1% -5.1% 2.0% -15.9% -7.0%

มูลค่า $ term (กรมศุลฯ) %YoY -2.6% 0.9% -3.8% -0.5% -4.5% 0.9% -15.2% -11.4% -7.9% -7.8%
ราคา $ term (ก.พาณิชย์) %YoY 0.3% -0.4% 0.2% 0.4% 0.4% -0.4% -2.0% -1.0% N/A
ปริมาณ $ term (สศค.) %YoY -3.0% 1.3% -3.9% -0.9% -4.9% 1.3% -13.5% -10.5% N/A

ปริมาณการส่งออกสินค้าส าคัญ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ %YoY 14.5% -7.2% 4.5% -9.0% -7.3% 0.0% 4.5% -3.9% -0.4% -2.6% -0.2%

ปริมาณ $ term %YoY -7.3% 4.6% -9.3% -7.0% 1.1% 4.6% -4.7% -2.2%
ยานพาหนะ  %YoY 14.4% -5.8% -0.9% -7.7% -4.4% -6.2% -0.9% -42.2% -25.2% -26.9% -21.9%

ปริมาณ $ term %YoY -5.6% 1.1% -7.7% -4.1% -5.3% 1.1% -40.2% -22.7%
เครื่องใช้ไฟฟ้า  %YoY 9.9% 0.1% -0.9% -1.2% 0.7% 0.7% -0.9% -21.8% -6.9% 3.4% -8.9%

ปริมาณ $ term %YoY -0.2% -0.5% -1.2% 0.3% -0.2% -0.5% -21.1% -6.0%
เกษตรกรรม  %YoY 8.8% -6.2% -8.7% -4.3% -6.0% -13.6% -8.7% 1.1% -15.4% -19.4% -7.3%

ปริมาณ $ term %YoY -9.5% -11.5% -6.3% -11.2% -18.2% -11.5% 0.2% -16.2%
อุตสาหกรรมเกษตร  %YoY 7.6% 2.9% 3.2% -4.4% 3.3% 9.8% 3.3% -3.1% -5.3% -5.4% -1.4%

ปริมาณ $ term %YoY 3.1% 2.3% -4.1% 2.8% 9.5% 2.3% -4.5% -7.3%
สินแร่และเชื้อเพลิง  %YoY 3.6% -19.5% -2.3% -13.8% -25.6% -26.0% -2.3% -40.1% -36.5% -26.7% -23.9%

ปริมาณ $ term %YoY -16.3% 8.5% -12.0% -19.2% -21.7% 8.5% 0.9% -13.7%
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การส่งออกสินค้ารายตลาด
ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ สัดส่วน 2562

2562 2563
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD

ส่งออกไปท้ังโลก 100.0% -2.6% -1.9% -3.8% -0.5% -4.4% 0.9% -15.2% -11.4% -7.9% -7.8%
สหรัฐฯ 12.7% 11.8% 32.0% 3.3% 7.7% 5.5% -2.7% 8.9% 17.8% 15.2% 5.9%
จีน 11.8% -3.8% -10.3% -9.0% 2.8% 1.6% -0.9% 12.1% -2.7% -4.0% 3.3%
ญี่ปุ่น 10.0% -1.7% -1.4% -2.5% 2.8% -5.3% -5.5% -13.5% -17.5% -16.6% -11.3%
สหภาพยุโรป 8.6% -6.6% -7.1% -7.3% -5.6% -6.3% -4.6% -30.6% -16.0% -16.9% -17.1%
ทวีปออสเตรเลีย 5.0% -4.2% -9.3% -7.5% 12.2% -12.7% -5.1% -23.1% -13.5% -22.5% -15.4%
เวียดนาม 4.9% -6.5% 6.1% 2.8% -14.1% -17.1% -8.1% -20.8% -14.3% -7.6% -13.5%
ฮ่องกง 4.8% -6.5% -13.6% -5.1% -5.4% -1.1% 12.3% -8.6% -8.6% 1.5% 0.2%
มาเลเซีย 4.2% -11.7% -3.4% -8.5% -19.3% -14.7% -22.8% -31.9% -20.7% -15.0% -25.0%
อินโดนีเซีย 3.7% -11.2% -8.9% -18.9% -12.7% -3.2% 21.7% -6.3% -47.2% -53.8% -7.1%
สิงคโปร์ 3.6% -5.8% -10.8% 10.7% -5.0% -16.5% 39.3% -0.2% -5.5% 38.5% 16.5%
ตะวันออกกลาง 3.4% -1.6% -7.3% -8.3% 3.5% 7.1% 1.7% -22.0% -16.4% -30.5% -13.1%
อินเดีย 3.0% -11.5% -22.6% -1.2% -7.8% -14.3% -11.9% -67.2% -39.0% -18.9% -37.3%
ฟิลิปปินส์ 2.8% -12.6% -8.4% -17.4% -15.1% -8.7% -9.5% -47.0% -34.2% -36.6% -29.8%
แอฟริกา 2.8% -10.5% -4.7% -11.0% -11.7% -14.5% -17.0% -39.2% -24.6% -9.6% -25.6%
เกาหลีใต้ 1.9% -4.3% -5.9% -0.3% -10.2% -0.9% -4.8% -25.4% -12.9% -13.5% -15.2%
ไต้หวัน 1.6% 0.9% -14.4% -5.3% 10.3% 15.3% 12.7% -11.9% -18.1% -19.7% -5.6%

อาเซียน-9 25.5% -8.3% -4.4% -5.9% -14.2% -8.3% 4.3% -22.3% -19.9% -13.5% -11.0%
อาเซียน-5 14.4% -9.8% -7.6% -8.7% -12.7% -9.9% 5.7% -19.7% -24.6% -16.5% -10.6%
อินโดจีน-4 11.2% -6.4% 0.1% -2.0% -16.2% -6.2% 2.7% -25.8% -13.2% -9.3% -11.5%
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ภาวะเศรษฐกิจด้านการน าเข้าสินค้า

การน าเข้า สัดส่วน 2562
2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD
ปริมาณน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงท่ี (52.3%) -5.5% -2.8% -3.7% -6.8% -8.6% -0.3% -19.3% -9.9%

มูลค่า $ term (กรมศุลฯ) %YoY -4.8% -1.4% -4.1% -6.5% -7.1% -1.9% -23.5% -26.4% -19.7% -15.3%

ราคา $ term (ก.พาณิชย์) %YoY 0.2% 0.1% -0.1% -0.2% 0.8% -0.9% -5.1% -2.4% N/A

ปริมาณ $ term (สศค.) %YoY -4.9% -1.4% -4.1% -6.4% -7.8% -1.0% -19.3% -24.6% N/A

ปริมาณน าเข้าสินค้าส าคัญ

วัตถุดิบ %YoY 39.1% -7.5% -8.1% -2.6% -13.1% -5.4% -1.6% -20.1% -24.1% -20.5% -14.0%

ปริมาณ $ term %YoY -7.5% -4.8% -2.5% -14.7% -6.9% -2.8% -21.4% -25.5%

วัตถุดิบหักทอง %YoY 36.1% -3.5% -2.3% -2.4% -2.8% -6.8% -3.0% -16.1% -21.8% -17.3% -12.3%

ปริมาณ $ term %YoY -2.3% 2.3% -2.2% -1.8% -7.1% -3.4% -16.7% -23.0%

สินค้าทุน %YoY 25.9% -4.0% -9.1% -5.5% 0.6% -2.0% -2.4% -16.2% -25.1% -10.8% -11.7%

ปริมาณ $ term %YoY -5.4% -9.6% -6.4% -1.2% -4.2% -3.9% -17.1% -25.8%

สินค้าทุนหักเครื่องบิน เรือ รถไฟ %YoY 24.4% -3.4% 0.2% -5.6% -2.9% -5.2% -4.5% -14.8% -22.9% -9.0% -11.4%
ปริมาณ $ term %YoY -4.8% -0.3% -6.6% -4.7% -7.5% -6.1% -15.7% -23.6%

เชื้อเพลิง %YoY 15.5% -12.0% 5.6% -7.3% -13.4% -29.2% 5.5% -45.2% -37.3% -34.2% -24.0%

ปริมาณ $ term %YoY -7.6% 5.1% -4.9% -2.7% -25.3% 25.2% -9.8% -19.8%

อุปโภคบริโภค %YoY 12.1% 3.5% 0.8% -1.1% 9.2% 5.2% -0.1% -15.2% -9.7% -7.7% -7.9%

ปริมาณ $ term %YoY 2.8% 1.0% -1.2% 8.2% 3.6% -2.1% -16.6% -11.2%
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เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน 2562
2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค. ส.ค. YTD
การผลิตภาคการเกษตรที่แท้จริง (%YoY) 
(6.1%)

-0.2% 1.7% -1.4% 2.7% -2.5% -9.8% -3.2% -6.7%

การผลิตนอกภาคการเกษตรที่แท้จริง 
(%YoY) (94.7%)

2.6% 3.0% 2.8% 2.5% 2.0% -1.3% -12.9% -6.9%

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง 
(%YoY) (31.7%)

0.0% 0.7% 1.2% -0.1% -1.9% -1.9% -14.0% -7.8%

การผลิตภาคบริการที่แท้จริง (%YoY) 
(63.2%)

4.0% 4.3% 3.6% 3.9% 4.1% -0.9% -12.3% -6.5%

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม (%YoY) -0.4% 2.1% 0.0% 1.4% -3.5% -13.9% -5.1% 1.0% 1.2% −7.5%
%qoq_SA / %mom_SA 4.4% -1.1% 0.8% -6.7% -6.9% 7.6% −0.6% −0.0%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) -3.6% -1.2% -2.4% -4.2% -6.8% -6.4% -20.0% −14.7% N/A −13.1%
%qoq_SA / %mom_SA -0.4% -3.6% 1.3% -2.4% -8.3% -2.2% 1.5% N/A

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (%) 66.0% 70.8% 65.0% 64.8% 63.3% 66.9% 52.9% 56.0% N/A 59.3%
ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 93.7 95.2 95.1 92.8 91.7 90.1 78.1 82.5 84.0 83.9

นักท่องเที่ยวต่างชาติ (%YoY) 4.2% 2.1% 1.4% 7.2% 6.4% -38.0% -100.0% −100.0% −100.0% −74.8%

%qoq_SA / %mom_SA 2.5% -1.5% 2.5% 2.8% -40.2% -100.0% — —
จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) 0.0% 3.2% 1.9% −3.4% −1.5% −33.2% −90.8% −43.4% −32.4% −56.0%
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เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านเสถียรภาพ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 2562
2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ก.ค ส.ค. YTD
ภายในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.1% 1.9% 1.9%
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  (%YoY) 0.7% 0.7% 1.1% 0.6% 0.4% 0.4% -2.7% −1.0% −0.5% −1.0%
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (%YoY) 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.1% 0.4% 0.3% 0.3%
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) 41.2% 41.8% 41.4% 41.1% 41.2% 41.7% 45.8% 47.0% N/A 47.0%
ภายนอกประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 37.3 12.2 5.1 9.1 10.4 8.9 −0.8 1.8 N/A 9.9
ทุนส ารองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 224.3 212.2 215.9 220.5 224.3 226.5 241.6 250.3 254.5 254.5
ฐานะสุทธิ Forward (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 34.3 32.6 34.5 33.1 34.7 34.4 24.9 24.1 23.2 23.2
ทุนส ารองทางการต่อหนี้ตา่งประเทศระยะสั้น 3.8 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1 N/A 4.1
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ประจ าเดือน

สิงหาคม 2563

“เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ยังคงชะลอตัว แต่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหนา้ 
โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับดัชนีความเชือ่มั่น
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ซ่ึงส่งผลให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น”

ดาวน์โหลดเอกสารท่ีนี่

Fiscal Policy Office | www.fpo.go.thส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3215
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-15.4ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (%YoY) -0.5

-15.9ปริมาณจ าหน่ายรถกระบะ 1 ตัน (%YoY) -3.1

1.3ปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) 2.7

-3.9การจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY) -14.1

82.5ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 84.0

1.0ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY) 1.2

-43.4จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY) -32.4

-11.4มูลค่าการส่งออกสินค้า $ term (%YoY) -7.9

-26.4มูลค่าการน าเข้าสินค้า $ term (%YoY) -19.7

3.3ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 4.3

-1.0อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) -0.5

0.4ตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (%YoY) 0.3

250.3เงินทุนนส ารอง (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 254.5

-11.6การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%YoY) -3.8

-5.8ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY) -2.5

3.8รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) 9.2

50.1ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (ระดับ) 51.0
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