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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวร๎อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 
0.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออก เศรษฐกิจหดตัวร๎อยละ 2.1  
เทยีบกับไตรมาสกํอนหน๎า (% QoQ SA) 

 ในด้านการใช้จ่าย อุปสงค์ในประเทศและมูลคําการสํงออกลดลง ในขณะที่การใช๎จําย
ภาครัฐชะลอตัว ในด้านการผลิต ภาคเกษตรขยายตัว แตํภาคอุตสาหกรรม กํอสร๎าง 
อสงัหาริมทรัพย ์โรงแรมและภตัตาคาร และคา๎สงํคา๎ปลกีหดตวั 

 เศรษฐกจิไทยในป ี2557 มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ต่่าเน่ืองจากการหดตัวของภาวะ
เศรษฐกจิในไตรมาสแรก และขอ๎จํากัดในการฟืน้ตวัของอุปสงคใ์นประเทศในชวํงคร่ึงปหีลัง 
โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงได๎รับผลกระทบจากความวิตกกังวล
เก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวอยํางตํอเน่ืองของฐานรายได๎
และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในขณะทีก่ารจดัตั้งรัฐบาลมีแนวโน๎มลําช๎ากวําที่คาดการณ์
และทําให๎การเบิกจํายภาครัฐและการขับเคลื่อนมาตรการทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ  
มีขอ๎จํากัดมากขึ้น นอกจากน้ัน ความลําช๎าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน๎มที่จะ 
ทําใหภ๎าคการสงํออกขยายตวัต่ํากวาํทีค่าดการณ์ไว ๎อยาํงไรก็ตาม เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ
ยังอยูใํนเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน๎มทรงตัวอยูํในระดับต่ํา ในขณะที่ดุลการค๎า
และดลุบญัชเีดนิสะพดัปรับตวัดขีึน้จากป ี2556 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 โดยมูลคําการสํงออก
สินค๎าขยายตัวร๎อยละ 3.7 การบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัวร๎อยละ 0.8 การลงทุนรวม 
หดตัวร๎อยละ 1.3 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยูํในชํวงร๎อยละ 1.9 - 2.9 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดลุร๎อยละ 0.5 ของ GDP 

 การบรหิารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2557 ควรให๎ความสําคัญกับ 
การเรํงรัดการสงํออกใหส๎ามารถขยายตัวโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มรายได๎จากตลาดหลัก
และตลาดใหมํทีมี่ศกัยภาพ รวมทัง้การสงํเสริมการคา๎ชายแดนและการค๎าในภูมิภาค ควบคูํ
ไปกับการฟื้นฟูภาคการทํองเที่ยว โดยเฉพาะการสร๎างความเชื่อม่ันและการกระตุ๎น 
การทํองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต๎องเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณประจําปี 2557 
ทั้งรายจํายประจําและรายจํายลงทุน และเตรียมความพร๎อมกระบวนการงบประมาณ
ประจําปี 2558 นอกจากน้ัน ควรให๎ความสําคัญกับการฟื้นฟูบรรยากาศทางเศรษฐกิจ 
อยาํงตอํเน่ือง ทัง้ในเร่ืองการดําเนินนโยบายการเงนิทีเ่อ้ืออํานวยตอํการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ
อยาํงตอํเน่ือง การสร๎างความเชือ่ม่ันโดยใชย๎ทุธศาสตร์การสือ่สารและการใหข๎อ๎มูลที่ถูกต๎อง
และทนัตอํเหตกุารณ์ พร๎อมทัง้การเตรียมมาตรการรองรับผู๎ได๎รับผลกระทบจากการชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจ   

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 

(% YOY) 
2555   2556   2557 
ทั้งป ี   Q3 Q4 ทั้งป ี  Q1 ทั้งป ี

GDP (ณ ราคาคงที่) 6.5  2.7 0.6 2.9  -0.6 1.5-2.5 
การลงทุนรวม  
(ณ ราคาคงที่) 

13.2  -6.3 -11.4 -2.0  -9.8 -1.3 

ภาคเอกชน 14.4  -3.1 -13.2 -2.8  -7.3 -0.2 
ภาครัฐ 8.9  -16.2 -4.7 1.3  -19.3 -5.0 

การบริโภครวม  
(ณ ราคาคงที่) 

6.8  0.4 -3.3 1.1  -2.1 1.0 

ภาคเอกชน 6.7  -1.2 -4.1 0.3  -3.0 0.8 
ภาครัฐบาล 7.5  7.3 0.8 4.9  2.9 1.8 

มูลคําการสํงออก
สินค๎า 

3.1  -1.8 -1.0 -0.2  -0.8 3.7 

ปริมาณ 2.5  -1.2 0.2 0.2  0.9 4.2 
มูลคําการนําเข๎าสนิค๎า 8.8  -2.9 -7.6 -0.4  -14.8 0.5 

ปริมาณ 7.1  -0.9 -6.3 1.7  -13.8 1.0 
ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ตํอ GDP (%) 

-0.4  0.5 3.1 -0.6  8.8 0.5 

เงินเฟ้อ 3.0  1.7 1.7 2.2  2.0 1.9-2.9 
อัตราการวํางงาน 0.7  0.8 0.6 0.7  0.9 0.7 
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 และแนวโน้มปี 2557 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป ี2557 หดตัวร๎อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 0.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า  
ในด้านการใช้จ่าย อุปสงค์ในประเทศและมูลคําการสํงออกลดลง ในขณะที่การใช๎จํายภาครัฐชะลอตัว  
ในด้านการผลิต ภาคเกษตรชะลอตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม กํอสร๎าง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร 
และค๎าสํงค๎าปลีกหดตัว และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล๎ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวเมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ร๎อยละ 2.1 (QoQ_SA %)    

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 

(1) การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน ลดลงร๎อยละ 3.0 ตอํเน่ืองจากการลดลงร๎อยละ 4.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการหดตัว
ของรายจํายในหมวดสินค๎าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์น่ังที่มีปริมาณการจําหนํายลดลงร๎อยละ 58.2  
ซ่ึงเป็นผลจากการปรับตัวเข๎าสูภําวะปกตขิองการจําหนํายรถยนต์น่ังภายหลังจากการสิ้นสุดมาตรการคืนภาษี
รถยนต์คันแรก ในขณะที่การใช๎จํายอ่ืนๆ ชะลอตัวตามฐานรายได๎ และการชะลอตัวอยํางตํอเน่ืองของ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งความวิตกกังวลตํอสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ซ่ึงสํงผลกระทบตํอ
ความเชื่อม่ันของผู๎บริโภคและทําให๎ประชาชนระมัดระวังในการใช๎จํายมากขึ้น โดยดัชนีความเชื่อม่ันของ
ผู๎บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัลดลงจากระดบั 65.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า มาอยูํที่ระดับ 60.0 
ในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 15 ปี (นับตั้งแตํไตรมาสที่สอง ปี 2542) 

(2) การลงทนุรวม ลดลงร๎อยละ 9.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 11.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการลงทุนภาครัฐ
ลดลงร๎อยละ 19.3 ซ่ึงเปน็การลดลงทัง้การลงทนุของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สํวนการลงทุนภาคเอกชน หดตัว 
ร๎อยละ 7.3 เน่ืองจากการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรลดลงร๎อยละ 11.6 สอดคล๎องกับการลดลงของมูลคํา 
การนําเขา๎สนิคา๎ทนุ (ราคาคงที)่ ร๎อยละ 7.5 รวมทั้งการกํอสร๎างภาคเอกชนทีห่ดตัวร๎อยละ 7.8  ในขณะที่ยอด
ขอรับการสํงเสริมการลงทุนผํานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสน้ีลดลงร๎อยละ 10.6 
เน่ืองจากนักลงทุนรอความชดัเจนของนโยบายสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ รวมทั้งรอการแตํงตั้งคณะกรรมการ
สํงเสริมการลงทุนชุดใหมํ (ซ่ึงได๎รับการแตํงตั้งเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557) เพื่ออนุมัติโครงการที่ค๎าง 
การพิจารณาตั้งแตํเดือนตุลาคม 2556 และความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 
สอดคล๎องกับดชันีความเชื่อม่ันทางธุรกิจยังอยูํในระดับต่ํากวําระดับ 50 จากระดับ 46.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสน้ี 

(3) การส่งออกสินค้า มีมูลคํา 55,573 ล๎านดอลลาร์ สรอ. โดยปริมาณการสํงออกสินค๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.9  
ตามแนวโน๎มเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอยํางช๎าๆ และยังคงกระจุกตัวอยูํในกลุํมประเทศอุตสาหกรรม อยํางไร 
ก็ตาม ราคาสินค๎าสํงออกยังปรับตัวลดลงร๎อยละ 1.6 และสํงผลให๎มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 0.8 และ 
เม่ือหักการสํงออกทองคําที่ยังไมํขึ้นรูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 2.6 สินค๎าที่มีมูลคําสํงออก
ลดลง ได๎แกํ ยางพารา สินค๎าประมง ผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สํวนสินค๎าสํงออกที่มีมูลคํา
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ขยายตัว ได๎แกํ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ มูลคําการสํงออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นขยายตัว สอดคล๎องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในตลาดหลัก แตํมูลคํา 
การสํงออกไปยงัจีนและอาเซียนปรับตวัลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของภมิูภาคเอเซียในภาพรวมที่ยังอยูํในภาวะ
ชะลอตัว 

(4) สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร๎อยละ 0.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร๎อยละ 2.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า  
เน่ืองจากการลดลงของผลผลิตข๎าวนาปรัง มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน และราคาสินค๎าเกษตร อยํางไรก็ตาม 
ผลผลติยางพารา ไม๎ผล และปศสุตัวข์ยายตวั และเปน็ปจัจยัสนับสนุนใหร๎ายไดเ๎กษตรกรเพิม่ขึน้ร๎อยละ 2.8  

(5) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร๎อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า  
เปน็การลดลงคร้ังแรกในรอบ 9 ไตรมาส ตามจํานวนและรายรับจากนักทํองเที่ยวตํางชาติที่ลดลงร๎อยละ 5.8 
และร๎อยละ 4.2 ตามลําดบั โดยมีสาเหตสุําคญัจากสถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพิ่มคุณภาพนักทํองเที่ยว
ของจนี รวมทัง้การชะลอตวัของเศรษฐกิจจนี อยาํงไรก็ตาม จํานวนนักทอํงเทีย่วตาํงชาตทิีเ่ดนิทางผาํนทาํอากาศยาน
ในภมิูภาคเพิม่ขึน้ และนักทอํงเทีย่วจากยโุรป อเมริกาใต ๎และแอฟริกา ยงัคงขยายตวั 

(6) สาขาอตุสาหกรรม ลดลงร๎อยละ 2.7 ตํอเน่ืองจากการลดลงร๎อยละ 2.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเปน็การลดลง
ติดตํอกัน 4 ไตรมาส เน่ืองจากการลดลงของการบริโภคภาคครัวเรือน การสิ้นสุดของมาตรการคืนภาษี
สรรพสามิตรถยนต์คันแรก การลดลงของการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรม และการลดลงของการลงทุนตาม
สถานการณ์ความไมํแนํนอนทางการเมือง สอดคล๎องกับการหดตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตรา 
การใช๎กําลังการผลิตเฉลี่ยที่ลดลงตํอเน่ืองและอยูํในระดับต่ําที่สุดในรอบ 9 ไตรมาส 

(7) สาขาก่อสร้าง ลดลงร๎อยละ 12.4 ตอํเน่ืองจากการหดตวัร๎อยละ 8.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการหดตัวของ
การกํอสร๎างภาครัฐและการกํอสร๎างภาคเอกชนซ่ึงหดตัวร๎อยละ 7.8 และร๎อยละ 11.8 ตามลําดับ สอดคล๎อง
กับการลดลงของพื้นที่รับอนุญาตกํอสร๎างอยํางตํอเน่ืองในชํวงสามไตรมาสกํอนหน๎า ในขณะที่ปริมาณ  
การจําหนํายปูนซีเมนต์ชะลอตัวตํอเน่ืองเป็นไตรมาสที่สี่ อยํางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนํายผลิตภัณฑ์เหล็ก
และราคาวัสดุกํอสร๎างเพิ่มขึ้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ปรับลดลงจากประมาณการร๎อยละ 3.0 - 4.0 
ในการแถลงขําวเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเหตุผลหลักในการปรับประมาณการ ประกอบด๎วย  
(1) เศรษฐกิจในไตรมาสแรกหดตวัมากกวาํที่คาดการณ์ (2) เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัลาํชา๎และกระจกุตวัอยูใํนกลุมํประเทศ
พฒันาแลว๎ ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน๎มขยายตวัต่ํากวาํทีป่ระมาณการไว๎ สงํผลใหก๎ารสงํออกขยายตวัต่ํากวําที่
คาดการณ์ไว๎ (3) ราคาสํงออกสินค๎าเกษตรยังคงลดลง ซ่ึงจะสํงผลให๎ราคาสํงออกทั้งปีมีแนวโน๎มหดตัวร๎อยละ  
(–1.0) - 0.0 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.9 - 2.9 ในการประมาณการคร้ังกํอน (4) การใช๎จํายเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการลงทุนยงัมีแนวโน๎มหดตัวตํอเน่ืองในคร่ึงปีแรก ในขณะที่การฟื้นตัวในคร่ึงปีหลังยังคงมีข๎อจํากัดจาก
ความไมํแนํนอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเน่ืองในชํวงกํอน
หน๎า ซ่ึงมีแนวโน๎มทีจ่ะสงํผลใหค๎วามเชือ่ม่ันผูบ๎ริโภคและภาคธุรกิจฟ้ืนตวัช๎ากวําที่คาดการณ์ (5) การจัดตั้งรัฐบาลมี
แนวโน๎มลําชา๎ออกไปจากทีค่าดการณ์ไวเ๎ดิม จึงเป็นขอ๎จํากัดมากขึน้ตอํการดําเนินมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
การเบิกจํายงบประมาณ และการจดัเตรียมงบประมาณประจําป ี2558 และ (6) จํานวนนักทํองเที่ยวในไตรมาสแรก
ของปี 2557 ต่ํากวําที่คาดการณ์ ในขณะที่การฟื้นตัวในชํวงที่เหลือของปียังมีความอํอนไหวตํอสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ และสํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยวรวม 27.0 ล๎านคน ลดลงจาก 27.5 ล๎านคน ในการประมาณ
การคร้ังกํอน โดยคาดวาํมูลคาํการสงํออกสินคา๎ในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตวัร๎อยละ 3.7 การบริโภคของครัวเรือน
ขยายตัวร๎อยละ 0.8 การลงทุนรวมหดตัวร๎อยละ 1.3 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยูํในชํวงร๎อยละ 1.9 - 2.9 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร๎อยละ 0.5 ของ GDP 



ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 19 พฤษภาคม 2557 

Economic Outlook NESDB 

4 

1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2557 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 ด้านการใช้จ่าย 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน: ปรับตัวลดลงตามการหดตัวของการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์น่ัง การชะลอตัว
ของรายได้ และการลดลงของความเชื่อม่ันของผู้บริโภคอันเน่ืองมาจากความกังวลต่อสถานการณ์ 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  ในไตรมาสแรกของปี 2557 
การใช๎จํายภาคครัวเรือนลดลงร๎อยละ  3.0 ตํอเน่ืองจากการลดลงร๎อยละ 4.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
ซ่ึงสํวนใหญํเป็นการลดลงของรายจํายในหมวดสินค๎าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์น่ังที่ปริมาณการจําหนํายลดลง
ร๎อยละ 58.2 ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับตัวเข๎าสูํภาวะปกติของปริมาณการจําหนํายรถยนต์น่ังภายหลัง 
จากการสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ขณะที่การใช๎จํายอ่ืนๆ ชะลอตัวตามฐานรายได๎ รวมทั้ง 
ความระมัดระวังในการใช๎จํายของผู๎บริโภค โดยปริมาณการจําหนํายรถจักรยานยนต์ การนําเข๎าสินค๎าอุปโภค
บริโภค ปริมาณการใช๎กระแสไฟฟ้า และปริมาณการจําหนํายเบียร์ หดตัวร๎อยละ 2.2 8.3 3.2 และร๎อยละ 6.0 
ตามลําดบั สอดคล๎องกับการลดลงของการจัดเก็บภาษมูีลคําเพิ่ม (ราคาคงที่) ร๎อยละ 0.3 และการปรับตัวลดลง
ตํอเน่ืองของความเชื่อม่ันของผู๎บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากระดับ 65.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
มาอยูํที่ระดับ 60.0 ในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 60 ไตรมาส (นับตั้งแตํไตรมาสที่สอง ปี 2542) 

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงเน่ืองจากการหดตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และ  
การก่อสร้าง ในไตรมาสแรกของปี 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร๎อยละ 7.3 เทียบกับการหดตัวร๎อยละ 
13.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า การลงทนุในเครือ่งมือเครือ่งจกัรลดลงร๎อยละ 7.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 15.5 
ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการลดลงของมูลคําการนําเข๎าสินค๎าทุน (ราคาคงที่) และปริมาณ 
การจําหนํายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศที่ลดลงร๎อยละ 7.5 และร๎อยละ 41.9 ตามลําดับ การลงทุน
ก่อสร้างลดลงร๎อยละ 7.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 4.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า ในขณะที่ยอดขอรับการสํงเสริม
การลงทุนผํานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสน้ีคิดเป็นมูลคํา 234.0 พันล๎านบาท ลดลง 
ร๎อยละ 10.6 เน่ืองจากนักลงทุนรอความชัดเจนของนโยบายสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ รวมทั้งรอการแตํงตั้ง
คณะกรรมการสงํเสริมการลงทุนชดุใหมํ (ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557) เพื่ออนุมัติโครงการ 
ที่ค๎างการพจิารณาตัง้แตเํดอืนตลุาคม 2556 และความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 
สอดคล๎องกับดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจท่ีอยูํในระดับต่ํากวําระดับ 50 ตํอเน่ืองเป็นไตรมาสที่สาม จากระดับ 
47.8 และ 46.4 ในไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ของปีที่แล๎ว มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสน้ี 

การใช้จ่ายในไตรมาสแรก
ของป ี2557 ลดลง 
เน่ืองจากการลดลงของ 
อุปสงค์ในประเทศ ในขณะ
ที่การส่งออกสุทธิเพิ่มขึ้น 
แต่ไม่เพยีงพอที่จะชดเชย
การลดลงของอุปสงค ์
ในประเทศ 

การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 7.3 ต่อเน่ืองจาก
การหดตวัร้อยละ 13.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจาก
การหดตวัของการลงทุนใน
หมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
และการก่อสร้าง  

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
หดตวัร้อยละ 3.0 เน่ืองจาก
การลดลงของการใช้จ่ายใน
หมวดรถยนต์น่ัง การชะลอ
ตัวของรายได ้และ 
การลดลงของความเชื่อม่ัน
ของผู้บริโภค 
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การส่งออก: ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก ที่ยังกระจุกตัว 
อยู่ในประเทศอุตสาหกรรม แต่มูลค่าการส่งออกยังลดลงเน่ืองจากการลดลงของราคาสินค้าส่งออกและ
ปริมาณส่งออกที่ยังเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ รวมทั้งข้อจ่ากัดของภาคการผลิตสินค้าส่าคัญๆ การสํงออกสินค๎า 
ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีมูลคํา 55,573 ล๎านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร๎อยละ 0.8 ตํอเน่ืองจากการหดตัว 
ร๎อยละ 1.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.9 ในขณะที่ราคาสินค๎าสํงออกลดลง
ร๎อยละ 1.6  เม่ือหักการสํงออกทองคําที่ยังไมํขึ้นรูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 2.6 แตํเม่ือคิด 
ในรูปของเงนิบาท การสํงออกมีมูลคาํ 1,814,541 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 8.8 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 
2.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า  

การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า เน่ืองจาก
การลดลงของราคาสํงออกเป็นสําคัญ (ลดลงร๎อยละ 10.9) โดยเฉพาะราคาข๎าว ยางพารา มันสําปะหลัง และ
นํ้าตาล แม๎วําปริมาณการสํงออกสนิค้าเกษตรโดยรวมจะเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10.0  แตํไมํเพียงพอที่จะทําให๎มูลคํา
การสํงออกสินค๎าเกษตรโดยรวมขยายตัว การสํงออกสินค๎าเกษตรสําคัญๆ ประกอบด๎วย ข้าว มูลคําสํงออก
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.6 เน่ืองจากสามารถสํงออกขา๎วในปริมาณทีเ่พิม่ขึน้ถงึร๎อยละ 43.3 จากการเรํงระบายขา๎วของ
รัฐบาล เชํนเดียวกับมูลคาํการสํงออกมันส่าปะหลงัทีข่ยายตวัร๎อยละ 26.9 เน่ืองจากปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศจีนซ่ึงเป็นคูํค๎าสําคัญมีความต๎องการมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น มูลคํา  
การสํงออกยางพาราลดลงร๎อยละ 15.5 ซ่ึงเป็นผลจากราคาทีล่ดลงร๎อยละ 24.3 เน่ืองจากสต็อกยางพาราของ
จีนซ่ึงเป็นผู๎นําเข๎าหลักของโลกยังอยูํในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้นร๎อยละ 11.5 มูลคํา 
การสํงออกน่้าตาลลดลงตํอเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 6 ร๎อยละ 28.8 เน่ืองจากการลดลงของทั้งปริมาณและราคา 
สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวตํอเน่ืองตามอุปสงค์ในตลาดโลกที่ยังฟื้นตัวอยํางช๎าๆ รวมทั้ง ข๎อจํากัดของ 
ภาคการผลติสนิคา๎สําคญั  ๆทีย่งัปรับตวัลดลง เชนํ ก๎ุง ปกูระปอ๋งและแปรรูป ซ่ึงยงัคงประสบปญัหาการขาดแคลน
วัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเน่ืองจากฟาร์มเพาะลูกก๎ุงยงัมีพอํแมํพันธุ์จํากัด ประกอบกับผลจากฐานการสํงออก
ผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กและเหล็กกล๎า) ที่สูงมากในชํวงเดียวกันของปีกํอน จึง ทําให๎ปริมาณและมูลคํา 

มูลค่าการสง่ออกใน 
รูปเงินดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 0.8 เน่ืองจาก
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น
ช้าๆ ในขณะที่ราคาสง่ออก
ลดลง รวมทัง้ข้อจ ากัดของ
ภาคการผลิตสินค้าส าคัญๆ 
แต่ในรูปเงินบาท มูลค่า 
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 
8.8 

มูลค่าสินคา้ส่งออกลดลงทั้ง
สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม และสินค้า
ประมง  
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การสํงออกหดตัวร๎อยละ 2.2 และร๎อยละ 2.7 ตามลําดับ อยํางไรก็ดี การสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมสําคัญๆ 
เชํน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ปรับตัวดีขึ้นอยํางช๎าๆ โดยขยายตัว
ร๎อยละ 3.1  0.2  7.2  และร๎อยละ 8.7 ตามลําดับ สินค้าประมงหดตัวตํอเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 7 แตํในอัตราที่
ช๎าลงร๎อยละ 9.4 เทียบกับการหดตัวร๎อยละ 22.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า  

ตลาดส่งออก: การส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15) และญ่ีปุ่น 
แต่การส่งออกไปตลาดอาเซียน (9) จีน ออสเตรเลีย และฮ่องกงหดตัว สอดคล้องกับการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ 
ของเศรษฐกิจโลกที่ยังกระจุกตัวอยู่ในประเทศอุตสาหกรรม ในขณะที่เศรษฐกิจจีนและเอเซียยังอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว การสํงออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร๎อยละ 0.6 และร๎อยละ 4.8 
ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎อยละ 5.2 และร๎อยละ 6.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามลําดับ สอดคล๎องกับ 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื้นตัวอยํางช๎าๆ ของเศรษฐกิจยูโรโซน ในขณะที่การสํงออกไปยัง
ตลาดญี่ปุ่นเร่ิมกลับมาขยายตัวร๎อยละ 2.0 หลังจากที่หดตัวติดตํอกัน 3 ไตรมาส สอดคล๎องกับเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว อยํางไรก็ตาม การสํงออกไปยังตลาดอาเซียน (9) และจีน เร่ิมกลับมา 
หดตัวร๎อยละ 5.4 และร๎อยละ 4.4 หลังจากการขยายตัวร๎อยละ 1.2 และร๎อยละ 12.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
ตามลําดับ ตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน สิงค์โปร์ และเวียดนาม  ในขณะที่การสํงออกไปยัง  
ตลาดออสเตรเลียหดตัวตํอเน่ืองร๎อยละ 17.4 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของการสํงออกรถยนต์ 
อุปกรณ์และสํวนประกอบ และเหล็กและเหล็กกล๎า เชํนเดียวกับการสํงออกไปยังตลาดฮํองกงที่ยังคงหดตัว
ตํอเน่ืองร๎อยละ 1.8 

 

การส่งออกไปตลาดสง่ออก
หลักขยายตัวตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป 
และญี่ปุ่น แต่การส่งออกไป
ตลาดอาเซียน (9) จีน 
และออสเตรเลยีหดตัว 

สินคา้ส่งออกสา่คญั 

%YoY 
2555 2556  2557 สดัสว่น 

Q1/57 ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

สินค้าเกษตร -22.1 0.0 3.2 -9.8 -0.2 5.9 -2.0 -4.5 5.6 -6.5 8.5 
ข๎าว -28.0 -4.6 8.6 -14.0 5.5 -14.0 4.6 -6.8 17.4 6.2 2.1 
ยางพารา -31.1 -5.9 -8.7 -16.8 -11.1 13.8 -15.5 -11.7 -13.8 -21.0 3.6 
มันสําปะหลัง 9.0 18.1 34.9 -8.3 19.1 25.5 26.9 36.6 36.2 10.7 1.5 

สินค้าอตุสาหกรรม 6.1 1.8 8.1 -0.4 1.4 -1.1 -2.7 -4.2 0.6 -4.1 86.9 
สินค๎าเกษตรแปรรูป 4.1 -2.6 -1.7 -3.1 -4.5 -0.9 -7.8 -6.1 -7.8 -9.2 11.4 
น้ําตาล 8.9 -27.2 -37.4 -22.6 -32.2 -1.2 -28.8 -18.8 -43.8 -21.0 1.0 
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม -16.2 -19.5 -13.6 -24.6 -21.2 -18.2 -25.2 -26.9 -26.5 -22.4 0.4 
ก๎ุง ปูกระป๋องและแปรรูป  -12.0 3.6 1.3 6.8 4.2 2.2 -1.3 -1.5 0.6 -2.9 3.3 
อิเล็กทรอนิกส์ 0.9 -0.7 3.6 -8.6 2.6 1.7 0.2 2.7 4.7 -5.8 14.0 
-  ชิน้สวํนและอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ 14.3 -5.6 -1.2 -18.1 -1.6 0.9 -3.2 3.0 0.7 -11.9 6.7 
-  แผงวงจรรวมและชิน้สวํน -15.4 7.9 2.0 7.4 18.7 3.1 5.2 1.6 10.3 4.2 3.0 
-  ชิน้สวํนอิเลก็ทรอนกิสอ่ื์น  ๆ -4.9 7.9 8.4 -1.9 10.8 14.6 10.2 5.7 17.7 7.7 2.1 
เครื่องใช๎ไฟฟ้า 2.2 2.3 13.4 -1.4 -0.8 -0.6 7.2 13.1 6.7 3.0 5.8 
ยานยนต ์ 26.3 7.6 16.8 12.2 7.2 -3.9 3.1 -12.1 17.5 4.0 14.4 
-  รถยนต์นั่ง -9.3 16.6 68.2 40.7 16.9 -25.0 -8.0 -27.2 6.1 -4.6 2.8 
- ชิน้สวํนและอุปกรณส์ําหรบัยานยนต ์ 11.1 7.7 3.1 8.7 8.6 10.2 8.8 5.7 11.2 9.4 5.8 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 21.3 -5.5 55.9 6.6 -21.0 -37.2 -34.2 -38.8 -40.0 -21.7 4.0 
-  เหลก็และเหลก็กลา๎ 63.1 -14.8 140.6 6.7 -45.7 -62.7 -62.5 -67.3 -68.7 -42.3 1.1 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 15.7 -1.3 -6.3 -19.3 9.6 11.8 -15.5 -2.7 -18.8 -23.4 4.6 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.9 4.0 4.2 -1.5 4.7 8.9 8.7 11.3 14.7 1.7 8.2 
เคมีภัณฑ์ 2.1 7.6 15.9 10.0 4.6 0.2 -7.3 -6.8 -0.3 -13.6 3.8 
ทองคํา 12.8 -50.1 -86.8 -29.1 -46.8 -8.7 469.3 1103.1 360.9 305.3 2.2 

สินค้าประมง -7.1 -25.4 -18.2 -31.6 -28.2 -22.9 -9.4 -12.3 -5.7 -9.9 0.9 
ก๎ุง ปู ก้ัง และล็อบสเตอร์ -14.3 -33.4 -19.0 -46.5 -35.1 -29.8 -27.1 -33.4 -23.5 -23.5 0.3 

ที่มา: ธปท. 
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การน่าเขา้: ปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองตามการหดตัวของการสง่ออกและอปุสงค์ในประเทศ รวมทั้งการลดลงของ
ราคาน่าเขา้ และผลจากฐานการน่าเขา้ทองค่าทีส่งูมากในช่วงเดียวกันของปีก่อน (มูลค่าการน่าเข้าทองค่า
ในไตรมาสแรกของป ี2556 อยู่ที ่6,351 ลา้นดอลลาร์ สรอ.) ในไตรมาสแรกของปี 2557 การนําเข๎ามีมูลคํา
ทั้งสิ้น 49,054 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 14.8 เน่ืองจากปริมาณนําเข๎าลดลงร๎อยละ 13.8 และเป็น 
การลดลงในทกุหมวดสินค๎า ในขณะที่ราคานําเข๎าลดลงร๎อยละ 1.4 ตามการลดลงของราคานํ้ามันดิบ ทองคํา 
สํวนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต ์และเหลก็และเหลก็กลา๎ เม่ือหกัการนําเขา๎ทองคําแลว๎ มูลคาํการนําเขา๎ลดลง
ร๎อยละ 6.4  ในรูปของเงนิบาท การนําเข๎ามีมูลคํา 1,602,826 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 6.6 เทียบกับการลดลง
ร๎อยละ 4.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า 

ในรายหมวด มูลคําสินค๎านําเข๎าลดลงในทุกหมวด โดยมูลค่าการน่าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง 
ลดลงร๎อยละ 4.7 สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ นํ้ามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ สินแรํ และสินค๎าในกลุํม
อุตสาหกรรมที่มิใชํอุตสาหกรรมการเกษตร เชํน วัสดุกํอสร๎าง วัสดุที่ทําด๎วยโลหะ ชิ้นสํวนเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า 
ชิ้นสํวนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ สอดคล๎องกับภาวะการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  การลงทุนในประเทศ และการสํงออกที่ยังอยูํในภาวะหดตัว  รวมทั้งการปิดซํอมบํารุง 
ของโรงกลั่นหลายแหํงซ่ึงสํงผลให๎มีการนําเข๎านํ้ามันดิบลดลง มูลค่าการน่าเข้าหมวดสินค้าทุน ลดลงร๎อยละ 
11.1 เป็นการลดลงของการนําเข๎าสินค๎าทั้งในกลุํมเคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองใช๎ประกอบ และกลุํม  
อากาศยาน เรือ แทํนขุดเจาะ และรถไฟ สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ เคร่ืองจักรกลอ่ืนๆ และ
ชิ้นสํวน คอมพิวเตอร์ อากาศยาน เรือ แทํนขุดเจาะ รถไฟ และชิ้นสํวนอากาศยานและเรือ มูลค่าการน่าเข้า
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร๎อยละ 7.3 สอดคล๎องกับการปรับตัวลดลงของการใช๎จํายของ 
ภาคครัวเรือน สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ อาหาร เคร่ืองดื่ม และผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
และประมง และเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน เป็นต๎น 

มูลค่าการน าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 
14.8 ตามการหดตัวของ
การส่งออกและอุปสงค ์
ในประเทศ รวมทัง้ 
การลดลงของราคาน าเข้า 
และผลจากฐานการน าเข้า
ทองค าทีสู่งมากในช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในรูป
เงินบาท มูลคา่การน าเขา้
ลดลงร้อยละ 6.6 

มูลค่าสินคา้น าเขา้ลดลง 
ในทุกหมวด  

ตลาดส่งออกส่าคญั  

(%YOY)  
2555 2556  สดัสว่น 

Q1/57  
2557  

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
สหรัฐอเมริกา 4.6 0.8 2.6 -3.5 0.7 5.2 0.6 0.4 -2.3 3.6 10.0 
ญีปุ่่น -1.6 -5.2 1.5 -6.2 -10.1 -5.5 2.0 1.8 2.7 1.6 10.2 
สหภาพยุโรป (15) -9.2 2.7 8.7 -5.2 3.3 6.3 4.8 4.6 7.0 2.9 8.7 
อาเซียน (9) 5.0 5.0 5.9 2.5 10.8 1.2 -5.4 -5.0 0.9 -10.9 25.7 
ฮ่องกง 9.6 0.7 11.2 7.8 -1.4 -12.0 -1.8 -14.0 8.7 0.1 6.5 
ตะวันออกกลาง 12.8 0.3 5.4 -6.9 0.6 2.4 2.6 5.4 1.5 1.5 5.1 
จีน 2.5 1.4 7.3 -13.4 -0.3 12.9 -4.4 -0.8 -0.8 -11.2 11.3 
ออสเตรเลีย 22.1 6.0 33.6 16.3 -5.5 -10.7 -17.4 -25.5 -1.7 -24.1 4.7 
รวมสินค้าออกตามสถติศิุลกากร 3.1 -0.3 4.3 -2.2 -1.7 -1.0 -1.0 -2.0 2.4 -3.1 100.0 
รวมสินค้าออกตามสถติิ
ดุลการช่าระเงิน 3.1 -0.2 4.5 -1.9 -1.8 -1.0 -0.8 -1.5 2.2 -2.7 98.9 

ที่มา: ธปท.   
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อัตราการค้า (Term of Trade): อยู่ในระดับทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากราคาสํงออก
ลดลงร๎อยละ 1.6 ในขณะที่ราคานําเข๎าลดลงร๎อยละ 1.4 ทําให๎อัตราการค๎าในไตรมาสแรกของปี 2557 อยูํที่ 
101.2 เทียบกับ 101.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า  

อัตราการค้าอยู่ในระดับ 
ทรงตัวเม่ือเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า 

ดุลการค้าเกินดุล 

สินคา้นา่เข้าสา่คญั 

%YoY 
2555 2556  2557 สดัสว่น 

Q1/57 ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

สินค้าวัตถดุิบและสินค้าขัน้กลาง 4.7 0.6 3.3 3.4 -2.6 -1.6 -4.7 1.1 -5.8 -9.7 60.4 
น้ํามันดิบ 9.0 8.6 6.2 10.1 -4.9 23.8 -4.3 18.8 -8.0 -21.7 16.5 
ก๏าซธรรมชาติ 10.0 16.6 31.5 45.7 -5.1 3.5 -6.4 12.4 -63.7 37.3 1.6 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 12.9 10.2 -1.4 20.2 12.4 9.6 42.3 6.3 157.3 28.4 3.9 
สินแรํ -1.2 -21.6 8.3 -22.4 -25.6 -50.2 -44.0 -47.2 -46.6 -38.3 1.2 
วัสดุทีท่ําดว๎ยโลหะ 1.5 -1.1 10.4 4.3 -0.7 -17.2 -19.2 -11.3 -20.5 -26.1 8.3 
วัสดุกํอสร๎าง 16.5 -0.1 11.0 3.1 -4.1 -9.1 -8.9 -10.3 -13.9 -2.6 1.8 
แผงวงจรรวมและชิ้นสํวน -9.3 0.4 -4.9 3.7 1.8 0.9 3.6 8.2 6.6 -3.5 4.0 
ชิ้นสํวนเครื่องใช๎ไฟฟ้า 6.1 -1.6 -8.7 -0.4 12.1 -8.6 -5.8 -0.1 -7.0 -10.4 1.1 
ชิ้นสํวนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13.5 -12.3 -1.5 -15.6 -15.0 -16.7 -16.8 -13.5 -15.6 -21.5 2.0 
ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 4.4 -2.4 6.5 -4.2 -1.1 -10.1 -10.2 -4.6 -16.1 -10.3 3.6 

สินค้าทุน 25.4 -4.5 3.6 0.2 -6.1 -14.1 -11.1 -16.9 -2.3 -12.2 23.4 
เครือ่งจักร อุปกรณ ์และเครือ่งใชป๎ระกอบ 28.3 -10.1 -1.9 -12.0 -9.6 -16.0 -7.6 -8.3 -13.0 -1.6 19.3 
อากาศยาน เรือ แทํน และรถไฟ 13.1 46.5 65.2 178.0 25.7 -5.8 -36.9 -71.8 133.6 -66.6 2.1 

สินค้าอปุโภคบริโภค 13.6 3.6 9.6 6.4 -1.1 0.0 -7.3 -12.1 -10.2 1.4 8.6 
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม 12.0 8.3 17.4 5.0 4.5 6.4 -12.4 -29.4 -5.5 10.9 2.1 

สินค้าน่าเข้าอืน่ๆ 0.8 6.5 42.6 2.5 11.3 -26.5 -60.3 -63.9 -67.7 -45.6 7.7 
ทองคํา (ไมํรวมทองรูปพรรณ) -24.8 21.0 55.4 0.8 70.3 -24.9 -82.5 -84.8 -89.4 -68.0 2.0 

รวมสินค้าเข้าตามสถติศิุลกากร 9.3 0.3 8.8 2.8 -2.0 -7.9 -15.4 -15.5 -16.6 -14.2 100 
รวมสินค้าเข้าตามสถติิดลุการช่าระเงิน 11.8 -0.4 8.5 1.0 -2.9 -7.6 -14.8 -12.4 -18.9 -13.7 88.4 
ที่มา: ธปท. 

ดุลการค้า: เกินดุลติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สาม ดุลการค๎าในไตรมาสแรกของปี 2557 เกินดุล 6,519  
ล๎านดอลลาร์ สรอ. (211,715 ล๎านบาท) สูงกวําการเกินดุล 3,849 ล๎านดอลลาร์ สรอ. (123,016 ล๎านบาท) 
ในไตรมาสกํอนหน๎า ซ่ึงเป็นผลจากมูลคําการนําเข๎าลดลงเร็วกวํามูลคําการสํงออก 
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 ด้านการผลิต 

สาขาเกษตรกรรม: ชะลอตัวลงเน่ืองจากการลดลงของผลผลิตข้าว ปาล์มน่้ามัน และมันส่าปะหลัง  
ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาเกษตรกรรมขยายตัวร๎อยละ 0.8 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎อยละ 2.1 ใน
ไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง ปาล์มนํ้ามัน และมันสําปะหลัง เน่ืองจาก
ปัญหาภัยแล๎งและการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังบางสํวนเปน็การปลูกอ๎อย ซ่ึงให๎ผลตอบแทนสูงกวํา 
อยํางไรก็ตาม ผลผลิตสินค๎าสําคัญอ่ืนๆ ยังขยายตัว โดยเฉพาะ (1) ผลผลิตยางที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น 
ของเน้ือที่เปิดกรีดหน๎ายางใหมํ (2) สภาพภูมิอากาศที่มีฤดูหนาวยาวนานสํงผลดีตํอผลผลิตไม๎ผล และ  
(3) การเพิ่มขึ้นของการผลิตปศุสัตว์ตามราคาและความต๎องการที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเน่ืองของตลาดในประเทศ
และตํางประเทศ  สอดคล๎องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรร๎อยละ 2.9 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของราคาข๎าวเปลือก 
(ร๎อยละ 16.8) ยางพารา (ร๎อยละ 22.8) และข๎าวโพด (ร๎อยละ 23.8) เน่ืองจาก (1) การเรํงระบายข๎าวของ
รัฐบาลและการสิ้นสุดของโครงการรับจํานํา (2) ผลผลิตยางพาราโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนและสต็อกยางพาราของจีนมีระดับสูง และ (3) ผลผลิตข๎าวโพดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตตํอไรํและพื้นที่เก็บเก่ียวเพื่อชดเชยการลดลงของผลผลิตถั่วเหลือง  ราคาสินค้าเกษตรส่าคัญที่
เพ่ิมขึ้น ได๎แกํ ปาล์มนํ้ามัน (ร๎อยละ 53.0) มันสําปะหลัง (ร๎อยละ 5.8) และก๎ุงขาวแวนนาไม (ร๎อยละ 70.4) 
เน่ืองจากความต๎องการมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลทั้งภายในประเทศและจีนเพิ่มขึ้น ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
ลดลงเน่ืองจากภัยแล๎งและผลผลิตประมงยังไมํฟื้นตัวเต็มที่ ในขณะที่ราคาไม๎ผล และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น  
ตามความต๎องการบริโภค การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและราคาสินค๎าเกษตรสําคัญสํงผลให๎รายได๎เกษตรกร
ขยายตัวร๎อยละ 2.8 เทียบกับร๎อยละ 3.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า  

สาขาอุตสาหกรรม: ลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่สี่ตามการลดลงของการลงทุน การส่งออก และ 
การบริโภคในประเทศ ในไตรมาสแรก การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร๎อยละ 2.7 ตํอเน่ืองจากการหดตัว
ร๎อยละ 1.1 ร๎อยละ 0.5 และร๎อยละ 2.8 ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ของปี 2556 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุ
สําคัญจาก (1) การบริโภคในประเทศชะลอตัว แม๎วําการสํงออกจะฟื้นตัวแตํไมํสามารถชดเชยการบริโภค  
ในประเทศที่หดตัวได๎ (2) การผลิตรถยนต์กลับเข๎าสูํภาวะปกติภายหลังมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์
คันแรกสิน้สดุลง (3) การปดิซํอมบํารุงโรงกลัน่ โรงยาสบู และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชั่วคราว และ (4) การผลติ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต๎องการในตลาดโลก  อุตสาหกรรม 
การผลิตที่หดตัวมาก ได๎แกํ อัญมณี (ร๎อยละ 20.1) ยานยนต์ (ร๎อยละ 26.0) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร๎อยละ 
6.7) เคร่ืองหนัง (ร๎อยละ 10.5) และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ร๎อยละ 7.8) อุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัว ได๎แกํ 

สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 0.8 ชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจาก
ปัญหาภัยแลง้และ 
การปรับเปลีย่นพื้นที่
เพาะปลูก ท าให้ผลผลิตขา้ว 
ปาล์มน้ ามัน และมัน
ส าปะหลงัลดลง 

สาขาอุตสาหกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.7 เป็นการหดตัว
ติดต่อกันสี่ไตรมาส 
ตามการลดลงของ 
การลงทุน การสง่ออก และ
การบริโภคในประเทศ 
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เคร่ืองแตํงกาย (ร๎อยละ 7.5) ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (ร๎อยละ 3.7) เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า (ร๎อยละ 7.5) 
และหลอดอิเล็กทรอนิกส์ (ร๎อยละ 5.0) อัตราการใช้ก่าลังการผลิตเฉลี่ยต่ําสุดในรอบ 9 ไตรมาส ที่ร๎อยละ 
61.8 ลดลงเล็กน๎อยจากร๎อยละ 62.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า และร๎อยละ 67.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน 

สาขาก่อสร้าง: ลดลงทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสแรก การผลิตสาขากํอสร๎างลดลงร๎อยละ 
12.4 ตํอเน่ืองจากการลดลงร๎อยละ 8.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการกํอสร๎างภาครัฐและภาคเอกชนหดตัว
ร๎อยละ 7.8 และร๎อยละ 11.8 ตามลําดับ สอดคล๎องกับการลดลงของพื้นที่รับอนุญาตกํอสร๎างในชํวง  
สามไตรมาสที่ผํานมา ที่ลดลงร๎อยละ 4.6 ร๎อยละ 6.6 และร๎อยละ 17.6 ตามลําดับ แม๎วําพื้นที่รับอนุญาต
กํอสร๎างในไตรมาสน้ีจะเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.9 ก็ตาม ในขณะที่ปริมาณการจําหนํายปูนซีเมนต์ชะลอตัวตํอเน่ือง
ติดตํอกันเป็นไตรมาสที่ห๎าที่ร๎อยละ 0.4 อยํางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนํายผลิตภัณฑ์เหล็กขยายตัวร๎อยละ 
12.4 สําหรับราคาวัสดุกํอสร๎างเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.3 ตามการเพิ่มขึ้นของต๎นทุนวัตถุดิบและคําแรง 

สาขาอสังหาริมทรัพย์: ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง  
ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาอสังหาริมทรัพยห์ดตัวร๎อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตวัร๎อยละ 3.8 ในไตรมาส
กํอนหน๎า ในด้านอุปสงค์ ยอดการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูํอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงร๎อยละ 5.8 
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอลงตํอเน่ืองและความไมํแนํนอนทางการเมือง สํงผลให๎ผู๎บริโภคชะลอการตัดสินใจ
ซ้ือที่อยูํอาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังการปลํอยสินเชื่อทําให๎จํานวนที่อยูํอาศัย  
ที่ได๎รับอนุมัติสินเชื่อปลํอยใหมํจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงร๎อยละ 3.2 ในด้าน
อุปทาน แม๎วําที่อยูํอาศัยสร๎างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ขยายตัวร๎อยละ 2.4 แตํจํานวนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหมํลดลงร๎อยละ 41.6 โดยเฉพาะจํานวนโครงการอาคารชุดที่ลดลงร๎อยละ 50.5 
สํวนหน่ึงเป็นผลจากสถานการณ์ความไมํแนํนอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
อยํางตํอเน่ืองที่กระทบความเชื่อม่ันผู๎ประกอบการ ในด๎านราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาที่ดิน และราคาที่อยูํ
อาศัย โดยราคาที่ดินทาวน์เฮ๎าส์พร๎อมที่ดิน บ๎านเดี่ยวพร๎อมที่ดิน และอาคารชุดเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.0 ร๎อยละ 
6.2 ร๎อยละ 5.7 และร๎อยละ 3.8 ตามลําดับ 

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร: หดตัวเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพ่ิม
คุณภาพนักทอ่งเทีย่วและการชะลอตัวของเศรษฐกจิจนี ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
หดตัวร๎อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแตํชํวง
เหตุการณ์อุทกภัยในไตรมาสที่สี่ของปี 2554 สอดคล๎องกับการลดลงของเคร่ืองชี้สําคัญๆ ประกอบด๎วย 
(1) จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติมีจํานวน 6.6 ล๎านคน หรือลดลงร๎อยละ 5.8 เป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 
9 ไตรมาส โดยเป็นการลดลงของนักทํองเที่ยวจากเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว๎น ยุโรป อเมริกาใต๎ และ
แอฟริกา (2) รายรับจากนักทอํงเที่ยวตาํงชาตมีิมูลคาํ 330,082 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 4.2 เป็นการลดลง

สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 
12.4 ตามการหดตัวของ
การก่อสร้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนร้อยละ 7.8 
และร้อยละ 11.8 
ตามล าดับ 

สาขาอสงัหาริมทรัพย ์
หดตวัร้อยละ 0.3 ตาม
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอลง
ต่อเน่ืองและความไม่
แน่นอนทางการเมือง 
ในขณะที่ราคาที่ดินเพิ่ม
สูงขึ้นสง่ผลให้ราคาที่อยู่
อาศัยปรับสูงขึ้น  

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร
หดตวัร้อยละ 3.1 เน่ืองจาก
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเมือง 
มาตรการเพิ่มคุณภาพ
นักท่องเที่ยว และการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.6 
ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.8  



ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 19 พฤษภาคม 2557 

Economic Outlook NESDB 

11 

คร้ังแรกนับตั้งแตํชํวงเหตุการณ์ความไมํสงบทางการเมืองในไตรมาสที่สองของปี 2553 และ (3) อัตราการ 
เข๎าพักเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 60.3 ลดลงเทียบกับร๎อยละ 72.1 ในชํวงเดียวกันของปีกํอน 

อยํางไรก็ตาม เป็นที่นําสังเกตวาํ ในขณะที่จํานวนนักทํองเทีย่วตาํงชาตทิีเ่ดนิทางผํานทําอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง1 ลดลงร๎อยละ 15.0 จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาตทิี่เดินทางผํานทําอากาศยานในภูมิภาคกลบัมี
จํานวนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 16.9 โดยเฉพาะทําอากาศยาน สมุย เชียงใหมํ กระบี่ และภูเก็ต ที่ เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 174.0 ร๎อยละ 73.9 ร๎อยละ 46.7 และร๎อยละ 6.1 ตามลําดับ นอกจากน้ัน นักทํองเที่ยวจากภูมิภาค
ยุโรป อเมริกาใต๎ และแอฟริกายังคงเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.6 ร๎อยละ 19.7 และร๎อยละ 10.1 ตามลําดับ โดย
นักทํองเที่ยวตํางชาติที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ รัสเซีย ฝร่ังเศส ฟินแลนด์ ลาว และอิตาลี 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นร๎อยละ 18.7 ร๎อยละ 7.3 ร๎อยละ 15.0 ร๎อยละ 39.2 และร๎อยละ 8.9 ตามลําดับ 

สาขาการค้าส่งค้าปลีก: หดตัวตามการลดลงของการลงทุน การท่องเที่ยว และการบริโภค ในไตรมาสแรก 
การคา๎สงํคา๎ปลีกหดตัวร๎อยละ 0.5 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเป็นการหดตัว 
คร้ังแรกในรอบ 18 ไตรมาส ในด้านการค้าสง่ การคา๎สงํหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หดตวัมากขึน้อยํางตํอเน่ือง
นับจากไตรมาสทีส่ามของป ี2556 ตามการหดตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและสอดคล๎องกับ
ดัชนีความเชือ่ม่ันทางธุรกิจท่ีอยูใํนระดบัต่ํากวาํระดบั 50 ตํอเน่ืองเป็นไตรมาสที่สามจากระดบั 47.8 และ 46.4 
ในไตรมาสที่สาม และไตรมาสทีส่ี่ของปีที่แล๎ว มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสน้ี ในขณะที่หมวดวัตถุดิบทาง
การเกษตร วสัดกํุอสร๎าง และเชือ้เพลงิขยายตวั และการคา๎สงํหมวดอาหารชะลอตัว ในด้านการค้าปลีก การค๎า
ปลกีหมวดรถยนตแ์ละหา๎งสรรพสนิคา๎ลดลงตามการสิน้สดุของมาตรการคนืภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรกและ
การหดตวัของภาคการทอํงเทีย่ว อยาํงไรก็ตาม การคา๎ปลกีหมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ยงัขยายตวัในเกณฑส์งู 

 

การค้าสง่ค้าปลีกลดลง 
ร้อยละ 0.5 เทยีบกับ 
การขยายตัวร้อยละ 2.2 ใน
ไตรมาสก่อน เน่ืองจาก 
การท่องเทีย่ว การลงทุน 
และการบริโภครถยนต์
ลดลง 

ดัชนคี้าปลกีค้าส่งไตรมาสแรก ปี 2557 

% YOY 
2555 2556 2557 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. ก.พ. 2M 
ดัชนคี้าปลกี 18.4 -0.5 10.0 2.8 -5.4 -8.1 -10.4 -8.0 -9.2 
อาหารและเครื่องดื่ม -16.3 51.7 106.6 104.5 14.7 13.5 46.7 33.9 38.8 
ห๎างสรรพสินค๎า 8.8 2.2 4.4 3.8 -1.2 1.9 -0.6 -1.0 -0.8 
รถยนต์และเช้ือเพลิง 29.1 -2.9 14.1 0.6 -9.7 -14.3 -16.1 -14.4 -15.2 
ดัชนคี้าสง่ 20.4 -2.1 11.1 -1.8 -5.9 -10.6 -19.0 -13.5 -16.3 
วัตถุดิบการเกษตร/สตัว ์ -12.2 0.7 -0.3 0.1 3.1 0.0 -9.4 19.9 4.0 
อาหาร 10.8 12.0 13.9 13.8 15.0 6.2 -0.2 5.6 2.6 
เช้ือเพลิง 16.0 5.4 6.8 2.6 -1.8 13.7 18.9 7.3 13.5 
วัสดุกํอสร๎าง 10.9 5.8 9.6 5.3 9.7 -0.8 0.9 2.2 1.6 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 18.6 1.6 26.6 1.6 -8.3 -10.7 -14.1 -4.6 -9.4 
ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย 

1 จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางผํานทําอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีสัดสํวนประมาณร๎อยละ 59 ของจํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติทั้งหมด  



ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 19 พฤษภาคม 2557 

Economic Outlook NESDB 

12 

การจ้างงาน: ลดลงตามการชะลอตัวและหดตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่การว่างงานเพ่ิมขึ้น แต่ยังอยู่ใน
ระดับต่่า ในไตรมาสแรก ปี 2557 มีการจ๎างงาน 37.81 ล๎านคน ลดลงร๎อยละ 0.5 ตามการจ๎างงานนอกภาค
เกษตรซ่ึงลดลง 277,650 คน (ลดลงร๎อยละ 1.1) ประกอบด๎วย (1) สาขากํอสร๎าง จ๎างงานลดลง 176,800 
คน (ลดลงร๎อยละ 6.8) ตามการหดตัวของการกํอสร๎างภาครัฐและเอกชนซ่ึงเป็นผลมาจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อม่ันของผู๎ประกอบการ (2) สาขาค๎าสํงค๎าปลีก จ๎างงานลดลง 102,127 
คน (ลดลงร๎อยละ 1.6) สอดคล๎องกับการหดตัวของดัชนีค๎าสํงและค๎าปลีกที่ลดลงร๎อยละ 16.3 และร๎อยละ 
9.2 ตามลําดับ และ (3) สาขาอุตสาหกรรม จ๎างงานลดลง 88,333  คน (ลดลงร๎อยละ 1.3) สอดคล๎องกับ 
การหดตวัของการผลติภาคอุตสาหกรรม ในขณะทีก่ารจา๎งงานภาคเกษตรเพิม่ขึน้ 88,343 คน (เพิม่ขึน้ร๎อยละ 0.7) 
ตามการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูและการเพิม่ขึน้ของผลผลติพชืผลสําคญั รวมทัง้การฟืน้ตวัของผลผลติก๎ุง 

สําหรับผู๎วํางงานเฉลีย่ในไตรมาสน้ีมีจํานวน 344,430 คน เพิ่มขึ้น 75,703 คน เม่ือเทียบกับชํวงเดียวกันของ
ปีกํอน คิดเป็นอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.9 

การจ้างงานรวมลดลง 
ร้อยละ 0.5 ตามการจ้าง
งานนอกภาคเกษตร ที่
ลดลงร้อยละ 1.1 ในขณะที่
การจ้างงานภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแต่
ยังอยู่ในระดับต่ าที่ร้อยละ 
0.9 

 

การจ้างงานจ่าแนกตามสาขาการผลติ 

%YOY 
2555 2556 2557 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

การจ้างงานรวม (100%) 1.2 -0.1 1.3 0.9 -1.2 -1.3 -0.5 0.4 -1.2 -0.7 
     ภาคเกษตร (38.7%) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 0.7 1.0 -1.2 2.4 
     นอกภาคเกษตร (61.3%) -0.3 0.0 1.4 1.1 -0.8 -1.9 -1.1 0.1 -1.2 -2.1 

อุตสาหกรรม (14.9%) 1.8 0.8 1.1 -1.3 2.5 0.9 -1.3 -1.7 -0.1 -2.2 
กํอสร๎าง (6.5%) 5.1 2.0 6.0 5.6 -3.2 -1.4 -6.8 -11.3 -5.6 -3.9 
โรงแรมและภัตตาคาร (6.0%) -9.4 -0.3 4.4 7.2 -6.0 -6.4 -1.3 -2.7 -2.3 1.3 
ค๎าสํงและคา๎ปลีก (15.3%) -0.7 0.2 3.5 2.3 -1.2 -3.7 -1.6 1.0 -2.1 -3.8 

จ่านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 2.6 2.8 2.8 2.9 3.1 2.6 3.4 3.6 3.3 3.4 
อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 
การทํางานต่าํระดับ (แสนคน) 3.5 3.4 3.9 2.8 3.3 3.5 2.8 3.1 2.3 2.8 
ที่มา: สํานักงานสถติิแหํงชาต ิ
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 ด้านการคลัง 

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่่ากว่าประมาณการและต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสที่สองของ
ปีงบประมาณ 2557 (มกราคม – มีนาคม 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได๎สุทธิ 432,470.4 ล๎านบาท ต่ํากวํา
ประมาณการ และต่ํากวําชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 7.1 และร๎อยละ 7.9 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญ
มาจาก (1) การปรับลดอัตราภาษีเงินได๎บุคลธรรมดา และการขยายฐานภาษีไมํเป็นไปตามเป้าหมาย  
(2) การจัดเก็บภาษีมูลคําเพิ่มจากการนําเข๎าหดตัวตามการลดลงของมูลคําการนําเข๎า และ (3) ภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ลดลงตามการลดลงของความต๎องการซ้ือรถยนต์หลังจากที่ขยายตัวสูงในชํวงเดียวกัน  
ของปีกํอน ซ่ึงได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายคืนภาษีให๎แกํผู๎ซ้ือรถยนต์คันแรก  

รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได๎สุทธิ 935,919.5 ล๎านบาท ต่ํากวําประมาณ
การและชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 2.2 และร๎อยละ 4.3 ตามลําดับ 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ : ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีการเบิกจําย
งบประมาณท้ังสิ้น 642,735.9 ล๎านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ 3.6 แบํงเป็นรายจําย
ประจํา 483,940.5 ล๎านบาท (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.3) และรายจํายลงทุน 158,818.7 ล๎านบาท (ลดลงร๎อยละ 
24.9) โดยจําแนกเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2557 จํานวน 482,641.6 ล๎านบาท 
(อัตราเบิกจํายร๎อยละ 19.1 ของวงเงินงบประมาณ ต่ํากวําเป้าหมายซ่ึงกําหนดไว๎ร๎อยละ 24) ซ่ึงเป็นผลจาก
การเรํงรัดเบิกจํายในชํวงกํอนหน๎า โดยแบํงเป็น รายจํายประจํา 448,240.5 ล๎านบาท (อัตราเบิกจํายร๎อยละ 
21.4 สูงกวําไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณที่แล๎วร๎อยละ 0.2) และรายจํายลงทุน 34,401.1 ล๎านบาท 
(อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 8.0 ต่ํากวําเป้าหมายซ่ึงกําหนดไว๎ร๎อยละ 20) ซ่ึงสํวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากอุปสรรค
ในการจัดประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อการจัดสรร
งบอุดหนุนเฉพาะกิจและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการลงทุน เชํน การขาดแคลนผู๎รับจ๎างและ  
ความลาํชา๎ในขัน้ตอนการประกวดราคา (2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จํานวน 70,456.3 ล๎านบาท 
ลดลงจากชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 3.1 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 23.4) (3) เงินกู้นอกงบประมาณ 
จํานวน 7,631 ล๎านบาท ประกอบด๎วย เงินก๎ูภายใต๎โครงการไทยเข๎มแข็ง 2555 จํานวน 2,990 ล๎านบาท 
เงินก๎ูเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร๎างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) 3,536 ล๎านบาท และ
เงินก๎ูเพื่อวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร๎างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จํานวน 1,105 ล๎านบาท และ  
(4) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (รวมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  คาดวําจะเบิกจํายงบลงทุนจํานวน 82,045.7  
ล๎านบาท เพิ่มขึ้น 9,614.4 ล๎านบาท หรือเพิ่มจากร๎อยละ 13.3 จากชํวงเดียวกันของปีงบประมาณที่แล๎ว 
โดยสวํนใหญเํปน็การเบกิจาํยของการรถไฟฟา้ขนสงํมวลชนแหงํประเทศไทยและบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  

รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การใช๎จํายภาครัฐอยูํที่ 1,567,342.8 ล๎านบาท หดตัวจากชํวง
เดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 4.2 โดยรายจํายลงทุนเบิกจํายได๎ 412,524.6 ล๎านบาท หดตัวร๎อยละ 18.2 
ในขณะที่รายจํายประจําเบิกจํายได๎ 1,154,818.2 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 2.1 เทียบกับชํวงเดียวกัน  
ของปีกํอน  

การจัดเก็บรายได้รัฐบาล
สุทธิต่ ากว่าประมาณการ
ร้อยละ 7.1 จากผลของ 
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และ 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ลดลง  

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีต่ ากว่าเป้าหมาย
เน่ืองจากการเบิกจ่าย 
งบลงทุนที่ต่ ากว่าเปา้หมาย
ค่อนข้างมาก  

ผลการจดัเกบ็รายได้ของรัฐบาล 

ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 6M 

รายได๎นําสํงคลงัสุทธ ิ(พันล๎านบาท) 1,975.9 2,161.3 508.5 469.6 641.9 541.3 503.4 432.5 935.9 
เทียบประมาณการ (%) -0.2 2.9 16.2 5.2 -1.4 -4.3 2.5 -7.1 -2.2 
เทียบปีกํอน (%) 4.4 9.4 27.6 13.7 3.4 -0.5 -1.0 -7.9 -4.3 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 
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ฐานะการคลัง: ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
จํานวน 111,065.4 ล๎านบาท โดยเป็นการขาดดุลงบประมาณ 125,648.7 ล๎านบาท การขาดดุลเงินนอก
งบประมาณ 52,282.7 ล๎านบาท ทั้งน้ีรัฐบาลได๎มีการก๎ูเพื่อชดเชยการขาดดุล 66 ,866 ล๎านบาท สํงผลให๎
ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นงวด มีจํานวน 213,667 ล๎านบาท 

รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 460,320.7 ล๎านบาท และ 60,096.5 ล๎านบาท ตามลําดับ โดยรัฐบาลได๎ก๎ูเงินเพื่อชดเชย 
การขาดดุลดังกลําวไปแล๎วท้ังสิ้น 130,160.1 ล๎านบาท (กรอบวงเงินการขาดดุลประจําปีงบประมาณ 2557 
เทํากับ 250,000 ล๎านบาท) 

หน้ีสาธารณะคงค้าง: ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีจํานวน 5,530,363.9 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 46.10 
ของ GDP โดยเพิ่มจากเดือนกํอนหน๎าร๎อยละ 0.3 และสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ  1.98  
ประกอบด๎วย หน้ีของรัฐบาล 3,905,865.7 ล๎านบาท หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไมํใชํสถาบันการเงิน 1,090,502.5 
ล๎านบาท และหน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 533,422.7 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 
ร๎อยละ 70.6 ร๎อยละ 19.7 และร๎อยละ 9.7 ของหน้ีสาธารณะคงค๎าง ตามลําดับ  

ฐานะเงินคงคลัง  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม มี
จ านวน 213,667 ลา้นบาท  

หน้ีสาธารณะคงค้าง 
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที ่
ร้อยละ 46.1 ของ GDP 

ตารางการใช้จา่ยภาครัฐ (แยกตามประเภท) 
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 
(พันล้านบาท) ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 6M 

เบิกจา่ยรวม 2,684.9 2,847.0 968.5 666.7 564.1 647.7 924.6 642.7 1,567.3 

YOY (%) 9.7 6.0 68.4 -21.0 7.4 -12.6 -4.5 -3.6 -4.2 

รายจํายประจํา 1,945.8 1,994.9 675.4 455.3 413.0 451.2 670.9 483.9 1,154.8 

YOY (%) 4.2 2.5 59.1 -32.1 6.4 -2.4 -0.7 6.3 2.1 

รายจํายลงทุน 739.0 852.1 293.1 211.4 151.1 196.5 253.7 158.8 412.5 

YOY (%) 27.1 15.3 95.0 22.6 10.6 -29.3 -13.4 -24.9 -18.2 

การเบิกจํายรวมไมํรวมกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 2,501.0 2,654.1 891.3 594.5 528.8 639.5 826.5 634.6 1,461.1 

YOY (%) NA 6.1 68.0 -19.5 3.4 -11.2 -7.3 6.7 -1.7 

1. งบประมาณรายจ่ายประจา่ป ี 2,148.4 2,171.4 699.8 512.8 452.5 506.3 760.8 482.6 1,243.4 

อัตราการเบิกจําย (%) 90.3 90.5 29.2 21.4 18.9 21.1 30.1 19.1 49.2 

เป้าหมายการเบิกจําย (%) 93.0 94.0 20.0 24.0 25.0 25.0 22.0 25.0 47.0 

รายจํายประจํา 1,873.0 1,894.8 641.4 422.1 402.3 429.0 644.3 448.2 1,092.5 

รายจํายลงทุน 275.4 276.6 58.4 90.7 50.2 77.3 116.5 34.4 150.9 

 อัตราการเบิกจําย (%) 66.3 68.7 14.6 22.6 12.6 18.9 27.2 8.0 35.2 

 เป้าหมายการเบิกจําย (%) 72.0 80.0 10.0 15.0 25.0 30.0 15.0 20.0 35.0 

การเบิกจํายกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 183.9 192.9 77.2 72.2 35.3 8.2 138.2 39.5 177.7 

งบประมาณรายจํายประจําปีไมรํวมกรมสงํเสรมิการปกครองทอ๎งถิน่ 1,964.5 1,978.5 622.5 440.6 417.2 498.1 622.6 443.2 1,065.8 

2. งบเหลื่อมป ี 146.8 231.0 86.2 72.7 30.8 41.3 70.3 70.5 140.8 

3. เงินกู้นอกงบประมาณ 33.6 40.3 8.1 8.8 10.3 13.1 7.9 7.6 15.5 

4. งบลงทุนรัฐวสิาหกจิ 356.1 404.3 174.4 72.4 70.5 87.0 85.6 82.0 167.6 
ที่มา: กค. ระบบ GFMIF และ สศช. 
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 ด้านการเงิน 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวลดลง ในไตรมาสแรกของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติให๎ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร๎อยละ 2.25 ตํอปี เป็นร๎อยละ 2.00 ตํอปี เน่ืองจาก
ประเมินวําเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีความไมํแนํนอน 
อาจสํงผลให๎การเติบโตของเศรษฐกิจต่ํากวําที่คาดการณ์ ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมหลัก เชํน 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยูโร และญี่ปุ่น ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว๎ที่ระดับต่ําอยํางตํอเน่ือง เชํนเดียวกับธนาคาร
กลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงสํวนใหญยํังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ท่ีระดับเดมิ ยกเว๎นเวียดนามที่
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง Refinancing Rate และ Discount Rate ลงร๎อยละ 0.50 เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ 
ในประเทศที่อยูํในภาวะชะลอตัว ลําสุด ในเดือนเมษายน 2557 กนง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 
ร๎อยละ 2.00 ตํอปี และจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิด เพื่อดําเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม
ตํอไป เชํนเดียวกับประเทศในภูมิภาคที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ท่ีระดับเดิม 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน
ไตรมาสแรกของปี 2557 ปรับตัวลดลงตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นไตรมาสแรก อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํ 4 แหํง ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 2.23 2.37 และร๎อยละ 2.60 ตํอปี ในไตรมาส
กํอนหน๎า เป็นร๎อยละ 1.75 2.02 และร๎อยละ 2.49 ตํอปี ตามลําดับ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํ 4 แหํง และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 6.85 และ 
ร๎อยละ 7.25 ในไตรมาสทีแ่ลว๎เปน็ร๎อยละ 6.75 และร๎อยละ 7.17 ตํอปี ตามลําดับ สอดคล๎องกับอัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากและอัตราดอกเบีย้เงนิก๎ูทีแ่ทจ๎ริง2 ซ่ึงปรับลดลงจากไตรมาสกํอนหน๎ามาอยูทํีร๎่อยละ -0.36 และ 4.64 ตํอ
ปี ตามลําดับ ลําสุด ในเดือนเมษายน 2557 ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา  
12 เดือนลงอีกเล็กน๎อย แตํยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินก๎ู MLR ไว๎ในระดับเดียวกับเดือนมีนาคม 2557  

อัตราดอกเบีย้เงินฝากและ
อัตราดอกเบีย้เงินกู้เฉลีย่
ปรับลดลงตามทิศทางของ
อัตราดอกเบีย้นโยบาย โดย
อัตราดอกเบีย้เงินฝากลดลง
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่แท้จริงเป็นลบ 

กนง. มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 
0.25 เน่ืองจากความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจจะชะลอตัวมีมาก
ขึ้น 

หนี้สาธารณะคงค้าง 
ณ ส้ินงวด 2555 2556 2557 

(พันล้านบาท) ท้ังปี ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Q2  

(ณ สิน้ ก.พ. 57)  
หนี้สาธารณะคงค้างสะสม 4,937.2 5,430.6 4,961.3 5,074.0 5,209.3 5,430.6 5,449.8 5,530.4 
สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ) 44.5 45.5 43.7 44.1 44.1 45.5 45.8 46.1 

หน้ีรัฐบาล 3,515.0 3,774.8 3,516.6 3,555.6  3,642.1 3,774.8 3,827.1 3,905.9 
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่ไมํเป็นสถาบันการเงิน 1,064.3 1,113.0 1,072.8 1,072.4 1,076.2 1,113.0 1,085.0 1,090.2 
หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 352.2 541.9 364.6 437.9 490.2 541.9 536.9 533.4 
หน้ีกองทุนเพื่อการฟื้นฟ ู 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
หน้ีหนํวยงานอื่นของรฐั 5.7 0.8 7.3 8.1 0.8 0.8 0.8 0.8 

ที่มา: สศค. 

2 คํานวณจากการนําอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือนและอัตราดอกเบ้ีย MLR เฉลี่ยของ ธพ.ใหญํ 4 แหํง ปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
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เงินฝากและการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 7.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ได๎ลดระดับการเรํงระดมเงนิฝากลง ตามการปรับ
ลดเป้าหมายสินเชื่อในปี 2557 ตามแนวโน๎มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งผลจากการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ภายหลังจาก กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นร๎อยละ 
2.00 ในเดือนมีนาคม 2557 และผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมไปเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ให๎
ผลตอบแทนสูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มมากขึ้น 

สินเช่ือภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.1 เม่ือเทียบกับ 
ชํวงเดียวกันของปีกํอน (%YoY) ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎อยละ 11.8 ในไตรมาสสี่ของปี 2556 และเม่ือ
เทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า สินเชื่อขยายตัวเพียงร๎อยละ 0.23 (%QoQ S.A.) ชะลอลงจากการขยายตัว 
ร๎อยละ 2.06 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน ซ่ึงสํวน
หน่ึงมีสาเหตุมาจากมาตรการกระตุ๎นการใช๎จํายภาคครัวเรือนซ่ึงทําให๎ฐานการขยายตวัสูงและสํงผลให๎สินเชื่อ
เพื่อซ้ือหรือเชําซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชะลอตัวลงมาก ประกอบกับการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจทํา
ให๎ธนาคารพาณิชย์มีความกังวลตํอความสามารถในการชําระหน้ีของครัวเรือนและระมัดระวังในการปลํอย
สินเชื่อมากขึ้น ในขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวใกล๎เคียงกับไตรมาสกํอนหน๎า โดยขยายตัวได๎ดีในสาขา
การเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต กํอสร๎าง และอสังหาริมทรัพย์ แตํสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวลง
เล็กน๎อย นอกจากน้ี ในไตรมาสน้ีความต๎องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญํลดลง แตํความต๎องการสินเชือ่ของ 
SMEs เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณการใช๎จํายบัตรเครดิตหดตัวลงร๎อยละ 31.3 
สอดคล๎องกับการลดลงของความต๎องการบริโภค 

เงินฝากและตั๋วแลกเงิน
ชะลอตัวลงเน่ืองจาก 
การแข่งขันระดมเงินฝากมี
น้อยลง และผู้ฝากเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น 

สินเชื่อชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
สินเชื่อครัวเรือน เน่ืองจาก
ฐานการขยายตัวสินเชื่อใน
ปีที่ผ่านมาสงูและธนาคาร
พาณิชยเ์พิ่มความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อ 
ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจยังคง
ขยายตัวได้ดีในบางสาขา 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 

ธนาคาร 
2555 2556 2557 อัตราดอกเบี้ย 

ณ สิ้น เม.ย. 57 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย -0.25     -0.25   -0.25   -0.25     -0.25   2.00 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน 
ธนาคารพาณิชย์ใหญํ 4 แหํง -0.01     -0.40   0.05   -0.27 -0.04 -0.09 -0.36 -0.02 1.73 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง -0.04 0.08 -0.03 -0.29 -0.06     -0.13 -0.02 -0.03 -0.30 -0.10 1.92 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ -0.13     -0.17       -0.11     -0.23   2.49 

อัตราดอกเบ้ีย MLR 
ธนาคารพาณิชย์ใหญํ 4 แหํง -0.12     -0.13       -0.16 0.03   -0.13   6.75 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง -0.11   0.02 -0.13       -0.13     -0.09   7.17 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ -0.08     -0.04       -0.12         6.92 

ที่มา: CEIC และ ธปท. 
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สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ตึงตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ  
สภาพคล่องส่วนเกิน3 ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยสัดสํวนสินเชื่อ (ไมํรวมเงินให๎ก๎ูยืมผํานธุรกรรมซ้ือคืนพันธบัตร) 
ตํอเงินฝากที่รวมตั๋วแลกเงนิของธนาคารพาณิชยใ์นไตรมาสแรกของปี 2557 ปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 101.4  
เป็นร๎อยละ 100.6 ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อ สอดคล๎องกับสภาพคลํองสํวนเกินซ่ึงปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 
1,310.4 พันล๎านบาท ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็น 1,391.7 พันล๎านบาท  

ค่าเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นต้ังแต่ต้นปี 2557 แต่เม่ือ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์ 
สรอ. ในไตรมาสแรกเฉลี่ยอยูํที่ 32.67 บาทตํอดอลลาร์ สรอ. เทียบกับ 31.69 และ 29.81 บาทตํอดอลลาร์ 
สรอ. ในไตรมาสกํอนหน๎าและชํวงเดียวกันของปีกํอน ตามลําดับ ทั้งน้ี ปัจจัยที่สํงผลให๎เงินบาทแข็งคําขึ้น 
ประกอบด๎วย (1) เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อํอนคําลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต่ํากวําคาดการณ์ 
(2) สถานการณ์การเมืองในประเทศผํอนคลายความรุนแรงลง (3) ความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศเกิดใหมํและ
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจเอเชีย และ (4) มีความชัดเจนในทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ 
วําจะยังอยูํในระดับต่ําตํอไป อยํางไรก็ตาม ในภาพรวมคําเงินบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 อํอนคําลงจาก
ไตรมาสกํอนหน๎า ร๎อยละ 3.08 ในเดือนเมษายน 2557 เงินบาทแข็งคําขึ้นตํอเน่ือง โดยมีคําเฉลี่ยที่ 32.32 
บาทตํอดอลลาร์ สรอ. (แข็งคาํขึ้นร๎อยละ 0.22 จากเดือนกํอนหน๎า) และเฉลี่ยในวันที ่2-16 พฤษภาคม เทํากับ 
32.46 บาทตํอดอลลาร์ สรอ. 

ค่าเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่นๆ4 ปรับตัวอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า
และช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2557 ดัชนีคําเงินบาท (NEER) อยูํที่ 101.53 
อํอนคําลงร๎อยละ 0.08 และร๎อยละ 6.10 เม่ือเทียบกับไตรมาสกํอนหน๎าและชํวงเดียวกันของปีกํอน 
ตามลําดับ สอดคล๎องกับการเคลื่อนไหวของดัชนีคําเงินบาทที่แท๎จริง (REER) ที่อํอนคําลงร๎อยละ 0.14 และ
ร๎อยละ 6.54 เม่ือเทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า และชํวงเดียวกันของปีกํอน ตามลําดับ  

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที ่3 ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 
6.27 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ใกล๎เคียงกับการไหลออกของเงินทุนในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นการไหลออก
ในทุกภาค (ยกเว๎นธนาคารแหํงประเทศไทย) ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินก๎ูยืมระยะสั้นจาก
ตํางประเทศของภาคธนาคาร การขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนตํางชาติ และการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ตํางประเทศของผู๎ลงทุนไทย ในขณะที่เงินทุนไหลเข๎าสุทธิจากการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศปรับตัว
ลดลงมาอยูํที่ 2.89 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการไหลเข๎าสุทธิ 4.28 และ 4.11 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. 
ในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ตามลําดับ 

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ลดลง สอดคล้องกับสภาพ
คล่องส่วนเกินที่ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น 

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิ จากการช าระคืนเงินกู้
ต่างประเทศ การขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างชาติ และการออกไป
ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศของผู้ลงทุน
ไทย 

3 สภาพคลํองสํวนเกินคํานวณจากร๎อยละ 90 ของเงินให๎ก๎ูยืมผํานธุรกรรมซ้ือคืนพันธบัตร บวกกับร๎อยละ 40 ของสินทรัพย์ตํางประเทศสทุธิ และบวกกับร๎อยละ 50 ของเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ของรัฐและธนาคารแหํงประเทศไทย   

4 ธปท. เร่ิมปรับใช๎สกุลเงินพร๎อมน้ําหนักใหมํในการคํานวณดัชนีคําเงินบาท (NEER) และดชันีคําเงินบาทที่แท๎จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร๎อมปรับปีฐานของคําดัชนีให๎
สอดคล๎องกับปีที่ใช๎คํานวณน้ําหนัก คือ ปี 2555 เพ่ือให๎สะท๎อนถึงโครงสร๎างทางการค๎าตามความเป็นจริงได๎ดียิ่งขึ้น  

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่แข็งค่าขึ้นตั้งแตต่้น
ปี 2557 แต่ยงัคงอ่อนค่า
เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า  
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ผันผวนตลอดทั้งไตรมาส ตามความกังวลของนักลงทุนต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ และปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังยืดเย้ือ โดย SET 
index เคลื่อนไหวในชํวง 1,205.4-1,381.2 และปิด ณ ไตรมาสที่ 1,376.3 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดท๎าย
ของปี 2556 ร๎อยละ 6.0 ในขณะที่มูลคําการซ้ือขายเฉลี่ยตํอวันลดลงมาอยูํที่ 29.9 พันล๎านบาท โดย  
นักลงทุนตํางชาติขายสุทธิรวม 20.8 พันล๎านบาท ซ่ึงเป็นการขายสุทธิในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 
เน่ืองจากนักลงทุนกังวลตํอการปรับลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้งแตํต๎นปี 
2557 ที่จะสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุํมประเทศเกิดใหมํ จึงได๎ลดนํ้าหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงลง อยํางไรก็ตามนักลงทุนตํางชาติกลับมาซ้ือสุทธิอีกคร้ังในเดือนมีนาคม ภายหลังทิศทาง  
การดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้น และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุํม
ประเทศเกิดใหมํเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อยํางไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังคง
เป็นปัจจัยที่กดดันปริมาณการลงทุนของนักลงทุนตํางชาติในไทย  

ในเดือนเมษายน 2557 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูํที่ 1,414.9 จุด มูลคําซ้ือขายเฉลี่ยตํอวันเพิ่มขึ้น
เล็กน๎อยมาอยูํที่ 30.2 พันล๎านบาท โดยนักลงทุนตํางชาติมียอดซ้ือสุทธิ 15.9 พันล๎านบาท ตํอเน่ืองจาก 
เดือนมีนาคม ตามเงินทุนจากตํางประเทศที่ไหลเข๎า สํูภูมิภาค อยํางไรก็ตามในชํวงวันที่ 2- 16 พฤษภาคม  
SET Index ยงัคงเคลือ่นไหวผนัผวน เน่ืองจากปญัหาทางการเมืองในประเทศยงัไมํมีขอ๎ยตุ ิ

 

มูลค่าซื้อขายปรับลดลง 
ในขณะที่ดัชนีราคาผันผวน 
ตามความกังวลของ 
นักลงทุนต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ และปญัหา
การเมืองในประเทศทีย่ัง
ยืดเยื้อ 

เงินทุนเคลื่อนย้าย 

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  
2556 2557 

ทั้งป ี H1 Q3 Q4 Q1 ก.พ. มี.ค. 

เงินทุนเคลื่อนย้าย 0.38 8.09 -1.28 -6.43 -6.27 -4.37 -2.13 
ภาครัฐ 4.41 3.95 0.18 0.28 -1.00 -0.30 -0.25 
ธนาคารแห่งประเทศไทย -4.56 -0.84 -0.28 -3.44 0.15 0.05 0.04 
ภาคธนาคาร -1.01 3.63 -4.83 0.20 -3.32 -2.72 3.29 
ภาคอื่นๆ 1.54 1.36 3.66 -3.47 -2.11 -1.39 -5.21 
การลงทุนโดยตรง 6.35 0.86 2.69 2.81 2.00 0.12 -0.74 

นักลงทุนไทย -6.64 -3.74 -1.60 -1.30 -0.89 -0.15 -1.25 
นักลงทุนต่างชาต ิ 13.00 4.60 4.28 4.11 2.89 0.26 0.51 

การลงทุนในหลักทรัพย์ -7.33 -0.23 0.14 -7.24 -3.77 -2.04 -1.38 
นักลงทุนไทย -2.83 -0.93 0.44 -2.33 -2.06 -1.13 -1.75 
นักลงทุนต่างชาต ิ -4.50 0.70 -0.30 -4.91 -1.71 -0.91 0.37 

เงินกู ้ 10.64 9.44 -2.34 3.54 -2.83 -2.07 1.04 
การลงทุนอื่น ๆ -9.29 -1.98 -1.76 -5.54 -1.68 -0.37 -1.05 

ที่มา: ธปท. 
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มูลค่าการซือ้ขายพันธบัตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น มูลคําซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซ้ือขายขาด (Outright Transaction) 
เฉลีย่ตํอวันในไตรมาสแรก เทํากับ 75.2 พันล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69.9 พันล๎านบาท ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556  
โดยนักลงทนุตาํงชาตมีิยอดขายสทุธใินไตรมาสแรก 0.3 พนัลา๎นบาท เทยีบกับยอดซ้ือสุทธิ 7.5 พันล๎านบาท ใน 
ไตรมาสที่สี่ ปี 2556 ซ่ึงสํวนใหญํเป็นการขายสุทธิในเดือนมกราคม (6.0 พันล๎านบาท) และกุมภาพันธ ์ 
(1.7 พนัลา๎นบาท) เน่ืองจาก (1) นักลงทนุตอ๎งการลดความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดทุนจากการลดขนาด
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ (2) ปริมาณพันธบัตรออกใหมํในตลาดแรกมีแนวโน๎มที่จะต่ํากวําการคาดการณ์
เน่ืองจากความไมํชดัเจนในประเดน็ทางกฎหมายของ พ.ร.บ. ลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน และ (3) ความกังวลของ 
นักลงทนุตอํทศิทางอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ภายหลังเศรษฐกิจไทยเร่ิมสํงสัญญาณการชะลอตัวลงจากปัญหา
การเมืองในประเทศ อยาํงไรก็ตามในเดอืนมีนาคม นักลงทุนตํางชาติกลับมาซ้ือสุทธิ 7.4 พันล๎านบาท ภายหลัง
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังไมํมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
(Yield) ณ สิ้นไตรมาส ปรับลดลงเกือบทุกชํวงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นถึงปานกลาง เน่ืองจาก 
การปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายและปริมาณพนัธบตัรระยะสัน้ออกใหมํลดลง 

ในเดือนเมษายน 2557 มูลคําซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซ้ือขายขาดเฉลี่ยตํอวันอยูํที่ 93.6 พันล๎านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาก เม่ือเทียบกับไตรมาสแรกและเดือนมีนาคม 2557 โดยนักลงทุนตํางชาติมียอดซ้ือสุทธิที่ 41.6
พันล๎านบาท ตํอเน่ืองจากเดือนมีนาคม ภายหลังการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ซ่ึงจูงใจเงินทุนจาก
ตํางประเทศไหลเข๎าสูํตลาดทุนไทยมากขึ้น ประกอบกับมีแรงซ้ือจากนักลงทุนสถาบันเข๎ามามากขึ้น 

ดุลบัญชีเดินสะพัด: ในไตรมาสแรกของปี 2557 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8,226 ล๎านดอลลาร์ สรอ.  
(หรือเทาํกับ 267,929 ลา๎นบาท) สงูกวาํการเกินดลุ 2,962 ล๎านดอลลาร์ สรอ. (หรือเทํากับ 95,105 ล๎านบาท) 
ในไตรมาสกํอนหน๎า ซ่ึงเป็นผลมาจากการเกินดุลการค๎า 6,519 ล๎านดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบริการ 
รายได๎ปฐมภูมิ และรายได๎ทุติยภูมิ 1,707 ล๎านดอลลาร์ สรอ.  

มูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น 
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 
ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรปรับลดลง 

ดุลบญัชีเดินสะพัดเกินดลุ 
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เงินส่ารองระหว่างประเทศ: ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 เงินสํารองระหวํางประเทศอยูํที่ 167.45 พันล๎าน
ดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 23.60 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 2.8 
เทําของหน้ีตํางประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ปี 2556) และเทียบเทํามูลคําการนําเข๎า 10.2 เดือน 
(คําเฉลี่ยมูลคําการนําเข๎าในไตรมาสแรก ปี 2557) 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป: ในไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.0 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 1.7 ในไตรมาส
กํอนหน๎า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.1 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 3.2 ใน 
ไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเน้ือสัตว์ และราคาผักและผลไม๎ เน่ืองจาก
สภาพอากาศที่แห๎งแล๎งทําให๎ผลผลิตออกสูํตลาดได๎น๎อยลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นราคาอาหารสําเร็จรูปเน่ืองจาก
การทยอยปรับขึ้นราคาก๏าซหุงต๎มในภาคครัวเรือนตั้งแตํเดือนกันยายน 2556 ในอัตราเดือนละ 50 สตางค์ตํอ
กิโลกรัม ซ่ึงสํงผลให๎ราคาอาหารสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นตํอเน่ืองตั้งแตํไตรมาสสุดท๎ายของปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
ในขณะทีดั่ชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 ทรงตัวอยูใํนระดบัเดยีวกันกับใน
ไตรมาสกํอนหน๎า สํวนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยูํที่ร๎อยละ 1.2 เทียบกับร๎อยละ 0.8 ในไตรมาสที่แล๎ว5 

เงินส ารองระหวา่งประเทศ 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 
เท่ากับ 167.45 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
ในไตรมาสแรกของปี 2557 
อยู่ที่ร้อยละ 2.0 

ดัชนีราคาผูผ๎ลติในไตรมาสแรกของป ี2557 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.2 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตเกษตรกรรม และราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเป็นหลัก โดยราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.1 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสัตว์มีชีวิตและสัตว์นํ้า และปลาและสัตว์นํ้า 
สํวนราคาผลติภณัฑจ์ากเหมืองเพิม่ขึน้ร๎อยละ 7.3 เรํงตัวขึน้มากจากร๎อยละ 3.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า เน่ืองจาก
การเพิ่มขึน้ของราคาลกิไนต์ ปิโตรเลียมและก๏าซธรรมชาติ โดยเฉพาะลิกไนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาซื้อขาย
ลํวงหน๎าในตลาดโลก ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.8 โดยเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต๎นทุนการนําเข๎าที่เพิ่มขึ้นจากการอํอนคําของเงินบาทเป็นสําคัญ6 

5 ในเดือนเมษายน 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเทํากับร๎อยละ 2.5 และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเทํากับร๎อยละ 1.7 รวม 4 เดือนแรกของปี 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเทํากับร๎อยละ 2.1 และ
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเทํากับร๎อยละ 1.3  

6 ในเดือนเมษายน 2557 ดัชนีราคาผู๎ผลิตเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.9 รวม 4 เดือนแรกของปี 2557  ดัชนีราคาผู๎ผลิตเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.4  

ดัชนีราคาผู้ผลติ 
ในไตรมาสแรกของปี 2557 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2  
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้่ามันในไตรมาสแรก ปี 2557 
ราคาน่้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอ่นหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2557 ราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูํที่ 103.76 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล 
ลดลงร๎อยละ 2.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกํอนหน๎า (%YOY) และอยูํในระดับต่ํากวําราคาเฉลี่ย 
ในไตรมาสสุดท๎ายของปี 2556 และทั้งปี 2556 ซ่ึงอยูํที่ 105.16 และ 104.52 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล 
ตามลําดับ 

การปรับตัวลดลงของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก มีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของอุปทานนํ้ามันดิบ 
ในสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นประเทศที่บริโภคนํ้ามันดิบรายใหญํที่สุดของโลก (ร๎อยละ 20.9 ของอุปสงค์รวมของโลก)   
(2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปอยํางช๎าๆ (3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงเป็นประเทศ 
ที่บริโภคนํ้ามันรายใหญํเป็นอันดับที่ 2 ของโลก (ร๎อยละ 11.8 ของอุปสงค์รวมของโลก) และ (4) แนวโน๎ม 
การแข็งคําของเงินดอลลาร์ สรอ. ซ่ึงชํวยลด Speculative demand ในตลาดนํ้ามันโลก  

ราคาน้ ามันดิบลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า จาก 
อุปสงค์ในตลาดโลกเน่ืองยัง
อยู่ในภาวะชะลอตัว 

 

ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก 

ปี   
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล) อัตราการขยายตัว (%YOY) 

OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย 

2555 

Q1 117.02 116.19 118.50 103.05 113.69 16.1 15.6 12.5 9.6 13.5 
Q2 106.45 106.35 108.55 93.60 103.74 -4.2 -3.9 -7.2 -8.6 -5.9 
Q3 106.55 106.32 109.84 92.09 103.70 -0.9 -0.7 -3.0 2.7 -0.6 
Q4 107.48 107.46 110.19 88.02 103.29 0.4 1.0 0.6 -6.5 -1.0 
ทั้งป ี 109.37 109.08 111.77 94.19 106.10 2.6 2.7 0.5 -0.9 1.3 

2556 

Q1 108.20 108.19 113.17 94.29 105.96 -7.5 -6.9 -4.5 -8.5 -6.8 
Q2 100.85 100.77 103.31 94.13 99.77 -5.3 -5.2 -4.8 0.6 -3.8 
Q3 106.44 106.30 110.25 105.80 107.20 -0.1 0.0 0.4 14.9 3.4 
Q4 106.87 106.83 109.59 97.36 105.16 -0.6 -0.6 -0.5 10.6 1.8 
ทั้งป ี 105.59 105.53 109.08 97.90 104.52 -3.5 -3.3 -2.4 3.9 -1.5 
ม.ค. 103.68 103.69 107.12 94.68 102.29 -3.8 -3.8 -4.6 -0.1 -3.2 

2557 

ก.พ. 104.77 104.72 108.73 100.39 104.65 -5.7 -5.7 -7.0 5.4 -3.6 
มี.ค. 104.34 104.02 107.58 100.29 104.06 -1.2 -1.5 -2.0 8.0 0.6 
Q1 104.39 104.26 107.90 98.47 103.76 -3.5 -3.6 -4.7 4.3 -2.1 

เม.ย. 105.21 104.66 108.20 102.05 105.03 3.4 2.9 5.1 11.0 5.5 
1-15 พ.ค. 104.74 104.94 108.12 100.55 104.59      

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประมาณการราคาน้่ามันดิบ WTI ปี 2557 

หน่วยงาน ประมาณการราคาน้่ามัน WTI ปี 2557 
(ดอลลาร์ สรอ. ตอ่บาร์เรล) 

Deutsche Bank AG (ณ มกราคม 2557) 88.75  US$/Barrel 
EIA  (ณ เมษายน 2557) 95.60  US$/Barrel 
Barclays (ณ ธันวาคม 2556) 104.80  US$/Barrel 
EIU (ณ ธันวาคม 2556) 100.6  US$/Barrel 
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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3. เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี 2557 
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2557 ขยายตัวร๎อยละ 0.1 (%QoQ saar) และเม่ือเทียบกับชํวงเวลา

เดยีวกันของปกํีอน ขยายตวัร๎อยละ 2.3 (%YoY) ชะลอตวัลงจากร๎อยละ 2.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลมา
จากการหดตวัของการสงํออกสทุธแิละการลงทนุภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนภาคที่อยูํอาศัยซ่ึงชะลอลงมาก
เน่ืองจากสภาพอากาศทีห่นาวเยน็กวาํปกตแิละการเพิม่ขึน้ของอัตราดอกเบีย้ อยาํงไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวอยํางตํอเน่ืองและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสน้ี ซ่ึงสอดคล๎องกับการปรับตัวดีขึ้น 
อยาํงตอํเน่ืองของการจา๎งงาน โดยเฉพาะการจา๎งงานนอกภาคเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ใกลเ๎คยีงกับระดบักํอนเกิดวกิฤตในป ี
2551 ในขณะทีอั่ตราการวาํงงานลดลงอยาํงตอํเน่ืองเปน็ร๎อยละ 6.7 นอกจากน้ี การใชจ๎าํยของรัฐบาลกลางขยายตวั 
เป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ไตรมาส แสดงให๎เห็นถึงการลดลงของข๎อจํากัดด๎านการคลัง ลําสุด ในเดือนเมษายน
ภาคอุตสาหกรรมยังสํงสัญญาณขยายตัวเรํงขึ้นหลังจากได๎รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกต ิ 
โดยดชันี ISM ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ตดิตอํกันเปน็เดอืนที ่4 เปน็ 54.9  

แนวโน๎มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและการจ๎างงาน เม่ือรวมกับการลดลงของข๎อจํากัดทางการคลังและ
เงินเฟ้อที่ยังอยูํในระดับต่ํา สํงผลให๎คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) มีมติลดขนาดการเข๎าซ้ือ
สินทรัพย์ตามมาตรการ QE ลงจาก 5.5 หม่ืนล๎านดอลลาร์ สรอ. ตํอเดือน ลงเหลือ 4.5 หม่ืนล๎านดอลลาร์ 
สรอ. ตํอเดือน เม่ือวันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นการลดลงตํอเน่ืองกันเป็นคร้ังที่ 4 นับตั้งแตํ 
การประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2556  

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ในไตรมาสแรกของปี 2557 ขยายตัวร๎อยละ 0.2 (%QoQ SA) เป็น 
การขยายตัวติดตํอกัน 4 ไตรมาส และเม่ือเทียบกับชํวงเวลาเดียวของปีกํอน เศรษฐกิจขยายตัวร๎อยละ  0.9 
เพิม่ขึน้จากร๎อยละ 0.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีปจัจยัสนับสนุนหลกัจากการสงํออกสทุธ ิในขณะทีภ่าคการผลิต
ยังคงฟื้นตัวอยํางแข็งแกรํง โดยคําเฉลี่ยดัชนี PMI รวมในไตรมาสแรกอยูํที่  53.1 เพิ่มขึ้นจาก 51.8  
ในไตรมาสกํอนหน๎า และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้ งในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม สํวนการบริโภค
ภายในประเทศยังคงปรับตัวดีขึ้นอยํางช๎าๆ เห็นได๎จากยอดค๎าปลีกที่ขยายตัวดี และสอดคล๎องกับดัชนี  
ความเชื่อม่ันผู๎บริโภคซ่ึงปรับตัวเข๎าสูํระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปี ในเดือนมีนาคม อยํางไรก็ตาม อัตรา  
การวํางงานทรงตัวระดับสูงร๎อยละ 11.9 ตํอเน่ืองกัน  5 เดือน ในขณะที่แรงกดดันจากภาวะเงินฝืด ยังอยูํใน
เกณฑ์สูง โดยอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 0.6 ต่ํากวําร๎อยละ 1.0 ติดตํอกัน 2 ไตรมาส 
สํงผลให๎ธนาคารกลางยุโรปยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผํอนคลายอยํางตํอเน่ือง โดยมีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว๎ท่ีร๎อยละ 0.25 เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส
แรกของป ี2557 ขยายตวั
ร้อยละ 0.1 (%QoQ saar) 
และเม่ือเทยีบกับชว่งเวลา
เดยีวกันของปก่ีอน ขยายตวั
ร้อยละ 2.3 (%YoY) ชะลอ
ตวัลงจากร้อยละ 2.6 
ในไตรมาสก่อนหน้า  

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ 
ยูโรโซน ในไตรมาสแรกของ
ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 
0.2 (%QoQ SA)  
เป็นการขยายตัวตดิต่อกัน 
4 ไตรมาส  
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 เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ในไตรมาสแรกของปี 2557 ยังคงมีแนวโน๎มฟื้นตัวตํอเน่ือง โดยได๎รับปัจจัยสนับสนุนจาก 
การเรํงการใชจ๎าํยกํอนการเพิ่มอัตราภาษีการบริโภคที่จะมีผลบังคับใช๎ในเดือนเมษายน 2557 และการปรับตัว 
ดีขึน้ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงดชันี PMI เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 55.3 สอดคล๎องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ๎างงาน 
ซ่ึงสํงผลให๎อัตราการวํางงานลดลงเป็นร๎อยละ 3.6 ต่ําสุดในรอบ 6 ปี อยํางไรก็ดี การสํงออกยังอยูํในภาวะ 
ชะลอตัว ในขณะที่การนําเข๎าขยายตัวเรํงขึ้นจากการนําเข๎าพลังงานเพื่อชดเชยอุปทานที่ขาดหายไป สํงผลให๎
ดุลการคา๎ยงัคงขาดดลุ สําหรับอัตราเงนิเฟอ้เรํงตวัขึน้อยาํงตอํเน่ือง โดยมีคาํเฉลีย่ในไตรมาสแรกอยูํที่ร๎อยละ 1.5 
เน่ืองจากธนาคารกลางญีปุ่น่ยงัคงดําเนินมาตรการทางการเงนิเพือ่เพิม่ฐานปริมาณเงนิอยาํงตอํเน่ือง 

 เศรษฐกิจจีน ในไตรมาสแรกขยายตัวร๎อยละ 7.4 (%YoY) ชะลอลงจากการขยายตัวร๎อยละ 7.8 ในไตรมาส 
ที่แล๎ว และเม่ือเทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า เศรษฐกิจขยายตัวร๎อยละ 1.4 (%QoQ) ชะลอลงจากร๎อยละ 1.7  
ซ่ึงเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร๎างสมดุล ทําให๎การลงทุนเพื่อการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพยแ์ละกํอสร๎างชะลอตวัลง ทั้งน้ีการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวร๎อยละ 8.7 ชะลอลงอยํางชัดเจนจากการขยายตัวร๎อยละ 10.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ในขณะที่  
การสํงออกหดตวั (ซึ่งสํวนหน่ึงเป็นมูลคาํการสงํออกที่สูงเกินจริงในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน) อยํางไรก็ตาม 
มูลคําการนําเข๎ายังคงเพิ่มขึ้นสํงผลให๎ดุลการค๎าในเดือนกุมภาพันธ์ ขาดดุลเป็นคร้ังแรกนับจากมีนาคม 2556 
เม่ือรวมกับมาตรการขยายกรอบการซ้ือขายเงินหยวนและการเข๎าซ้ือเงินดอลลาร์ในตลาดการเงินของธนาคาร
กลางทําให๎เงนิหยวนอํอนคาํลง อยํางไรก็ตามอัตราเงนิเฟอ้ยงัอยูใํนเกณฑ์ต่าํร๎อยละ 2.3 สอดคล๎องกับการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจญีปุ่่น ในไตรมาส
แรกของป ี2557 ยงัคงมี
แนวโน้มฟื้นตัวต่อเน่ือง  

เศรษฐกิจจีน ในไตรมาส
แรกขยายตัวร้อยละ 7.4 
(%yoy) ชะลอลงจาก 
การขยายตัวร้อยละ 7.8 ใน 
ไตรมาสที่แล้ว  
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 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrial Economies) ในไตรมาสแรกของปี 2557 
ประเทศเกาหลีใต๎และไต๎หวันขยายตัวเรํงขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์
ชะลอลงจากไตรมาสกํอนหน๎า โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต๎ขยายตัวร๎อยละ 3.9 เรํงตัวขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ 3.7  
ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช๎จํายภาคครัวเรือนและการสํงออก 
ในขณะทีก่ารสะสมทนุและการนําเขา๎ชะลอลง สงํผลใหด๎ลุการคา๎เกินดลุ สําหรับเศรษฐกิจไต๎หวันขยายตัวร๎อยละ 
3.0 โดยมีแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการขยายตวัของการบริโภคในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัว
ร๎อยละ 5.1 ชะลอลงเลก็น๎อยจากร๎อยละ 5.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคบริการ
โดยเฉพาะการค๎าสํงค๎าปลีก และภาคการเงินและการประกันภัย ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคกํอสร๎าง
ยงัคงขยายตวัดขีึน้จากไตรมาสกํอน  

เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในไตรมาสแรกของปี 2557 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียขยายตัว
ร๎อยละ 5.2 5.0 และร๎อยละ 6.2 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.7 6.0 และ 5.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า 
ตามลําดับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีสาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของภาคการสํงออกร๎อยละ 
0.8 ในขณะที่คําเงินรูเปียห์เร่ิมมีเสถียรภาพดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อชะลอลง เชํนเดียวกับเศรษฐกิจเวียดนาม  
ที่ชะลอลงตามอุปสงค์ภายในประเทศที่อํอนแอ สอดคล๎องกับการขยายตัวของสินเชื่อที่ยังอยูํในระดับต่ํา 
อยํางไรก็ตาม การแก๎ไขปัญหาสินเชื่อที่ไมํกํอให๎เกิดรายได ๎(NPLs) ในภาคธนาคารมีความคืบหน๎าไปมาก ซ่ึงจะ
ชํวยสร๎างความเชื่อม่ันให๎กับภาคธุรกิจ นอกจากน้ี มูลคําการสํงออกยังขยายตัวในเกณฑ์สูงร๎อยละ 14.1 
ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียยังขยายตัวสูงขึ้นตํอเน่ือง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งภาคการสํงออกที่ขยายตัวได๎ดีร๎อยละ 7.9 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
และยุโรป ในขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยยังสูงขึ้นจากไตรมาสกํอนตามการเพิ่มขึ้นของต๎นทุนปัจจัยการผลิต
ภายในประเทศ เชํนเดียวกับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่ยังขยายตัวดี สอดคล๎องกับการเพิ่มขึ้นของเงินสํงกลับของ
แรงงานที่ทํางานอยูํในตํางประเทศร๎อยละ 5.8 ในชํวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุน 
การขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน 
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อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการสง่ออกของประเทศในกลุม่ NIEs และอาเซยีน  

%YOY 
GDP Growth Export Growth 

Q4/56 Q1/57 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
NIEs  
ฮ่องกง 1.1 n.a. -0.4 -1.3 3.4 
เกาหลีใต ้ 3.7 3.9 -0.2 1.4 5.1 
สิงคโปร์ 5.5 5.1 0.5 8.7 6.1 
ไต้หวนั 3.0 3.0 -5.4 7.9 2.0 
อาเซียน  
อินโดนีเซีย 5.7 5.2 -5.9 -3.0 -1.3 
มาเลเซีย 5.1 6.2  3.3 5.2 -8.4 
ฟิลิปปนิส ์ 6.5 n.a 9.2 24.4 n.a. 
เวียดนาม 6.0 5.0 -5.8 1.2 20.0 
ที่มา: CEIC 
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557  
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในชํวงที่เหลือของปี 2557 มีแนวโน๎มที่จะมีความชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น  
นําโดยการขยายตัวเรํงขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม๎วําจะได๎รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น  
ในไตรมาสแรก ขณะที่แนวโน๎มการฟื้นตัวอยํางแข็งแกรํงมากขึ้นของเศรษฐกิจยูโรโซนซ่ึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
และการเงินปรับตัวดีขึ้นตามความคืบหน๎าของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายการเงินผํอน
คลายอยํางตํอเน่ือง ทั้งน้ีแนวโน๎มการขยายตัวอยํางตํอเน่ืองของเศรษฐกิจญี่ปุ่นซ่ึงได๎รับปัจจัยสนับสนุนจาก  
การดําเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการขยายปริมาณเงินในชํวงที่ผํานมาแม๎วําการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน๎มชะลอตวัตัวลงจากปีกํอนหน๎าเน่ืองจากการปรับเพิม่ภาษกีารบริโภคก็ตาม เศรษฐกิจจีน
ได๎รับแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการขยายการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน จากปัจจัยสนับสนุนตํางๆ 
ข๎างต๎นคาดวําการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค๎าโลกจะเรํงขึ้นในคร่ึงปีหลังของปี ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยตํอ  
การฟื้นตัวของการสํงออกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียให๎มีความชัดเจน
มากขึ้น อยํางไรก็ตามความลําช๎าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังจํากัดอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  
ในไตรมาสแรก ตลอดจนการดําเนินนโยบายเพื่อสร๎างความสมดุลทางเศรษฐกิจในจีนสํงผลให๎เศรษฐกิจและ
ปริมาณการค๎าโลกในปี 2557 ขยายตัวต่ํากวําประมาณการคร้ังที่ผํานมา โดยคาดวําจะขยายตัวประมาณ 
ร๎อยละ 3.4 และร๎อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจากร๎อยละ 3.0 ในปี 2556 และร๎อยละ 3.0 ในปี 2556 และเทียบกับ 
ร๎อยละ 3.6 และร๎อยละ 4.4 ตามลําดบั ในการประมาณการคร้ังกํอน 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2557 คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.8 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 1.9 ในปี 2556  
ตามแนวโน๎มการฟื้นตัวและการขยายตัวอยํางแข็งแกรํงของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศซ่ึงได๎รับปัจจัย
สนับสนุนจากการจ๎างงานที่ปรับตัวดีขึ้นตํอเน่ือง และทําให๎อัตราการวํางงานลดลงมาอยูํที่ระดับต่ําสุด
นับตั้งแตํวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 การปรับตัวดีขึ้นของราคาหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ควบคูํกับ  
การลดลงของภาระในการชําระหน้ีทําให๎งบดุลภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นอยํางตํอเน่ือง รวมทั้งแนวโน๎ม  
การดําเ นินนโยบายการเงินอยํางผํอนคลายจนถึงสิ้นปี  2557 นอกจากน้ี การบรรลุข๎อตกลงรํวม  
ด๎านงบประมาณและการขยายเพดานหน้ีสาธารณะจนถึงเดือนมีนาคม 2558 ทําให๎ข๎อจํากัดการขยายตัว  
ที่เกิดจากการลดลงการขาดดุลทางการคลังผํอนคลายลง  

 เศรษฐกิจยูโรโซน ในปี 2557 คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 1.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร๎อยละ 0.5  
ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการดําเนินนโยบายการเงินผํอนคลายอยํางตํอเน่ืองในชํวงที่ผํานมา  
การขยายตัวของการสํงออกที่ได๎ รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้น 
อยํางลําช๎าของคําแรงที่แท๎จริงในชํวงหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซ่ึงทําให๎ขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางด๎านราคาปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ความคืบหน๎าของการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังทําให๎ความเชื่อม่ัน  
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น อยํางไรก็ตาม ความเชื่อม่ันภาคครัวเรือนและบรรยากาศทางธุรกิจ
ครัวเรือนยังมีความเสี่ยงที่จะได๎รับผลกระทบวิกฤตการณ์ในยูเครน 

 เศรษฐกิจญ่ีปุน่ คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 1.2 ชะลอตัวลงเล็กน๎อยจากการขยายตัวร๎อยละ 1.5 ในปี 2556 
เน่ืองจากการขึ้นอัตราภาษีการบริโภคซ่ึงคาดวําจะทําให๎การบริโภคภาคเอกชนเร่ิมชะลอลง สอดคล๎องกับ  
การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อม่ันผู๎บริโภค รวมทั้งผลจากการลดลงของแรงสํงจากมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจ อยํางไรก็ตาม การอํอนคําของเงินเยนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนคาดวําจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตและการสํงออกสินค๎าและบริการ  

 เศรษฐกิจจีน ในปี 2557 คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 7.4 ชะลอลงจากร๎อยละ 7.7 ในปีกํอน เน่ืองจาก 
การดําเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจเพื่อสร๎างสมดุลและการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคการเงิน
สํงผลให๎การลงทุนและเศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัวลงในไตรมาสแรก อยํางไรก็ตาม การชะลอตัว  
ทางเศรษฐกิจทําให๎รัฐบาลจีนประกาศใช๎มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะการเรํงลงทุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในช่วงที่เหลือของป ี2557 
มีแนวโน้มมีความชดัเจน
และกระจายตัวมากขึ้น โดย
คาดวา่เศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกในปี 
2557 จะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 
4.2  ตามล าดับ 
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ในโครงการระบบขนสํงทางรางตามเขตชนบท การลงทุนกํอสร๎างบ๎านราคาถูกให๎แกํครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย 
และการขยายมาตรการผํอนคลายทางภาษีที่ให๎แกํธุรกิจขนาดเล็กออกไปจนถึงสิ้นปี 2559  เพื่อรักษาอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับการจ๎างงาน นอกจากน้ีเม่ือรวมกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ  
การอํอนคําของเงินหยวนซ่ึงประเทศพัฒนาแล๎วและการอํอนคําของเงินหยวนคาดวําจะสํงผลให๎การสํงออก
ปรับตัวดีขึ้นและเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังปีอยูํในระดับใกล๎เคียงกับเป้าหมาย
ของทางการ 

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs มีแนวโน๎มฟื้นดีขึ้น โดยคาดวําในปี 2557 เศรษฐกิจฮํองกง เกาหลีใต๎ และ
ไต๎หวัน จะขยายตัวร๎อยละ 3.7 3.6 และร๎อยละ 3.1 ตามลําดับ เรํงขึ้นจากร๎อยละ 2.5 2.3 และร๎อยละ 2.1 
ในปี 2556 ตามลําดับ เน่ืองจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีแนวโน๎มขยายตัวดี และ  
การสํงออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคูํค๎าสําคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน 
ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์มีแนวโน๎มชะลอลงในปี 2557 โดยคาดวําจะขยายตวัร๎อยละ 3.8 ชะลอจากร๎อยละ 
4.1 ในปีกํอน ตามการชะลอตัวของภาคบริการ   

 เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในปี 2557 เศรษฐกิจอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน๎มที่จะชะลอตัว ขณะที่
เศรษฐกิจมาเลเซียและเวียดนามจะขยายตัวดีขึ้น โดยคาดวําเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี  2557 จะขยายตัว  
ร๎อยละ 5.4 ชะลอลงจากร๎อยละ 5.8 ในปี 2556 ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศเน่ืองจาก  
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและแนวโน๎มการเรํงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเน่ืองจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุน
ราคานํ้ามันภายในประเทศ อยํางไรก็ตาม เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้นในชํวงคร่ึงหลังของปี 
ซ่ึงนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหมํจะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะชํวยสนับสนุนการขยายตัวของ
ความเชื่อม่ันและบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การสํงออกมีแนวโน๎มขยายตัวเรํงขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูํค๎าและการอํอนคําของเงินรูเปีย เศรษฐกิจฟิลิปปินส์คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 6.5 ชะลอ
ลงจากร๎อยละ 7.2 ในปี 2556 อยํางไรก็ดีคาดวําการบริโภคภาคเอกชนยังคงเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจตาม
แนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของเงินสํงกลับของแรงงานในตํางประเทศอยํางตํอเน่ือง เศรษฐกิจเวียดนามคาดวําจะ
ขยายตัวร๎อยละ 5.5 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ 5.4 ในปี 2556 สํวนหน่ึงเป็นผลจากความคืบหน๎าของ
มาตรการภาครัฐในการแก๎ไขปัญหาสินเชื่อที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPLs) ในภาคธนาคาร ซ่ึงจะสร๎าง 
ความเชื่อม่ันให๎กับภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคการสํงออกที่ขยายตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ 
ยูโรโซน สํวนเศรษฐกิจมาเลเซีย คาดวําจะขยายตวัร๎อยละ 5.0 เรํงขึ้นจากร๎อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการสํงออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557  
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน๎มขยายตัวในเกณฑ์ต่ําเน่ืองจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรก 
และข๎อจํากัดในการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศในชํวงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนซ่ึงได๎รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอ
ตัวอยํางตํอเน่ืองของฐานรายได๎และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน๎มลําช๎ากวําที่
คาดการณ์และทําให๎การเบิกจํายภาครัฐและการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจที่สําคัญๆ มีข๎อจํากัดมากขึ้น 
นอกจากน้ัน ความลําช๎าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังกระจุกตัวอยูํในประเทศสําคัญๆ ในไตรมาสแรก 
มีแนวโน๎มที่จะทําให๎แรงขับเคลื่อนจากภาคการสํงออกอยูํในเกณฑ์ต่ํากวําที่คาดการณ์ไว๎   

อยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูํในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน๎มทรงตัวอยูํในระดับต่ํา 
ในขณะที่ดุลการค๎าและดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556 ทั้งน้ี ปัจจัยสนับสนุน ข๎อจํากัดและปัจจัย
เสี่ยงที่สําคัญสําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2557 มีดังน้ี 

 ปัจจัยสนับสนุน 

1) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของปี ในไตรมาสแรกของปี 2557 แม๎วําการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกจะ
เป็นไปอยํางช๎าๆ และยังกระจุกตัวอยูํในประเทศสําคัญๆ ก็ตาม แตํเร่ิมสํงผลให๎การสํงออกของไทยเร่ิม
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ซ่ึงจะเห็นได๎จากการฟื้นตัวของมูลคําการสํงออกในกลุํมสินค๎าอุตสาหกรรม
สําคัญ เชํน ยานยนต์ และเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า ที่เริ่มกลับมาขยายตัว รวมทั้งการขยายตัวของมูลคําการสํงออก
ไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น ดังน้ัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน๎มชัดเจนและกระจายตัว
มากขึ้นในชํวงคร่ึงปีหลังคาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎การสํงออกเร่ิมขยายตัวชัดเจนมากขึ้น  

2) แรงกดดันด้านราคาน่้ามันและเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่่าและเอื้ออ่านวยต่อการด่าเนิน
นโยบายการเงินเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  ตามแนวโน๎มราคานํ้ามัน 
ในตลาดโลกทีย่งัอํอนตวัและการฟืน้ตวัอยาํงชา๎ๆ ของอุปสงคภ์ายในประเทศ  

 ขอ้จ่ากดัและปัจจัยเส่ียง  

1) ราคาสนิค้าส่งออกในตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะอ่อนตัว ซ่ึงเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของรายได๎จาก 
การสํงออกสินค๎าเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งราคาสํงออกข๎าว และยางพาราที่ยังลดลงร๎อยละ 27.0 และ 
ร๎อยละ 24.3 ในไตรมาสแรก ตามลําดับ เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและสต๏อกในประเทศสําคัญๆ ยังอยูํใน
เกณฑส์งู ในขณะทีเ่ศรษฐกิจจนีและภมิูภาคเอเชยีในภาพรวมซ่ึงเปน็ผูนํ๎าเขา๎สําคญัๆ ยังอยูํในภาวะชะลอตัว 
เม่ือรวมกับการฟื้นตัวอยํางลําช๎าของราคาสินค๎าอุตสาหกรรมสําคัญๆ ทําให๎ดัชนีราคาสํงออกของไทย 
ในไตรมาสแรกปรับตวัลดลงร๎อยละ 1.6 และมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ราคาสํงออกทั้งปีลดลงอยํางตํอเน่ืองและ
เปน็ขอ๎จํากัดตอํการขยายตวัของมูลคาํและรายไดจ๎ากการสงํออกในภาพรวม 

2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจ่ากัดมากขึ้นตามการจัดต้ังรัฐบาลมีแนวโน้มล่าช้ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ ซ่ึงทําให๎การเบิกจํายจากงบประมาณประจําปี 2557 มีแนวโน๎มต่ํากวําที่คาดการณ์ไว๎ และ
สํงผลกระทบตํอกระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปี 2558 ให๎ลําช๎าออกไป นอกจากน้ัน การจัดเก็บ
รายได๎ที่มีแนวโน๎มต่ํากวําเป้าหมายในปีงบประมาณ 2557 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจสํงผลกระทบตํอ 
กรอบวงเงนิงบประมาณประจําป ี2558 และการเบกิจาํยงบประมาณในไตรมาสสดุทา๎ยของปปีฏทินิ 2557 

3) การฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน มีข๎อจํากัดจาก (1) ความยืดเยื้อของสถานการณ์ทาง
การเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมอยํางตํอเน่ืองนับจากไตรมาสแรกของปี 2556 สํงผล
ให๎ดัชนีความเชื่อม่ันผู๎บริโภคปรับตวัลดลงตํอเน่ืองเป็นระดับ 58.7 ในเดือนมีนาคม ซ่ึงเป็นระดับต่ําสุดใน
รอบ 12 ปี ดังน้ัน เงื่อนไขทางการเมืองซ่ึงยังมีความไมํแนํนอนอยูํสูงมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ความเชื่อม่ัน

ปัจจัยสนับสนุน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและปริมาณ
การค้าโลกสนับสนุนให ้
การส่งออกเร่ิมขยายตัว
ชัดเจนมากขึ้น และแรง
กดดันดา้นราคาน้ ามันและ
เงินเฟ้อยงัมีแนวโน้มต่ าและ
เอ้ือต่อการด าเนินนโยบาย
การเงินเพื่อสนับสนุน 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  

ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยง 
ได้แก่ ราคาสินคา้ส่งออกใน
ตลาดโลกยงัคงอยู่ในภาวะ
อ่อนตัว แรงขับเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจ ากัด
มากขึ้นเน่ืองจาดการจัดตั้ง
รัฐบาลมแีนวโน้มล่าช้ากวา่
ที่คาดการณ์ไว ้การฟื้นตัว
ของการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือนและการลงทุน
ภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัด 
และจ านวนนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มขยายตัวต่ ากวา่ที่
คาดการณ์ไว้เดิม  
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ผู๎บริโภคและการใช๎จํายภาคครัวเรือนฟื้นตัวลําช๎ากวําการคาดการณ์ (2) ฐานการขยายตัวที่สูงกวําปกติ
ของปริมาณการจําหนํายรถยนต์ในคร่ึงแรกของปี 2556 ยังเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของการใช๎จําย
ในหมวดสินค๎าคงทนอยํางตํอเน่ือง โดยคาดวําปริมาณการจําหนํายรถยนต์น่ังในไตรมาสที่สองจะลดลง
ประมาณร๎อยละ  40 - 50 ตํอเน่ืองจากการหดตัวร๎อยละ 58.2 ในไตรมาสแรก (3) ราคาสินค๎าเกษตร 
ที่สําคัญ ได๎แกํ ข๎าว ยางพารา และข๎าวโพด ยังอยูํในระดับต่ํากวําปีที่ผํานมาตามแนวโน๎มราคา  
ในตลาดโลกซ่ึงเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของรายได๎เกษตรกร และ (4) สถาบันการเงินยังมี  
ความเข๎มงวดในการปลํอยสินเชื่ออยํางตํอเน่ือง โดยเฉพาะภายใต๎เงื่อนไขการหดตัวของเศรษฐกิจใน  
ไตรมาสแรกและการขยายตัวท้ังปีที่ต่ํากวําการคาดการณ์  

4) การลงทุนภาคเอกชน มีข๎อจํากัดของการขยายตัวจาก (1) อัตราการใช๎กําลังการผลิตในไตรมาสแรกที่ยัง
ลดลงตํอเน่ืองและอยูํในระดับต่าํเพียงร๎อยละ 61.8 (2) การลดลงของการขอรับการสงํเสริมและการอนุมัติ
การลงทุนในชํวงคร่ึงหลังของปี 2556 และไตรมาสแรกของปี 2557 ซ่ึงสํวนหน่ึงเป็นผลมาจากการรอ 
ความชัดเจนของนโยบายสํงเสริมการลงทุน และความลําช๎าของการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริม  
การลงทุน (3) แม๎วําจะมีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนชุดใหมํ เม่ือวนัที ่22 เมษายน 2557  
ก็ตาม แตโํครงการทีไ่ดรั๎บอนุมัตใินชวํงทีเ่หลอืของปีจะต๎องดําเนินการตามขั้นตอนตํางๆ ทางกฎหมายกํอน
ดําเนินการกํอสร๎างและสามารถใชจ๎าํยเม็ดเงนิลงทนุจะเขา๎สูรํะบบเศรษฐกิจ และ (4) สถานการณ์ความไมํ
แนํนอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเน่ืองสํงผลให๎ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ 
ในเดือนมีนาคมอยูํที่ 49.4 อยูํต่ํากวําระดับ 50 ตํอเน่ืองเป็นเดือนที่ 9 และยังไมํมีสัญญาณการฟื้นตัว  
ที่ชัดเจน 

5) จ่านวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม เน่ืองจากสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศและการออกกฎหมายควบคุมคุณภาพนักทํองเที่ยวของจีนสํงผลกระทบตํอ 
การทํองเที่ยวมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ โดยในไตรมาสแรกของปีมีจํานวนทั้งสิ้น 6.6 ล๎านคน ปรับตัวลดลง
จากชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 5.8 และมีแนวโน๎มที่จะทําให๎จํานวนนักทํองเที่ยวในคร่ึงปีแรกหดตัว
เทียบกับสมมติฐานการไมํขยายตัวในการประมาณการคร้ังที่ผํานมา และแม๎วําการยกเลิกพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเทศกาลสงกรานต์จะสํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยว
ในเดือนเมษายนจะเร่ิมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น (หดตัวช๎าลงเป็นร๎อยละ 1.7) แตํการขยายตัวของ
นักทํองเที่ยวในชํวงที่เหลือของปียังคงมีความอํอนไหวตํอพัฒนาการของสถานการณ์ความรุนแรง  
ทางการเมืองในประเทศ  

 ประมาณการเศรษฐกจิปี 2557 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มขยายตวัในชํวงร๎อยละ 1.5 - 2.5 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.9 ในปี 2556 อัตรา
เงินเฟ้อร๎อยละ 1.9 - 2.9 เทียบกับร๎อยละ 2.2 ในปี 2556 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร๎อยละ 0.5 ของ GDP 
ปรับตัวดีขึ้นจากการขาดดุลร๎อยละ 0.6 ในปี 2556  

ในการแถลงขําวเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ
(สศช.) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นการขยายตัวร๎อยละ 1.5 - 2.5 จากเดิม 
ร๎อยละ 3.0 - 4.0 ในการแถลงขาํวเม่ือวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2557 โดยมีเหตผุลหลกัของการปรับลดประมาณการ 
ดงัน้ี 

1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวร๎อยละ 0.6 ต่ํากวําขอบลํางของชํวงการประมาณการเม่ือวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2557 ซ่ึงทําให๎โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในชํวงร๎อยละ 3.0 – 4.0 ลดลง 

2) การปรับสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจท่ีสําคัญๆ ประกอบด๎วย 

2.1) การปรับสมมติฐานด๎านการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกจากร๎อยละ 3.6 และ  
ร๎อยละ 4.4 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า เป็นร๎อยละ 3.4 และร๎อยละ 4.2 ตามลําดับ 

 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวในช่วงร้อยละ  
1.5 - 2.5 อัตราเงินเฟ้อ 
ร้อยละ 1.9 - 2.9 เทยีบกับ
ร้อยละ 2.2 ในปี 2556 
และบัญชเีดินสะพดัเกินดุล
ร้อยละ 0.5 ของ GDP  
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เน่ืองจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 
ในเอเชียมีแนวโน๎มลําช๎ากวําในสมมติฐานการประมาณการคร้ังที่ผํานมา ซ่ึงจะสํงผลให๎ 
ความต๎องการสินค๎าสํงออกขยายตัวช๎ากวําในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า  

2.2) การปรับสมมติฐานด๎านจํานวนนักทํองเที่ยวจาก 27.5 ล๎านคน ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า
เป็น 27.0 ล๎านคน เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากกฎหมาย
ควบคุมคุณภาพนักทํองเที่ยวและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวใน
ไตรมาสแรกมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ ในขณะที่การฟื้นตัวของจํานวนนักทํองเที่ยวในชํวงที่เหลือยังมี
ความอํอนไหวตํอสถานการณ์ทางการเมืองและประเทศตํางๆ จํานวน 50 ประเทศ ยังคงมาตรการ
แจ๎งเตือนพลเมืองให๎ระมัดระวังในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยแม๎วําจะมีการยกเลิก
การใช๎พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล๎วเมื่อเดือนมีนาคมก็ตาม  

2.3) การปรับสมมติฐานด๎านการเบิกจํายงบประมาณประจําปี 2557 จากร๎อยละ 92.4 ในการประมาณ
การคร้ังกํอนหน๎า เป็นร๎อยละ 90.4 เน่ืองจากการเบิกจํายในไตรมาสแรกอยูํที่ร๎อยละ 19.1 ต่ํากวํา
เป้าหมายที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 24.0 และการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน๎มลําช๎ากวําที่คาดการณ์ไว๎  
โดยคาดวําการเบิกจํายรายจํายประจําจะอยูํที่ร๎อยละ 94.4 เทียบกับร๎อยละ 96.6 ในการประมาณ
การคร้ังกํอน และการเบิกจํายงบลงทุนคาดวําจะอยูํที่ร๎อยละ 70.8 ปรับลดลงจากร๎อยละ 72.0 
ในสมมติฐานการประมาณการคร้ังที่ผํานมา 

2.4) การปรับสมมตฐิานดา๎นราคาสงํออกจากการเพิม่ขึน้ร๎อยละ 1.9 – 2.9 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า
เปน็ร๎อยละ (-1.0) – 0.0 ตามการลดลงอยาํงตอํเน่ืองของราคาสงํออกสนิคา๎เกษตรสําคญัๆ โดยเฉพาะ
ข๎าว ยางพารา และมันสําปะหลัง ซ่ึงลดลงร๎อยละ 27.0 24.3 และร๎อยละ 10.7 ในไตรมาสแรก 
ตามลําดบั และสงํผลใหร๎าคาสงํออกรวมในไตรมาสแรกลดลงร๎อยละ 1.6 ในขณะที่ราคาสํงออกสินค๎า
สําคญัๆ ดงักลาํวยงัไมํมีสญัญาณการฟืน้ตวัทีช่ดัเจนในคร่ึงปหีลงั รวมทัง้การปรับลดสมมตฐิานดา๎นราคา
นําเขา๎จากการเพิม่ขึ้นร๎อยละ 0.5 – 1.5 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า เป็นร๎อยละ (-1.0) – 0.0 
ในการประมาณการคร้ังน้ี ตามราคานํ้ามันและสนิคา๎โภคภณัฑใ์นตลาดโลกทีย่งัอยูใํนภาวะอํอนตวั 

3) การใชจ๎าํยภาคครัวเรือนยังมีแนวโน๎มที่จะได๎รับผลกระทบจากฐานการขยายตัวท่ีสูงผิดปกติอยํางตํอเน่ือง
ตามแนวโน๎มการปรับตวัเขา๎สูเํขา๎สูภําวะปกตขิองปริมาณการจําหนํายรถยนต์ในประเทศซึ่งคาดวําจะลดลง
ประมาณร๎อยละ 40 – 50 ในไตรมาสทีส่อง และเปน็ขอ๎จํากัดตอํการขยายตัวของการบริโภคในหมวดสินค๎า
คงทน นอกจากน้ันความวติกกังวลตํอสถานการณ์ทางการเมืองซ่ึงยังไมํสามารถหาข๎อยุติได๎ และการชะลอ
ตัวอยาํงตอํเน่ืองของฐานรายได๎และเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ความเชื่อม่ันของผู๎บริโภค
และภาคธรุกิจฟืน้ตวัไดล๎าํชา๎กวาํทีค่าดการณ์ไวเ๎ดมิ 

 

 

สมมตฐิานการประมาณการเศรษฐกจิป ี2557  

  
ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2557 

2555 2556 17 ก.พ. 57 19 พ.ค. 57 
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%) 3.2 3.0 3.6 3.4 

สหรัฐอเมริกา 2.2 1.9 2.8 2.8 
ยูโรโซน -0.6 -0.5 1.0 1.0 
ญี่ปุ่น 2.0 1.5 1.7 1.2 
จีน 7.8 7.7 7.5 7.4 

ปริมาณการค๎าโลก (%) 2.8 3.0 4.4 4.2 
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 31.1 30.7 32.0 – 33.0 32.0 – 33.0 
ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล) 108.8 105.0 102.5 – 107.5 102.5 – 107.5 
ราคาสํงออก ดอลลาร์ สรอ. (%) 0.6 -0.5 1.9-2.9 (-1.0) – 0.0 
ราคานําเข๎า ดอลลาร์ สรอ. (%) 1.6 -2.1 0.5-1.5 (-1.0) – 0.0 
จํานวนนักทํองเที่ยว (ล๎านคน) 22.4 26.7 27.5 27.0 
ที่มา: สศช. 
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 องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1) การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภครวม คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 1.0 เทํากับการขยายตัวในปี 2556 
ซ่ึงเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร๎อยละ 1.6 ในการประมาณการคร้ังกํอน เน่ืองจาก (1) การปรับลด
ประมาณการการใช๎จํายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชนจากการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในการประมาณการ
คร้ังที่ผํานมา เป็นร๎อยละ 0.8 เน่ืองจากการใช๎จํายในหมวดรถยนต์และการใช๎จํายรวมในไตรมาสแรก 
ยังหดตัวมากกวําที่คาดการณ์ รวมทั้งการฟื้นตัวของความเชื่อม่ันภาคครัวเรือนมีแนวโน๎มที่จะลําช๎า
ออกไปตามความยืดเยื้อของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยํางตํอเน่ือง และ  
(2) การปรับลดประมาณการการใชจ๎าํยภาครัฐบาลจากการขยายตัวร๎อยละ 2.0 เป็นร๎อยละ 1.8 เน่ืองจาก
การปรบัสมมติฐานการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ่าจากรอ้ยละ 96.6 เปน็รอ้ยละ 94.4  

2) การลงทุนรวม คาดวําจะหดตัวร๎อยละ 1.3 ตํอเน่ืองจากการหดตัวร๎อยละ 1.9 ในปีกํอน และ 
เป็นการปรับประมาณการลงจากการขยายตัวร๎อยละ 3.1 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า เน่ืองจาก  
(1) การปรับลดประมาณการการลงทุนภาคเอกชนจากการขยายตัวร๎อยละ 3.8 เป็นการหดตัวร๎อยละ 
0.2 ตามเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังชะลอตัวอยํางตํอเน่ือง อัตราการใช๎กําลังการผลิตที่อยูํในระดับต่ําและ
ความลําช๎าในการอนุมัติสํงเสริมการลงทุน รวมทั้งความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจท่ียังไมํมีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชัดเจน และ (2) การปรับลดประมาณการการลงทุนภาครัฐจากการขยายตัวร๎อยละ 0.3 เป็นการหดตัว
ร๎อยละ 5.0 เน่ืองจากการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากร้อยละ 72 
เป็นร้อยละ 70.8  

3) มูลค่าการส่งออกสินค้า ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 3.7 ปรับตัวดีขึ้นจาก 
การหดตัวร๎อยละ 0.2 และเป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร๎อยละ 5.0 – 7.0 ในการประมาณการ
คร้ังที่ผํานมา เน่ืองจากการปรับลดสมมติฐานราคาสินค๎าสํงออกจากการขยายตัวร๎อยละ 1.9 - 2.9  
ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า เป็นการหดตัวร๎อยละ 1.0 – 0.0 ในการประมาณการคร้ังน้ี รวมทั้ง 
การปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกจากร๎อยละ 3.6 และร๎อยละ 4.4 
เป็นร๎อยละ 3.4  และร๎อยละ 4.2 ตามลําดับ ซ่ึงสํงผลให๎ปริมาณการสํงออกสินค๎าขยายตัวร๎อยละ 4.2 
เทียบกับร๎อยละ 4.0 – 6.0 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า เม่ือรวมกับการปรับสมมติฐานด๎านจํานวน
นักทํองเที่ยวจาก 27.5 ล๎านคน เป็น 27.0 ล๎านคน ทําให๎ปริมาณการสํงออกสินค๎าและบริการขยายตัว
ร๎อยละ 3.6 ปรับลดลงจากการขยายตัวร๎อยละ 6.0 ในการประมาณการเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 

4) มูลค่าการน่าเข้าสินค้า ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 0.5 เทียบกับการหดตัว 
ร๎อยละ 0.4 ในปี 2556 ซ่ึงเป็นการปรับลดประมาณการจากการขยายตัวร๎อยละ 5.7 ในการประมาณ
การคร้ังกํอน เน่ืองจาก (1) การปรับลดสมมติฐานด๎านราคานําเข๎าจากการขยายตัวร๎อยละ 0.5 -1.5  
ในการประมาณการคร้ังกํอน เป็นการหดตัวร๎อยละ 1.0 - 0.0 ในการประมาณการคร้ังน้ี (2) การลดลง
ของมูลคําการนําเข๎าทองคําทําให๎มูลคําการนําเข๎าในไตรมาสแรกหดตัวมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ และ  
(3) การปรับประมาณการการขยายตัวของการสํงออก การบริโภคและการลงทุนสํงผลให๎ความต๎องการ
นําเข๎าต่ํากวําการประมาณการในคร้ังกํอนหน๎า เม่ือรวมกับการปรับลดการนําเข๎าบริการทําให๎ปริมาณ
การนําเข๎าสินค๎าและบริการขยายตัวร๎อยละ 1.3 ลดลงจากร๎อยละ 4.6 ในการประมาณการคร้ังกํอนหน๎า 

5) ดุลบัญชีเดินสะพัด ในปี 2557 คาดวําจะเกินดุล 1.9 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการขาดดุล 2.8 
พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2556 ซ่ึงเป็นการปรับประมาณการจากการขาดดลุ 0.6 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. 
ในการประมาณการคร้ังที่ผํานมา ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับลดประมาณการการขยายตัวของมูลคํา  
การนําเข๎าที่เร็วกวําการปรับลดประมาณการสํงออกซ่ึงสํงผลให๎ดุลการค๎าเกินดุลเพิ่มขึ้นจากการประมาณ
การคร้ังที่ผํานมา 

6) อัตราเงินเฟ้อ อยูํในชํวงร๎อยละ 1.9 – 2.9 เทํากับการประมาณการคร้ังกํอน  
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6. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2557 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในชํวงที่เหลือของปี 2557 ควรให๎ความสําคัญกับการเรํงรัดการสํงออกให๎
สามารถขยายตัวโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มรายได๎จากตลาดหลักและตลาดใหมํที่ มีศักยภาพ รวมทั้ง  
การสํงเสริมการค๎าชายแดนและการค๎าในภูมิภาค ควบคูํไปกับการฟื้นฟูภาคการทํองเที่ยวโดยเฉพาะการสร๎าง
ความเชื่อม่ันและกระตุ๎นการทํองเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต๎องเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณปี 2557  
ทั้งรายจํายประจําและรายจํายลงทุน และเตรียมความพร๎อมของกระบวนการงบประมาณประจําปี 2558 
นอกจากน้ันควรให๎ความสําคัญกับการฟื้นฟูบรรยากาศทางเศรษฐกิจอยํางตํอเน่ือง ทั้งในเร่ืองการดําเนิน
นโยบายการเงินที่เอ้ืออํานวยตํอการฟื้นตวัของเศรษฐกิจอยาํงตอํเน่ือง การสร๎างความเชื่อม่ันโดยใช๎ยุทธศาสตร์
การสื่อสารและการให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและทันตํอเหตุการณ์  พร๎อมทั้งการเตรียมมาตรการรองรับผู๎ได๎รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 

 
ข้อมูลจริง  ประมาณการปี 2557 

ปี 2555 ปี 2556  17 ก.พ. 57 19 พ.ค. 57 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล๎านบาท) 11,375 11,897  12,599 12,424 

รายได๎ตํอหัว (บาทตํอคนตํอปี) 167,501 174,319  183,638 181,077 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) 366 385  388 382 

รายได๎ตํอหัว (ดอลลาร์ สรอ. ตํอหัวตํอปี) 5,389 5,647  5,650 5,572 

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %) 6.5 2.9  3.0-4.0 1.5-2.5 

การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %) 13.2 -2.0  3.1 -1.3 

ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) 14.4 -2.8  3.8 -0.2 

ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 8.9 1.3  0.3 -5.0 

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %) 6.8 1.1  1.6 1.0 

ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) 6.7 0.3  1.4 0.8 

ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %) 7.5 4.9  2.0 1.8 

ปรมิาณการสงํออกสนิค๎าและบรกิาร (ปรมิาณ, %) 3.1 4.2  6.0 3.6 

มลูคําการสงํออกสนิค๎า (พนัลา๎นดอลลาร ์สรอ.) 225.9 225.4  241.2 233.8 

อัตราการขยายตัว (มลูคํา, %)1/ 3.1 -0.2  5.0-7.0 3.7 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 2.5 0.2  4.0-6.0 4.2 

ปริมาณการนําเข๎าสินค๎าและบริการ (ปริมาณ, %) 6.2 2.3  4.6 1.3 

มลูคําการนําเข๎าสนิค๎า (พนัลา๎นดอลลาร ์สรอ.) 219.9 219.0  231.7 220.2 

อัตราการขยายตัว (มลูคํา, %)1/ 8.8 -0.4  5.7 0.5 

อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 7.1 1.7  5.2 1.0 

ดุลการค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) 6.0 6.4  9.6 13.6 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) -1.5 -2.8  -0.6 1.9 

ดุลบัญชีเดินสะพัดตํอ GDP (%) -0.4 -0.6  -0.2 0.5 

เงินเฟ้อ (%)         

ดัชนีราคาผู๎บรโิภค 3.0 2.2  1.9-2.9 1.9-2.9 

GDP Deflator 1.3 1.7  1.9-2.9 1.9-2.9 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 19 พฤษภาคม 2557  
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขการสํงออกและการนําเข๎าเป็นไปตามฐานของธนาคารแหํงประเทศไทย  



ส านักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 19 พฤษภาคม 2557 

Economic Outlook NESDB 

36 


