Economic Outlook
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวร๎อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ
0.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก เศรษฐกิจหดตัวร๎อยละ 2.1
เทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า (% QoQ SA)
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ในด้านการใช้จ่าย อุปสงค์ในประเทศและมูลคําการสํงออกลดลง ในขณะที่การใช๎จําย
ภาครัฐชะลอตัว ในด้านการผลิต ภาคเกษตรขยายตัว แตํภาคอุตสาหกรรม กํอสร๎าง
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร และค๎าสํงค๎าปลีกหดตัว
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เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ต่าเนื่องจากการหดตัวของภาวะ
เศรษฐกิจในไตรมาสแรก และข๎อจํากัดในการฟืน้ ตัวของอุปสงค์ในประเทศในชํวงครึง่ ปีหลัง
โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซึ่งได๎รับผลกระทบจากความวิตกกังวล
เกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวอยํางตํอเนื่องของฐานรายได๎
และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในขณะทีก่ ารจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน๎มลําช๎ากวําที่คาดการณ์
และทํ า ให๎ การเบิ กจํา ยภาครั ฐ และการขั บ เคลื่ อนมาตรการทางเศรษฐกิ จที่สํ า คั ญ ๆ
มีขอ๎ จํากัดมากขึ้น นอกจากนั้น ความลําช๎าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน๎มที่จะ
ทําให๎ภาคการสํงออกขยายตัวต่ํากวําทีค่ าดการณ์ไว๎ อยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ยังอยูใํ นเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน๎มทรงตัวอยูํในระดับต่ํา ในขณะที่ดุลการค๎า
และดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขนึ้ จากปี 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
เกินดุลร๎อยละ 0.5 ของ GDP



การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2557 ควรให๎ความสําคัญกับ
การเรํงรัดการสํงออกให๎สามารถขยายตัวโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเพิ่มรายได๎จากตลาดหลัก
และตลาดใหมํทมี่ ศี กั ยภาพ รวมทัง้ การสํงเสริมการค๎าชายแดนและการค๎าในภูมิภาค ควบคูํ
ไปกับ การฟื้นฟูภาคการทํองเที่ยว โดยเฉพาะการสร๎า งความเชื่ อมั่ นและการกระตุ๎ น
การทํองเที่ย ว ในขณะเดี ยวกั นก็ ต๎องเรํ ง รัด การเบิ กจํา ยงบประมาณประจํ าปี 2557
ทั้งรายจํายประจําและรายจํายลงทุน และเตรียมความพร๎อมกระบวนการงบประมาณ
ประจําปี 2558 นอกจากนั้น ควรให๎ความสําคัญกับการฟื้นฟูบรรยากาศทางเศรษฐกิจ
อยํางตํอเนือ่ ง ทัง้ ในเรือ่ งการดําเนินนโยบายการเงินทีเ่ อือ้ อํานวยตํอการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
อยํางตํอเนือ่ ง การสร๎างความเชือ่ มัน่ โดยใช๎ยทุ ธศาสตร์การสือ่ สารและการให๎ขอ๎ มูลที่ถูกต๎อง
และทันตํอเหตุการณ์ พร๎อมทัง้ การเตรียมมาตรการรองรับผู๎ได๎รับผลกระทบจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 และแนวโน้มปี 2557
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวร๎อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 0.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า
ในด้ านการใช้จ่ า ย อุ ป สงค์ ใ นประเทศและมู ล คํ า การสํ ง ออกลดลง ในขณะที่ก ารใช๎ จํา ยภาครั ฐ ชะลอตั ว
ในด้านการผลิต ภาคเกษตรชะลอตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม กํอสร๎าง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร
และค๎าสํงค๎าปลีกหดตัว และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล๎ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 หดตัวเมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ร๎อยละ 2.1 (QoQ_SA %)

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557
(1) การใช้จา่ ยภาคครัวเรือน ลดลงร๎อยละ 3.0 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 4.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการหดตัว
ของรายจํ า ยในหมวดสิ น ค๎ า คงทน โดยเฉพาะรถยนต์ นั่ง ที่มี ป ริ มาณการจํ า หนํ า ยลดลงร๎ อยละ 58.2
ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเข๎าสูภํ าวะปกติของการจําหนํายรถยนต์นั่งภายหลังจากการสิ้นสุดมาตรการคืนภาษี
รถยนต์ คั นแรก ในขณะที่การใช๎ จํา ยอื่นๆ ชะลอตั วตามฐานรายได๎ และการชะลอตั วอยํ างตํ อเนื่ องของ
เศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งความวิตกกัง วลตํอสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ซึ่งสํงผลกระทบตํ อ
ความเชื่อมั่นของผู๎บริโภคและทําให๎ประชาชนระมัดระวังในการใช๎จํายมากขึ้น โดยดัชนีค วามเชื่อมั่นของ
ผู๎บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงจากระดับ 65.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า มาอยูํที่ระดับ 60.0
ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 15 ปี (นับตั้งแตํไตรมาสที่สอง ปี 2542)
(2) การลงทุนรวม ลดลงร๎อยละ 9.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 11.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการลงทุนภาครัฐ
ลดลงร๎อยละ 19.3 ซึ่งเป็นการลดลงทัง้ การลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สํวนการลงทุนภาคเอกชน หดตัว
ร๎อยละ 7.3 เนื่องจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร๎อยละ 11.6 สอดคล๎องกับการลดลงของมูลคํา
การนําเข๎าสินค๎าทุน (ราคาคงที)่ ร๎อยละ 7.5 รวมทั้งการกํอสร๎างภาคเอกชนทีห่ ดตัวร๎อยละ 7.8 ในขณะที่ยอด
ขอรับ การสํ งเสริ มการลงทุนผํานคณะกรรมการสํ งเสริ มการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้ลดลงร๎อยละ 10.6
เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนของนโยบายสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ รวมทั้งรอการแตํงตั้งคณะกรรมการ
สํง เสริ มการลงทุนชุ ด ใหมํ (ซึ่ งได๎ รับ การแตํง ตั้ งเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2557) เพื่ออนุมัติ โครงการที่ค๎ า ง
การพิจารณาตั้งแตํเดือนตุลาคม 2556 และความวิต กกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
สอดคล๎องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยังอยูํในระดับต่ํากวําระดับ 50 จากระดับ 46.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า
มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสนี้
(3) การส่งออกสินค้า มีมูลคํา 55,573 ล๎านดอลลาร์ สรอ. โดยปริมาณการสํงออกสินค๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.9
ตามแนวโน๎มเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอยํางช๎าๆ และยังคงกระจุกตัวอยูํในกลุํมประเทศอุตสาหกรรม อยํางไร
ก็ตาม ราคาสินค๎าสํงออกยังปรับตัวลดลงร๎อยละ 1.6 และสํงผลให๎มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 0.8 และ
เมื่อหักการสํงออกทองคําที่ยังไมํขึ้นรูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 2.6 สินค๎าที่มีมูลคําสํงออก
ลดลง ได๎แกํ ยางพารา สินค๎าประมง ผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สํวนสินค๎าสํงออกที่มีมูลคํา
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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ขยายตัว ได๎แกํ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช๎ไฟฟ้า และเครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลคําการสํงออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นขยายตัว สอดคล๎องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในตลาดหลัก แตํมูลคํา
การสํงออกไปยังจีนและอาเซียนปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียในภาพรวมที่ยังอยูํในภาวะ
ชะลอตัว
(4) สาขาเกษตรกรรม ขยายตั วร๎ อ ยละ 0.8 ชะลอลงจากการขยายตั วร๎ อ ยละ 2.1 ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า
เนื่องจากการลดลงของผลผลิตข๎าวนาปรัง มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน และราคาสินค๎าเกษตร อยํางไรก็ตาม
ผลผลิตยางพารา ไม๎ผล และปศุสตั ว์ขยายตัว และเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎รายได๎เกษตรกรเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 2.8
(5) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร๎อยละ 3.1 เทีย บกั บ การขยายตั วร๎อยละ 5.7 ในไตรมาสกํอนหน๎ า
เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ตามจํานวนและรายรับจากนักทํองเที่ยวตํางชาติที่ลดลงร๎อยละ 5.8
และร๎อยละ 4.2 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญจากสถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพิ่มคุณภาพนักทํองเที่ยว
ของจีน รวมทัง้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อยํางไรก็ตาม จํานวนนักทํองเทีย่ วตํางชาติทเี่ ดินทางผํานทําอากาศยาน
ในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ และนักทํองเทีย่ วจากยุโรป อเมริกาใต๎ และแอฟริกา ยังคงขยายตัว
(6) สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร๎อยละ 2.7 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 2.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเป็นการลดลง
ติดตํอกัน 4 ไตรมาส เนื่องจากการลดลงของการบริโ ภคภาคครัวเรือน การสิ้นสุ ดของมาตรการคื นภาษี
สรรพสามิตรถยนต์คันแรก การลดลงของการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรม และการลดลงของการลงทุนตาม
สถานการณ์ความไมํแนํนอนทางการเมือง สอดคล๎องกับการหดตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอั ตรา
การใช๎กําลังการผลิตเฉลี่ยที่ลดลงตํอเนื่องและอยูํในระดับต่ําที่สุดในรอบ 9 ไตรมาส
(7) สาขาก่อสร้าง ลดลงร๎อยละ 12.4 ตํอเนือ่ งจากการหดตัวร๎อยละ 8.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการหดตัวของ
การกํอสร๎างภาครัฐและการกํอสร๎างภาคเอกชนซึ่งหดตัวร๎อยละ 7.8 และร๎อยละ 11.8 ตามลําดับ สอดคล๎อง
กับ การลดลงของพื้นที่รับอนุ ญาตกํ อสร๎ างอยํา งตํอเนื่ องในชํ วงสามไตรมาสกํอนหน๎ า ในขณะที่ปริ มาณ
การจําหนํายปูนซีเมนต์ชะลอตัวตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ อยํางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนํายผลิตภัณฑ์เหล็ก
และราคาวัสดุกํอสร๎างเพิ่มขึ้น
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ปรับลดลงจากประมาณการร๎อยละ 3.0 - 4.0
ในการแถลงขํ า วเมื่ อวันที่ 17 กุ มภาพันธ์ 2557 โดยมี เ หตุ ผ ลหลั กในการปรั บ ประมาณการ ประกอบด๎ ว ย
(1) เศรษฐกิจในไตรมาสแรกหดตัวมากกวําที่คาดการณ์ (2) เศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวลําช๎าและกระจุกตัวอยูใํ นกลุมํ ประเทศ
พัฒนาแล๎ว ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน๎มขยายตัวต่ํากวําทีป่ ระมาณการไว๎ สํงผลให๎การสํงออกขยายตัวต่ํากวําที่
คาดการณ์ไว๎ (3) ราคาสํงออกสินค๎า เกษตรยังคงลดลง ซึ่งจะสํงผลให๎ราคาสํงออกทั้งปีมีแนวโน๎มหดตัวร๎อยละ
(–1.0) - 0.0 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.9 - 2.9 ในการประมาณการครั้งกํอน (4) การใช๎จํายเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการลงทุนยังมีแนวโน๎มหดตัวตํอเนื่องในครึ่งปีแรก ในขณะที่การฟื้นตัวในครึ่งปีหลังยังคงมีข๎อจํากัดจาก
ความไมํแนํนอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องในชํวงกํอน
หน๎า ซึ่งมีแนวโน๎มทีจ่ ะสํงผลให๎ความเชือ่ มัน่ ผูบ๎ ริโภคและภาคธุรกิจฟืน้ ตัวช๎ากวําที่คาดการณ์ (5) การจัดตั้งรัฐบาลมี
แนวโน๎มลําช๎าออกไปจากทีค่ าดการณ์ไว๎เดิม จึงเป็นข๎อจํากัดมากขึน้ ตํอการดําเนินมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเบิกจํายงบประมาณ และการจัดเตรียมงบประมาณประจําปี 2558 และ (6) จํานวนนักทํองเที่ยวในไตรมาสแรก
ของปี 2557 ต่ํากวําที่คาดการณ์ ในขณะที่การฟื้นตัวในชํวงที่เหลือของปียังมีความอํอนไหวตํอสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ และสํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยวรวม 27.0 ล๎านคน ลดลงจาก 27.5 ล๎านคน ในการประมาณ
การครั้งกํอน โดยคาดวํามูลคําการสํงออกสินค๎าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร๎อยละ 3.7 การบริโภคของครัวเรือน
ขยายตัวร๎อยละ 0.8 การลงทุนรวมหดตัวร๎อยละ 1.3 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยูํในชํวงร๎อยละ 1.9 - 2.9 และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร๎อยละ 0.5 ของ GDP
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2557 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้


การใช้จ่ายในไตรมาสแรก
ของปี 2557 ลดลง
เนื่องจากการลดลงของ
อุปสงค์ในประเทศ ในขณะ
ที่การส่งออกสุทธิเพิ่มขึ้น
แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชย
การลดลงของอุปสงค์
ในประเทศ

ด้านการใช้จ่าย
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน: ปรับตัวลดลงตามการหดตัวของการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์นั่ง การชะลอตัว
ของรายได้ และการลดลงของความเชื่อมั่ นของผู้บริโ ภคอันเนื่ องมาจากความกั งวลต่ อสถานการณ์
ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสแรกของปี 2557
การใช๎ จํา ยภาคครั ว เรื อ นลดลงร๎ อ ยละ 3.0 ตํ อ เนื่ องจากการลดลงร๎ อ ยละ 4.1 ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า
ซึ่งสํวนใหญํเป็นการลดลงของรายจํายในหมวดสินค๎าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่ปริมาณการจําหนํายลดลง
ร๎อยละ 58.2 ซึ่ง เป็นผลมาจากการปรั บ ตัวเข๎า สูํ ภาวะปกติข องปริ มาณการจํา หนํา ยรถยนต์ นั่งภายหลัง
จากการสิ้ นสุ ดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คั นแรก ขณะที่การใช๎ จํา ยอื่ นๆ ชะลอตัวตามฐานรายได๎ รวมทั้ง
ความระมัดระวังในการใช๎จํายของผู๎บริโภค โดยปริมาณการจําหนํายรถจักรยานยนต์ การนําเข๎าสินค๎าอุปโภค
บริโภค ปริมาณการใช๎กระแสไฟฟ้า และปริมาณการจําหนํายเบียร์ หดตัวร๎อยละ 2.2 8.3 3.2 และร๎อยละ 6.0
ตามลําดับ สอดคล๎องกับการลดลงของการจัดเก็บภาษีมูลคําเพิ่ม (ราคาคงที่) ร๎อยละ 0.3 และการปรับตัวลดลง
ตํอเนื่องของความเชื่อมั่นของผู๎บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากระดับ 65.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า
มาอยูํที่ระดับ 60.0 ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 60 ไตรมาส (นับตั้งแตํไตรมาสที่สอง ปี 2542)

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
หดตัวร้อยละ 3.0 เนื่องจาก
การลดลงของการใช้จ่ายใน
หมวดรถยนต์นงั่ การชะลอ
ตัวของรายได้ และ
การลดลงของความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตั วลดลงเนื่ อ งจากการหดตั ว ของการลงทุนในเครื่ อ งมื อ เครื่อ งจัก ร และ
การก่อสร้าง ในไตรมาสแรกของปี 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร๎อยละ 7.3 เทียบกับการหดตัวร๎อยละ
13.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า การลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักรลดลงร๎อยละ 7.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 15.5
ในไตรมาสกํ อนหน๎ า สอดคล๎ องกั บ การลดลงของมู ล คํ า การนํ า เข๎ า สิ นค๎ า ทุ น (ราคาคงที่) และปริ มาณ
การจําหนํายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศที่ลดลงร๎อยละ 7.5 และร๎อยละ 41.9 ตามลําดับ การลงทุน
ก่อสร้างลดลงร๎อยละ 7.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 4.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า ในขณะที่ยอดขอรับการสํงเสริม
การลงทุนผํานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้คิดเป็นมูลคํา 234.0 พันล๎านบาท ลดลง
ร๎อยละ 10.6 เนื่องจากนักลงทุนรอความชัดเจนของนโยบายสํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ รวมทั้งรอการแตํงตั้ง
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนชุดใหมํ (ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557) เพื่ออนุมัติโครงการ
ที่ค๎างการพิจารณาตัง้ แตํเดือนตุลาคม 2556 และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
สอดคล๎องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่อยูํในระดับต่ํากวําระดับ 50 ตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม จากระดับ
47.8 และ 46.4 ในไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ของปีที่แล๎ว มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสนี้
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การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 7.3 ต่อเนื่องจาก
การหดตัวร้อยละ 13.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
การหดตัวของการลงทุนใน
หมวดเครื่องมือเครื่องจักร
และการก่อสร้าง
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มูลค่าการส่งออกใน
รูปเงินดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 0.8 เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น
ช้าๆ ในขณะที่ราคาส่งออก
ลดลง รวมทัง้ ข้อจากัดของ
ภาคการผลิตสินค้าสาคัญๆ
แต่ในรูปเงินบาท มูลค่า
การส่งออกขยายตัวร้อยละ
8.8

การส่งออก: ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก ที่ยังกระจุกตัว
อยู่ในประเทศอุตสาหกรรม แต่มูลค่าการส่งออกยังลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าส่งออกและ
ปริมาณส่งออกที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ รวมทั้งข้อจ่ากัดของภาคการผลิตสินค้าส่าคัญๆ การสํงออกสินค๎า
ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีมูลคํา 55,573 ล๎านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร๎อยละ 0.8 ตํอเนื่องจากการหดตัว
ร๎อยละ 1.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.9 ในขณะที่ราคาสินค๎าสํงออกลดลง
ร๎อยละ 1.6 เมื่อหักการสํงออกทองคําที่ยังไมํขึ้นรูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 2.6 แตํเมื่อ คิด
ในรูปของเงินบาท การสํงออกมีมลู คํา 1,814,541 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 8.8 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ
2.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า

มูลค่าสินค้าส่งออกลดลงทั้ง
สินค้าเกษตร สินค้า
อุตสาหกรรม และสินค้า
ประมง

การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า เนื่องจาก
การลดลงของราคาสํงออกเป็นสําคัญ (ลดลงร๎อยละ 10.9) โดยเฉพาะราคาข๎าว ยางพารา มันสําปะหลัง และ
น้ําตาล แม๎วําปริมาณการสํงออกสินค้าเกษตรโดยรวมจะเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10.0 แตํไมํเพียงพอที่จะทําให๎มูลคํา
การสํงออกสินค๎าเกษตรโดยรวมขยายตัว การสํงออกสินค๎าเกษตรสําคัญๆ ประกอบด๎วย ข้าว มูลคําสํงออก
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.6 เนื่องจากสามารถสํงออกข๎าวในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงร๎อยละ 43.3 จากการเรํงระบายข๎าวของ
รัฐบาล เชํนเดียวกับมูลคําการสํงออกมันส่าปะหลังทีข่ ยายตัวร๎อยละ 26.9 เนื่องจากปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่ ง เป็ นคูํ ค๎า สํ าคั ญ มี ความต๎องการมั นสํ า ปะหลั งเพื่อผลิ ต เอทานอลเพิ่มขึ้ น มู ล คํ า
การสํงออกยางพาราลดลงร๎อยละ 15.5 ซึ่งเป็นผลจากราคาทีล่ ดลงร๎อยละ 24.3 เนื่องจากสต็อกยางพาราของ
จีนซึ่งเป็นผู๎นํา เข๎าหลักของโลกยังอยูํในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณการสํงออกเพิ่มขึ้นร๎อยละ 11.5 มูลคํ า
การสํงออกน้่าตาลลดลงตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ร๎อยละ 28.8 เนื่องจากการลดลงของทั้งปริมาณและราคา
สินค้ าอุ ต สาหกรรมหดตั ว ตํ อเนื่ องตามอุ ป สงค์ ในตลาดโลกที่ยั ง ฟื้นตั วอยํ า งช๎ า ๆ รวมทั้ง ข๎ อจํ า กั ด ของ
ภาคการผลิตสินค๎าสําคัญๆ ทีย่ งั ปรับตัวลดลง เชํน กุง๎ ปูกระป๋องและแปรรูป ซึง่ ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเนื่องจากฟาร์มเพาะลูกกุ๎งยังมีพอํ แมํพันธุ์จํากัด ประกอบกับผลจากฐานการสํงออก
ผลิ ต ภั ณฑ์โ ลหะ (เหล็ กและเหล็ กกล๎ า ) ที่สู ง มากในชํ วงเดี ย วกั นของปี กํอน จึง ทํา ให๎ ป ริ มาณและมู ล คํ า
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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การสํงออกหดตัวร๎อยละ 2.2 และร๎อยละ 2.7 ตามลําดับ อยํางไรก็ดี การสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมสําคัญๆ
เชํน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช๎ไฟฟ้า และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับตัวดีขึ้นอยํางช๎าๆ โดยขยายตัว
ร๎อยละ 3.1 0.2 7.2 และร๎อยละ 8.7 ตามลําดับ สินค้าประมงหดตัวตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 แตํในอัตราที่
ช๎าลงร๎อยละ 9.4 เทียบกับการหดตัวร๎อยละ 22.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า
2555
%YoY
ทั้งปี
สินค้าเกษตร
-22.1
ข๎าว
-28.0
ยางพารา
-31.1
มันสําปะหลัง
9.0
สินค้าอุตสาหกรรม
6.1
สินค๎าเกษตรแปรรูป
4.1
น้ําตาล
8.9
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
-16.2
กุ๎ง ปูกระป๋องและแปรรูป
-12.0
อิเล็กทรอนิกส์
0.9
- ชิน้ สํวนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14.3
- แผงวงจรรวมและชิน้ สํวน
-15.4
- ชิน้ สํวนอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ
-4.9
เครื่องใช๎ไฟฟ้า
2.2
ยานยนต์
26.3
- รถยนต์นั่ง
-9.3
- ชิน้ สํวนและอุปกรณ์สําหรับยานยนต์ 11.1
ผลิตภัณฑ์โลหะ
21.3
- เหล็กและเหล็กกล๎า
63.1
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
15.7
เครื่องจักรและอุปกรณ์
1.9
เคมีภัณฑ์
2.1
ทองคํา
12.8
สินค้าประมง
-7.1
กุ๎ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์
-14.3
ที่มา: ธปท.

ทั้งปี
0.0
-4.6
-5.9
18.1
1.8
-2.6
-27.2
-19.5
3.6
-0.7
-5.6
7.9
7.9
2.3
7.6
16.6
7.7
-5.5
-14.8
-1.3
4.0
7.6
-50.1
-25.4
-33.4

สินค้าส่งออกส่าคัญ
2556
Q1 Q2 Q3
3.2 -9.8 -0.2
8.6 -14.0 5.5
-8.7 -16.8 -11.1
34.9 -8.3 19.1
8.1 -0.4 1.4
-1.7 -3.1 -4.5
-37.4 -22.6 -32.2
-13.6 -24.6 -21.2
1.3 6.8 4.2
3.6 -8.6 2.6
-1.2 -18.1 -1.6
2.0 7.4 18.7
8.4 -1.9 10.8
13.4 -1.4 -0.8
16.8 12.2 7.2
68.2 40.7 16.9
3.1 8.7 8.6
55.9 6.6 -21.0
140.6 6.7 -45.7
-6.3 -19.3 9.6
4.2 -1.5 4.7
15.9 10.0 4.6
-86.8 -29.1 -46.8
-18.2 -31.6 -28.2
-19.0 -46.5 -35.1

Q4
5.9
-14.0
13.8
25.5
-1.1
-0.9
-1.2
-18.2
2.2
1.7
0.9
3.1
14.6
-0.6
-3.9
-25.0
10.2
-37.2
-62.7
11.8
8.9
0.2
-8.7
-22.9
-29.8

2557
Q1 ม.ค. ก.พ.
-2.0 -4.5 5.6
4.6 -6.8 17.4
-15.5 -11.7 -13.8
26.9 36.6 36.2
-2.7 -4.2 0.6
-7.8 -6.1 -7.8
-28.8 -18.8 -43.8
-25.2 -26.9 -26.5
-1.3 -1.5 0.6
0.2 2.7 4.7
-3.2 3.0 0.7
5.2 1.6 10.3
10.2 5.7 17.7
7.2 13.1 6.7
3.1 -12.1 17.5
-8.0 -27.2 6.1
8.8 5.7 11.2
-34.2 -38.8 -40.0
-62.5 -67.3 -68.7
-15.5 -2.7 -18.8
8.7 11.3 14.7
-7.3 -6.8 -0.3
469.3 1103.1 360.9
-9.4 -12.3 -5.7
-27.1 -33.4 -23.5

มี.ค.
-6.5
6.2
-21.0
10.7
-4.1
-9.2
-21.0
-22.4
-2.9
-5.8
-11.9
4.2
7.7
3.0
4.0
-4.6
9.4
-21.7
-42.3
-23.4
1.7
-13.6
305.3
-9.9
-23.5

สัดส่วน
Q1/57
8.5
2.1
3.6
1.5
86.9
11.4
1.0
0.4
3.3
14.0
6.7
3.0
2.1
5.8
14.4
2.8
5.8
4.0
1.1
4.6
8.2
3.8
2.2
0.9
0.3

การส่งออกไปตลาดส่งออก
หลักขยายตัวตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป
และญี่ปุ่น แต่การส่งออกไป
ตลาดอาเซียน (9) จีน
และออสเตรเลียหดตัว

ตลาดส่ งออก: การส่งออกไปตลาดหลัก ขยายตั ว ทั้ งสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุ โ รป (15) และญี่ ปุ่ น
แต่การส่งออกไปตลาดอาเซียน (9) จีน ออสเตรเลีย และฮ่องกงหดตัว สอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างช้าๆ
ของเศรษฐกิจโลกที่ยังกระจุกตัวอยู่ในประเทศอุตสาหกรรม ในขณะที่เศรษฐกิจจีนและเอเซียยังอยู่ใน
ภาวะชะลอตัว การสํงออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร๎อยละ 0.6 และร๎อยละ 4.8
ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎ อยละ 5.2 และร๎ อยละ 6.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามลําดับ สอดคล๎องกั บ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื้นตัวอยํางช๎าๆ ของเศรษฐกิจยูโรโซน ในขณะที่การสํงออกไปยัง
ตลาดญี่ปุ่นเริ่มกลับมาขยายตัวร๎อยละ 2.0 หลังจากที่หดตัวติดตํอกัน 3 ไตรมาส สอดคล๎องกับเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว อยํางไรก็ตาม การสํงออกไปยังตลาดอาเซียน (9) และจีน เริ่มกลับมา
หดตัวร๎อยละ 5.4 และร๎อยละ 4.4 หลังจากการขยายตัวร๎อยละ 1.2 และร๎อยละ 12.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า
ตามลํ าดับ ตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิ จจีน สิงค์โ ปร์ และเวียดนาม ในขณะที่การสํ งออกไปยั ง
ตลาดออสเตรเลียหดตัวตํอเนื่องร๎อยละ 17.4 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของการสํงออกรถยนต์
อุปกรณ์และสํวนประกอบ และเหล็กและเหล็กกล๎า เชํนเดียวกับการสํงออกไปยังตลาดฮํองกงที่ยังคงหดตัว
ตํอเนื่องร๎อยละ 1.8
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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2555
ทั้งปี ทั้งปี
สหรัฐอเมริกา
4.6 0.8
ญีป่ ุ่น
-1.6 -5.2
สหภาพยุโรป (15)
-9.2 2.7
อาเซียน (9)
5.0 5.0
ฮ่องกง
9.6 0.7
ตะวันออกกลาง
12.8 0.3
จีน
2.5 1.4
ออสเตรเลีย
22.1 6.0
รวมสินค้าออกตามสถิตศิ ุลกากร 3.1 -0.3
รวมสินค้าออกตามสถิติ
3.1 -0.2
ดุลการช่าระเงิน
ที่มา: ธปท.
(%YOY)

NESDB
ตลาดส่งออกส่าคัญ
2556
2.6 -3.5 0.7
1.5 -6.2 -10.1
8.7 -5.2 3.3
5.9 2.5 10.8
11.2 7.8 -1.4
5.4 -6.9 0.6
7.3 -13.4 -0.3
33.6 16.3 -5.5
4.3 -2.2 -1.7

5.2
-5.5
6.3
1.2
-12.0
2.4
12.9
-10.7
-1.0

Q1
0.6
2.0
4.8
-5.4
-1.8
2.6
-4.4
-17.4
-1.0

4.5

-1.0

-0.8

Q1

Q2

-1.9

Q3

-1.8

Q4

2557
ม.ค. ก.พ.
0.4 -2.3
1.8 2.7
4.6 7.0
-5.0 0.9
-14.0 8.7
5.4 1.5
-0.8 -0.8
-25.5 -1.7
-2.0 2.4

มี.ค.
3.6
1.6
2.9
-10.9
0.1
1.5
-11.2
-24.1
-3.1

สัดส่วน
Q1/57
10.0
10.2
8.7
25.7
6.5
5.1
11.3
4.7
100.0

-1.5

-2.7

98.9

2.2

การน่าเข้า: ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งตามการหดตัวของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งการลดลงของ
ราคาน่าเข้า และผลจากฐานการน่าเข้าทองค่าทีส่ งู มากในช่วงเดียวกันของปีก่อน (มูลค่าการน่าเข้าทองค่า
ในไตรมาสแรกของปี 2556 อยูท่ ี่ 6,351 ล้านดอลลาร์ สรอ.) ในไตรมาสแรกของปี 2557 การนําเข๎ามีมูลคํา
ทั้งสิ้น 49,054 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 14.8 เนื่องจากปริมาณนําเข๎าลดลงร๎อยละ 13.8 และเป็น
การลดลงในทุกหมวดสินค๎า ในขณะที่ราคานําเข๎าลดลงร๎อยละ 1.4 ตามการลดลงของราคาน้ํามันดิบ ทองคํา
สํวนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และเหล็กและเหล็กกล๎า เมือ่ หักการนําเข๎าทองคําแล๎ว มูลคําการนําเข๎าลดลง
ร๎อยละ 6.4 ในรูปของเงินบาท การนําเข๎ามีมูลคํา 1,602,826 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 6.6 เทียบกับการลดลง
ร๎อยละ 4.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า

มูลค่าการนาเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ
14.8 ตามการหดตัวของ
การส่งออกและอุปสงค์
ในประเทศ รวมทัง้
การลดลงของราคานาเข้า
และผลจากฐานการนาเข้า
ทองคาทีส่ ูงมากในช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในรูป
เงินบาท มูลค่าการนาเข้า
ลดลงร้อยละ 6.6

ในรายหมวด มูลคําสินค๎านําเข๎าลดลงในทุกหมวด โดยมูลค่าการน่าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
ลดลงร๎อยละ 4.7 สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ น้ํามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ สินแรํ และสินค๎าในกลุํม
อุตสาหกรรมที่มิใชํอุตสาหกรรมการเกษตร เชํน วัสดุกํอสร๎าง วัสดุที่ทําด๎วยโลหะ ชิ้นสํวนเครื่องใช๎ไฟฟ้า
ชิ้ น สํ ว นและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และชิ้ น สํ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ สอดคล๎ อ งกั บ ภาวะการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในประเทศ และการสํ งออกที่ยังอยูํในภาวะหดตัว รวมทั้งการปิดซํอมบํารุ ง
ของโรงกลั่นหลายแหํงซึ่งสํงผลให๎มีการนําเข๎าน้ํามันดิบลดลง มูลค่าการน่าเข้าหมวดสินค้าทุน ลดลงร๎อยละ
11.1 เป็นการลดลงของการนํ าเข๎า สินค๎ าทั้งในกลุํ มเครื่องจักร อุป กรณ์แ ละเครื่ องใช๎ป ระกอบ และกลุํ ม
อากาศยาน เรื อ แทํนขุดเจาะ และรถไฟ สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ เครื่องจักรกลอื่นๆ และ
ชิ้นสํวน คอมพิวเตอร์ อากาศยาน เรือ แทํนขุดเจาะ รถไฟ และชิ้นสํวนอากาศยานและเรือ มูลค่าการน่าเข้า
หมวดสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ลดลงร๎ อ ยละ 7.3 สอดคล๎ อ งกั บ การปรั บ ตั ว ลดลงของการใช๎ จํ า ยของ
ภาคครัวเรือน สินค๎าที่มีมูลคําการนําเข๎าลดลง ได๎แกํ อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
และประมง และเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน เป็นต๎น

มูลค่าสินค้านาเข้าลดลง
ในทุกหมวด

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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สินค้าน่าเข้าส่าคัญ
2555
2556
%YoY
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3
สินค้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
4.7 0.6 3.3 3.4 -2.6
น้ํามันดิบ
9.0 8.6 6.2 10.1 -4.9
ก๏าซธรรมชาติ
10.0 16.6 31.5 45.7 -5.1
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
12.9 10.2 -1.4 20.2 12.4
สินแรํ
-1.2 -21.6 8.3 -22.4 -25.6
วัสดุทที่ ําด๎วยโลหะ
1.5 -1.1 10.4 4.3 -0.7
วัสดุกํอสร๎าง
16.5 -0.1 11.0 3.1 -4.1
แผงวงจรรวมและชิ้นสํวน
-9.3 0.4 -4.9 3.7 1.8
ชิ้นสํวนเครื่องใช๎ไฟฟ้า
6.1 -1.6 -8.7 -0.4 12.1
ชิ้นสํวนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
13.5 -12.3 -1.5 -15.6 -15.0
ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
4.4 -2.4 6.5 -4.2 -1.1
สินค้าทุน
25.4 -4.5 3.6 0.2 -6.1
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และเครือ่ งใช๎ประกอบ 28.3 -10.1 -1.9 -12.0 -9.6
อากาศยาน เรือ แทํน และรถไฟ
13.1 46.5 65.2 178.0 25.7
สินค้าอุปโภคบริโภค
13.6 3.6 9.6 6.4 -1.1
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม
12.0 8.3 17.4 5.0 4.5
สินค้าน่าเข้าอืน่ ๆ
0.8 6.5 42.6 2.5 11.3
ทองคํา (ไมํรวมทองรูปพรรณ)
-24.8 21.0 55.4 0.8 70.3
รวมสินค้าเข้าตามสถิตศิ ุลกากร
9.3 0.3 8.8 2.8 -2.0
รวมสินค้าเข้าตามสถิติดลุ การช่าระเงิน 11.8 -0.4 8.5 1.0 -2.9
ที่มา: ธปท.
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Q4
-1.6
23.8
3.5
9.6
-50.2
-17.2
-9.1
0.9
-8.6
-16.7
-10.1
-14.1
-16.0
-5.8
0.0
6.4
-26.5
-24.9
-7.9
-7.6

Q1
-4.7
-4.3
-6.4
42.3
-44.0
-19.2
-8.9
3.6
-5.8
-16.8
-10.2
-11.1
-7.6
-36.9
-7.3
-12.4
-60.3
-82.5
-15.4
-14.8

2557
ม.ค. ก.พ.
1.1 -5.8
18.8 -8.0
12.4 -63.7
6.3 157.3
-47.2 -46.6
-11.3 -20.5
-10.3 -13.9
8.2 6.6
-0.1 -7.0
-13.5 -15.6
-4.6 -16.1
-16.9 -2.3
-8.3 -13.0
-71.8 133.6
-12.1 -10.2
-29.4 -5.5
-63.9 -67.7
-84.8 -89.4
-15.5 -16.6
-12.4 -18.9

สัดส่วน
มี.ค. Q1/57
-9.7 60.4
-21.7 16.5
37.3 1.6
28.4 3.9
-38.3 1.2
-26.1 8.3
-2.6 1.8
-3.5 4.0
-10.4 1.1
-21.5 2.0
-10.3 3.6
-12.2 23.4
-1.6 19.3
-66.6 2.1
1.4 8.6
10.9 2.1
-45.6 7.7
-68.0 2.0
-14.2 100
-13.7 88.4

อัตราการค้า (Term of Trade): อยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาสํงออก
ลดลงร๎อยละ 1.6 ในขณะที่ราคานําเข๎าลดลงร๎อยละ 1.4 ทําให๎อัตราการค๎าในไตรมาสแรกของปี 2557 อยูํที่
101.2 เทียบกับ 101.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า

อัตราการค้าอยู่ในระดับ
ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า

ดุลการค้ า: เกิ นดุลติ ดต่ อ กันเป็นไตรมาสที่ สาม ดุล การค๎ าในไตรมาสแรกของปี 2557 เกิ นดุล 6,519
ล๎านดอลลาร์ สรอ. (211,715 ล๎านบาท) สูงกวําการเกินดุล 3,849 ล๎านดอลลาร์ สรอ. (123,016 ล๎านบาท)
ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึ่งเป็นผลจากมูลคําการนําเข๎าลดลงเร็วกวํามูลคําการสํงออก

ดุลการค้าเกินดุล
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ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม: ชะลอตัว ลงเนื่อ งจากการลดลงของผลผลิตข้าว ปาล์มน้่ ามั น และมันส่าปะหลัง
ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาเกษตรกรรมขยายตัวร๎อยละ 0.8 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎อยละ 2.1 ใน
ไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง ปาล์มน้ํามัน และมันสําปะหลัง เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล๎งและการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังบางสํวนเป็นการปลูกอ๎อย ซึ่งให๎ผลตอบแทนสูงกวํา
อยํางไรก็ตาม ผลผลิตสินค๎าสําคัญอื่นๆ ยังขยายตัว โดยเฉพาะ (1) ผลผลิตยางที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้ น
ของเนื้อที่เ ปิด กรี ดหน๎า ยางใหมํ (2) สภาพภู มิอากาศที่มีฤดู หนาวยาวนานสํง ผลดีตํ อผลผลิต ไม๎ ผล และ
(3) การเพิ่มขึ้นของการผลิตปศุสัตว์ตามราคาและความต๎องการที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องของตลาดในประเทศ
และตํางประเทศ สอดคล๎องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรร๎อยละ 2.9 ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ลดลงร้อยละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของราคาข๎าวเปลือก
(ร๎อยละ 16.8) ยางพารา (ร๎อยละ 22.8) และข๎าวโพด (ร๎อยละ 23.8) เนื่องจาก (1) การเรํงระบายข๎าวของ
รัฐ บาลและการสิ้นสุ ดของโครงการรับ จํานํ า (2) ผลผลิ ตยางพาราโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งการชะลอตั วของ
เศรษฐกิจจีนและสต็ อกยางพาราของจีนมีระดับสู ง และ (3) ผลผลิตข๎าวโพดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิ ตตํ อไรํ และพื้นที่เ ก็บ เกี่ ย วเพื่อชดเชยการลดลงของผลผลิ ตถั่ วเหลือง ราคาสินค้ าเกษตรส่าคั ญที่
เพิ่มขึ้น ได๎แกํ ปาล์มน้ํามัน (ร๎อยละ 53.0) มันสําปะหลัง (ร๎อยละ 5.8) และกุ๎งขาวแวนนาไม (ร๎อยละ 70.4)
เนื่องจากความต๎องการมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลทั้งภายในประเทศและจีนเพิ่มขึ้น ผลผลิตปาล์มน้ํามัน
ลดลงเนื่ องจากภั ย แล๎ ง และผลผลิ ต ประมงยั ง ไมํ ฟื้นตั วเต็ มที่ ในขณะที่ราคาไม๎ ผ ล และปศุ สั ต ว์เ พิ่มขึ้ น
ตามความต๎องการบริโภค การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและราคาสินค๎ าเกษตรสําคั ญสํงผลให๎รายได๎เกษตรกร
ขยายตัวร๎อยละ 2.8 เทียบกับร๎อยละ 3.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า

สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 0.8 ชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้งและ
การปรับเปลีย่ นพื้นที่
เพาะปลูก ทาให้ผลผลิตข้าว
ปาล์มน้ามัน และมัน
สาปะหลังลดลง

สาขาอุ ตสาหกรรม: ลดลงต่ อ เนื่ อ งเป็น ไตรมาสที่ สี่ตามการลดลงของการลงทุ น การส่ งออก และ
การบริโภคในประเทศ ในไตรมาสแรก การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร๎อยละ 2.7 ตํอเนื่องจากการหดตัว
ร๎อยละ 1.1 ร๎อยละ 0.5 และร๎อยละ 2.8 ในไตรมาสที่สอง สาม และสี่ของปี 2556 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุ
สําคัญจาก (1) การบริโภคในประเทศชะลอตัว แม๎วําการสํงออกจะฟื้นตัวแตํไมํสามารถชดเชยการบริโภค
ในประเทศที่หดตัวได๎ (2) การผลิตรถยนต์กลับเข๎าสูํภาวะปกติภายหลังมาตรการคืนภาษี สรรพสามิตรถยนต์
คันแรกสิน้ สุดลง (3) การปิดซํอมบํารุงโรงกลัน่ โรงยาสูบ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชั่วคราว และ (4) การผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต๎องการในตลาดโลก อุตสาหกรรม
การผลิตที่หดตัวมาก ได๎แกํ อัญมณี (ร๎อยละ 20.1) ยานยนต์ (ร๎อยละ 26.0) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร๎อยละ
6.7) เครื่องหนัง (ร๎อยละ 10.5) และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ร๎อยละ 7.8) อุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัว ได๎แกํ

สาขาอุตสาหกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.7 เป็นการหดตัว
ติดต่อกันสี่ไตรมาส
ตามการลดลงของ
การลงทุน การส่งออก และ
การบริโภคในประเทศ
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เครื่องแตํงกาย (ร๎อยละ 7.5) ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (ร๎อยละ 3.7) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (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 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 8.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการกํอสร๎างภาครัฐและภาคเอกชนหดตัว
ร๎อยละ 7.8 และร๎ อยละ 11.8 ตามลํ า ดับ สอดคล๎ องกั บ การลดลงของพื้นที่รับ อนุ ญ าตกํ อสร๎ างในชํ วง
สามไตรมาสที่ผํานมา ที่ลดลงร๎อยละ 4.6 ร๎อยละ 6.6 และร๎อยละ 17.6 ตามลําดับ แม๎วําพื้นที่รับอนุญาต
กํอสร๎างในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.9 ก็ตาม ในขณะที่ปริมาณการจําหนํายปูนซีเมนต์ชะลอตัวตํอเนื่อง
ติดตํอกันเป็นไตรมาสที่ห๎าที่ร๎อยละ 0.4 อยํางไรก็ตาม ปริมาณการจําหนํายผลิตภัณฑ์เหล็กขยายตัวร๎อยละ
12.4 สําหรับราคาวัสดุกํอสร๎างเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.3 ตามการเพิ่มขึ้นของต๎นทุนวัตถุดิบและคําแรง

สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ
12.4 ตามการหดตัวของ
การก่อสร้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนร้อยละ 7.8
และร้อยละ 11.8
ตามลาดับ

สาขาอสัง หาริ มทรั พ ย์ : ลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ ง
ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาอสังหาริมทรัพย์หดตัวร๎อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 3.8 ในไตรมาส
กํอนหน๎า ในด้านอุปสงค์ ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูํอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงร๎อยละ 5.8
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงตํอเนื่องและความไมํแนํนอนทางการเมือง สํงผลให๎ผู๎บริโภคชะลอการตัดสินใจ
ซื้อที่อยูํอาศัย ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังการปลํอยสินเชื่อทําให๎จํานวนที่อยูํอาศัย
ที่ได๎รับอนุมัติสินเชื่อปลํอยใหมํจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงร๎อยละ 3.2 ในด้าน
อุปทาน แม๎วําที่อยูํอาศัยสร๎างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ขยายตัวร๎อยละ 2.4 แตํจํานวนโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหมํลดลงร๎อยละ 41.6 โดยเฉพาะจํานวนโครงการอาคารชุดที่ลดลงร๎อยละ 50.5
สํวนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความไมํแนํนอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
อยํางตํอเนื่องที่กระทบความเชื่อมั่นผู๎ประกอบการ ในด๎านราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาที่ดิน และราคาที่อยูํ
อาศัย โดยราคาที่ดินทาวน์เฮ๎าส์พร๎อมที่ดิน บ๎านเดี่ยวพร๎อมที่ดิน และอาคารชุดเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.0 ร๎อยละ
6.2 ร๎อยละ 5.7 และร๎อยละ 3.8 ตามลําดับ

สาขาอสังหาริมทรัพย์
หดตัวร้อยละ 0.3 ตาม
ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอลง
ต่อเนื่องและความไม่
แน่นอนทางการเมือง
ในขณะที่ราคาที่ดินเพิ่ม
สูงขึ้นส่งผลให้ราคาที่อยู่
อาศัยปรับสูงขึ้น

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
หดตัวร้อยละ 3.1 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางการเมือง
มาตรการเพิ่มคุณภาพ
นักท่องเที่ยว และการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.6
ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.8

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร: หดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง มาตรการเพิ่ม
คุณภาพนักท่องเทีย่ วและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในไตรมาสแรก การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
หดตัวร๎อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแตํชํวง
เหตุการณ์อุทกภัยในไตรมาสที่สี่ข องปี 2554 สอดคล๎องกั บการลดลงของเครื่ องชี้สํ าคัญๆ ประกอบด๎วย
(1) จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติมีจํานวน 6.6 ล๎านคน หรือลดลงร๎อยละ 5.8 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ
9 ไตรมาส โดยเป็นการลดลงของนักทํองเที่ยวจากเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเว๎น ยุโรป อเมริกาใต๎ และ
แอฟริกา (2) รายรับจากนักทํองเที่ยวตํางชาติมีมลู คํา 330,082 ล๎านบาท หรือลดลงร๎อยละ 4.2 เป็นการลดลง
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ครั้งแรกนับตั้งแตํชํวงเหตุการณ์ความไมํสงบทางการเมืองในไตรมาสที่สองของปี 2553 และ (3) อัตราการ
เข๎าพักเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 60.3 ลดลงเทียบกับร๎อยละ 72.1 ในชํวงเดียวกันของปีกํอน
อยํางไรก็ตาม เป็นที่นําสังเกตวํา ในขณะที่จํานวนนักทํองเทีย่ วตํางชาติทเี่ ดินทางผํานทําอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง1 ลดลงร๎อยละ 15.0 จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางผํานทําอากาศยานในภูมิภาคกลับมี
จํา นวนเพิ่ มขึ้ น ร๎ อยละ 16.9 โดยเฉพาะทํา อากาศยาน สมุ ย เชี ย งใหมํ กระบี่ และภู เ ก็ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ร๎อยละ 174.0 ร๎อยละ 73.9 ร๎อยละ 46.7 และร๎อยละ 6.1 ตามลําดับ นอกจากนั้น นักทํองเที่ยวจากภูมิภาค
ยุโรป อเมริกาใต๎ และแอฟริกายังคงเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.6 ร๎อยละ 19.7 และร๎อยละ 10.1 ตามลําดับ โดย
นักทํองเที่ยวตํางชาติที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ รัสเซีย ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ลาว และอิตาลี
ซึ่งเพิ่มขึ้นร๎อยละ 18.7 ร๎อยละ 7.3 ร๎อยละ 15.0 ร๎อยละ 39.2 และร๎อยละ 8.9 ตามลําดับ

การค้าส่งค้าปลีกลดลง
ร้อยละ 0.5 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.2 ใน
ไตรมาสก่อน เนื่องจาก
การท่องเทีย่ ว การลงทุน
และการบริโภครถยนต์
ลดลง

สาขาการค้าส่งค้าปลีก: หดตัวตามการลดลงของการลงทุน การท่องเที่ยว และการบริโภค ในไตรมาสแรก
การค๎าสํงค๎าปลีกหดตัวร๎อยละ 0.5 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเป็นการหดตัว
ครัง้ แรกในรอบ 18 ไตรมาส ในด้านการค้าส่ง การค๎าสํงหมวดเครือ่ งจักรและอุปกรณ์หดตัวมากขึน้ อยํางตํอเนื่อง
นับจากไตรมาสทีส่ ามของปี 2556 ตามการหดตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและสอดคล๎องกับ
ดัชนีความเชือ่ มั่นทางธุรกิจทีอ่ ยูใํ นระดับต่ํากวําระดับ 50 ตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่สามจากระดับ 47.8 และ 46.4
ในไตรมาสที่สาม และไตรมาสทีส่ ี่ของปีที่แล๎ว มาอยูํที่ระดับ 47.1 ในไตรมาสนี้ ในขณะที่หมวดวัตถุดิบทาง
การเกษตร วัสดุกอํ สร๎าง และเชือ้ เพลิงขยายตัว และการค๎าสํงหมวดอาหารชะลอตัว ในด้านการค้าปลีก การค๎า
ปลีกหมวดรถยนต์และห๎างสรรพสินค๎าลดลงตามการสิน้ สุดของมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรกและ
การหดตัวของภาคการทํองเทีย่ ว อยํางไรก็ตาม การค๎าปลีกหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ยังขยายตัวในเกณฑ์สงู
% YOY
ดัชนีค้าปลีก
อาหารและเครื่องดื่ม
ห๎างสรรพสินค๎า
รถยนต์และเชื้อเพลิง
ดัชนีค้าส่ง
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว์
อาหาร
เชื้อเพลิง
วัสดุกํอสร๎าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย
1

2555
ทั้งปี
18.4
-16.3
8.8
29.1
20.4
-12.2
10.8
16.0
10.9
18.6

ดัชนีค้าปลีกค้าส่งไตรมาสแรก ปี 2557
2556
ทั้งปี Q1 Q2 Q3
Q4
-0.5 10.0 2.8 -5.4 -8.1
51.7 106.6 104.5 14.7 13.5
2.2 4.4 3.8 -1.2 1.9
-2.9 14.1 0.6 -9.7 -14.3
-2.1 11.1 -1.8 -5.9 -10.6
0.7 -0.3 0.1 3.1
0.0
12.0 13.9 13.8 15.0 6.2
5.4 6.8 2.6 -1.8 13.7
5.8 9.6 5.3 9.7 -0.8
1.6 26.6 1.6 -8.3 -10.7

ม.ค.
-10.4
46.7
-0.6
-16.1
-19.0
-9.4
-0.2
18.9
0.9
-14.1

2557
ก.พ.
-8.0
33.9
-1.0
-14.4
-13.5
19.9
5.6
7.3
2.2
-4.6

2M
-9.2
38.8
-0.8
-15.2
-16.3
4.0
2.6
13.5
1.6
-9.4

จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางผํานทําอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีสัดสํวนประมาณร๎อยละ 59 ของจํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติ ทั้งหมด
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การจ้างงาน: ลดลงตามการชะลอตัวและหดตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่การว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ใน
ระดับต่่า ในไตรมาสแรก ปี 2557 มีการจ๎างงาน 37.81 ล๎านคน ลดลงร๎อยละ 0.5 ตามการจ๎างงานนอกภาค
เกษตรซึ่งลดลง 277,650 คน (ลดลงร๎อยละ 1.1) ประกอบด๎วย (1) สาขากํอสร๎าง จ๎างงานลดลง 176,800
คน (ลดลงร๎อยละ 6.8) ตามการหดตัวของการกํอสร๎างภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อมั่นของผู๎ประกอบการ (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
การหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะทีก่ ารจ๎างงานภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ 88,343 คน (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 0.7)
ตามการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตพืชผลสําคัญ รวมทัง้ การฟืน้ ตัวของผลผลิตกุง๎

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

สําหรับผู๎วํางงานเฉลีย่ ในไตรมาสนี้มีจํานวน 344,430 คน เพิ่มขึ้น 75,703 คน เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของ
ปีกํอน คิดเป็นอัตราการวํางงานร๎อยละ 0.9

%YOY
การจ้างงานรวม (100%)
ภาคเกษตร (38.7%)
นอกภาคเกษตร (61.3%)
อุตสาหกรรม (14.9%)
กํอสร๎าง (6.5%)
โรงแรมและภัตตาคาร (6.0%)
ค๎าสํงและค๎าปลีก (15.3%)
จ่านวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
อัตราการว่างงาน (%)
การทํางานต่าํ ระดับ (แสนคน)
ที่มา: สํานักงานสถิติแหํงชาติ

การจ้างงานจ่าแนกตามสาขาการผลิต
2555
2556
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4
1.2 -0.1 1.3 0.9 -1.2 -1.3
3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4
-0.3 0.0 1.4 1.1 -0.8 -1.9
1.8 0.8 1.1 -1.3 2.5 0.9
5.1 2.0 6.0 5.6 -3.2 -1.4
-9.4 -0.3 4.4 7.2 -6.0 -6.4
-0.7 0.2 3.5 2.3 -1.2 -3.7
2.6 2.8 2.8 2.9 3.1 2.6
0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
3.5 3.4 3.9 2.8 3.3 3.5
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Q1 ม.ค. ก.พ.
-0.5 0.4 -1.2
0.7 1.0 -1.2
-1.1 0.1 -1.2
-1.3 -1.7 -0.1
-6.8 -11.3 -5.6
-1.3 -2.7 -2.3
-1.6 1.0 -2.1
3.4 3.6 3.3
0.9 0.9 0.9
2.8 3.1 2.3

มี.ค.
-0.7
2.4
-2.1
-2.2
-3.9
1.3
-3.8
3.4
0.9
2.8
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ด้านการคลัง
การจัดเก็บรายได้รฐั บาล
สุทธิต่ากว่าประมาณการ
ร้อยละ 7.1 จากผลของ
การปรับลดอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และ
การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิ่ม
และภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ลดลง

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่่ากว่าประมาณการและต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสที่สองของ
ปีงบประมาณ 2557 (มกราคม – มีนาคม 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได๎สุทธิ 432,470.4 ล๎านบาท ต่ํากวํา
ประมาณการ และต่ํากวําชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 7.1 และร๎อยละ 7.9 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญ
มาจาก (1) การปรั บลดอั ต ราภาษี เงิ นได๎ บุค ลธรรมดา และการขยายฐานภาษี ไมํ เ ป็ นไปตามเป้ า หมาย
(2) การจัด เก็ บ ภาษี มูล คํ า เพิ่มจากการนํ า เข๎ า หดตั วตามการลดลงของมู ล คํ า การนํ า เข๎ า และ ( 3) ภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ลดลงตามการลดลงของความต๎องการซื้อรถยนต์หลังจากที่ขยายตัวสูงในชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน ซึ่งได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายคืนภาษีให๎แกํผู๎ซื้อรถยนต์คันแรก
รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลจัดเก็บรายได๎สุทธิ 935,919.5 ล๎านบาท ต่ํากวําประมาณ
การและชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 2.2 และร๎อยละ 4.3 ตามลําดับ
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
2555
2556
ปีงบประมาณ
ทั้งปี ทั้งปี
Q1
Q2
Q3 Q4 Q1
รายได๎นําสํงคลังสุทธิ (พันล๎านบาท) 1,975.9 2,161.3 508.5 469.6 641.9 541.3 503.4
เทียบประมาณการ (%)
-0.2
2.9 16.2
5.2 -1.4 -4.3 2.5
เทียบปีกํอน (%)
4.4
9.4 27.6 13.7 3.4 -0.5 -1.0
ที่มา: กระทรวงการคลัง

2557
Q2 6M
432.5 935.9
-7.1 -2.2
-7.9 -4.3

การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ : ในไตรมาสที่ ส องของปี ง บประมาณ 2557 รั ฐ บาลมี ก ารเบิ ก จํ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น 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 ต่ํากวําเป้าหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 24) ซึ่งเป็นผลจาก
การเรํงรัดเบิกจํายในชํวงกํอนหน๎า โดยแบํงเป็น รายจํายประจํา 448,240.5 ล๎านบาท (อัตราเบิกจํายร๎อยละ
21.4 สูงกวําไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณที่แล๎วร๎อยละ 0.2) และรายจํายลงทุน 34,401.1 ล๎านบาท
(อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 8.0 ต่ํากวําเป้าหมายซึ่งกําหนดไว๎ร๎อยละ 20) ซึ่งสํวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสรรค
ในการจัด ประชุ มคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให๎ แ กํ องค์ กรปกครองสํ วนท๎องถิ่ นเพื่อการจัด สรร
งบอุ ดหนุนเฉพาะกิ จและปัญ หาอุป สรรคในการดํา เนิ นโครงการลงทุน เชํ น การขาดแคลนผู๎รับจ๎างและ
ความลําช๎าในขัน้ ตอนการประกวดราคา (2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จํานวน 70,456.3 ล๎านบาท
ลดลงจากชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 3.1 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 23.4) (3) เงินกู้นอกงบประมาณ
จํานวน 7,631 ล๎านบาท ประกอบด๎วย เงินกู๎ภายใต๎โครงการไทยเข๎มแข็ง 2555 จํานวน 2,990 ล๎านบาท
เงินกู๎เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร๎างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) 3,536 ล๎านบาท และ
เงินกู๎เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร๎างอนาคตประเทศ 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
โดยสํวนใหญํเป็นการเบิกจํายของการรถไฟฟ้าขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทยและบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีต่ากว่าเป้าหมาย
เนื่องจากการเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ตากว่
่ าเป้าหมาย
ค่อนข้างมาก

รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การใช๎จํายภาครัฐอยูํที่ 1,567,342.8 ล๎านบาท หดตัวจากชํวง
เดียวกันของปีกํอนร๎ อยละ 4.2 โดยรายจํา ยลงทุนเบิ กจํา ยได๎ 412,524.6 ล๎านบาท หดตั วร๎อยละ 18.2
ในขณะที่รายจํายประจํา เบิกจํายได๎ 1,154,818.2 ล๎านบาท ขยายตั วร๎อยละ 2.1 เทียบกับ ชํวงเดียวกั น
ของปีกํอน
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ตารางการใช้จา่ ยภาครัฐ (แยกตามประเภท)
2555
2556
ปีงบประมาณ
(พันล้านบาท)
ทั้งปี ทั้งปี Q1 Q2
เบิกจ่ายรวม
2,684.9 2,847.0 968.5 666.7
YOY (%)
9.7
6.0 68.4 -21.0
รายจํายประจํา
1,945.8 1,994.9 675.4 455.3
YOY (%)
4.2
2.5 59.1 -32.1
รายจํายลงทุน
739.0 852.1 293.1 211.4
YOY (%)
27.1 15.3 95.0 22.6
การเบิกจํายรวมไมํรวมกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
2,501.0 2,654.1 891.3 594.5
YOY (%)
NA
6.1 68.0 -19.5
1. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
2,148.4 2,171.4 699.8 512.8
อัตราการเบิกจําย (%)
90.3 90.5 29.2 21.4
เป้าหมายการเบิกจําย (%)
93.0 94.0 20.0 24.0
รายจํายประจํา
1,873.0 1,894.8 641.4 422.1
รายจํายลงทุน
275.4 276.6 58.4 90.7
 อัตราการเบิกจําย (%)
66.3 68.7 14.6 22.6
 เป้าหมายการเบิกจําย (%)
72.0 80.0 10.0 15.0
การเบิกจํายกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
183.9 192.9 77.2 72.2
งบประมาณรายจํายประจําปีไมํรวมกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิน่ 1,964.5 1,978.5 622.5 440.6
2. งบเหลื่อมปี
146.8 231.0 86.2 72.7
3. เงินกู้นอกงบประมาณ
33.6 40.3 8.1 8.8
4. งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
356.1 404.3 174.4 72.4
ที่มา: กค. ระบบ GFMIF และ สศช.

NESDB
2557
Q3 Q4 Q1 Q2 6M
564.1 647.7 924.6 642.7 1,567.3
7.4 -12.6 -4.5 -3.6 -4.2
413.0 451.2 670.9 483.9 1,154.8
6.4 -2.4 -0.7 6.3 2.1
151.1 196.5 253.7 158.8 412.5
10.6 -29.3 -13.4 -24.9 -18.2
528.8 639.5 826.5 634.6 1,461.1
3.4 -11.2 -7.3 6.7 -1.7
452.5 506.3 760.8 482.6 1,243.4
18.9 21.1 30.1 19.1 49.2
25.0 25.0 22.0 25.0 47.0
402.3 429.0 644.3 448.2 1,092.5
50.2 77.3 116.5 34.4 150.9
12.6 18.9 27.2 8.0 35.2
25.0 30.0 15.0 20.0 35.0
35.3 8.2 138.2 39.5 177.7
417.2 498.1 622.6 443.2 1,065.8
30.8 41.3 70.3 70.5 140.8
10.3 13.1 7.9 7.6 15.5
70.5 87.0 85.6 82.0 167.6

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

ฐานะเงินคงคลัง
ณ สิ้นเดือนมีนาคม มี
จานวน 213,667 ล้านบาท

รวม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 460,320.7 ล๎านบาท และ 60,096.5 ล๎านบาท ตามลําดับ โดยรัฐบาลได๎กู๎เงินเพื่อชดเชย
การขาดดุลดังกลําวไปแล๎วทั้งสิ้น 130,160.1 ล๎านบาท (กรอบวงเงินการขาดดุลประจําปีงบประมาณ 2557
เทํากับ 250,000 ล๎านบาท)
หนี้สาธารณะคงค้าง
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่
ร้อยละ 46.1 ของ GDP

หนี้สาธารณะคงค้าง: ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีจํานวน 5,530,363.9 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 46.10
ของ GDP โดยเพิ่ ม จากเดื อนกํ อนหน๎ า ร๎ อยละ 0.3 และสู ง กวํ า ชํ ว งเดี ย วกั นของปี กํอ นร๎ อ ยละ 1.98
ประกอบด๎วย หนี้ของรัฐบาล 3,905,865.7 ล๎านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมํใชํสถาบันการเงิน 1,090,502.5
ล๎านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 533,422.7 ล๎านบาท หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 70.6 ร๎อยละ 19.7 และร๎อยละ 9.7 ของหนี้สาธารณะคงค๎าง ตามลําดับ
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หนี้สาธารณะคงค้าง

ณ สิ้นงวด

2555

(พันล้านบาท)

ทั้งปี

หนี้สาธารณะคงค้างสะสม
สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ)
หนี้รัฐบาล
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมํเป็นสถาบันการเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน)
หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
หนี้หนํวยงานอื่นของรัฐ

2556
ทั้งปี

Q1

Q2

2557
Q3

4,937.2 5,430.6 4,961.3 5,074.0 5,209.3
44.5
45.5 43.7 44.1 44.1
3,515.0 3,774.8 3,516.6 3,555.6 3,642.1
1,064.3 1,113.0 1,072.8 1,072.4 1,076.2
352.2 541.9 364.6 437.9 490.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
0.8
7.3
8.1
0.8

Q4

Q1

5,430.6
45.5
3,774.8
1,113.0
541.9
0.0
0.8

5,449.8
45.8
3,827.1
1,085.0
536.9
0.0
0.8

Q2
(ณ สิน้ ก.พ. 57)
5,530.4
46.1
3,905.9
1,090.2
533.4
0.0
0.8

ที่มา: สศค.



กนง. มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ
0.25 เนื่องจากความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจจะชะลอตัวมีมาก
ขึ้น

ด้านการเงิน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวลดลง ในไตรมาสแรกของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) มีมติให๎ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร๎อยละ 2.25 ตํอปี เป็นร๎อยละ 2.00 ตํอปี เนื่องจาก
ประเมินวําเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีความไมํแนํนอน
อาจสํ ง ผลให๎ ก ารเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ต่ํ า กวํา ที่ค าดการณ์ ในขณะที่ ป ระเทศอุ ต สาหกรรมหลั ก เชํ น
สหรัฐอเมริกา สหภาพยูโร และญี่ปุ่น ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว๎ที่ระดับต่ําอยํางตํอเนื่อง เชํนเดียวกับธนาคาร
กลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสํวนใหญํยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ที่ระดับเดิม ยกเว๎นเวียดนามที่
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ง Refinancing Rate และ Discount Rate ลงร๎อยละ 0.50 เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ในประเทศที่อยูํในภาวะชะลอตัว ลําสุด ในเดือนเมษายน 2557 กนง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ร๎อยละ 2.00 ตํอปี และจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิด เพื่อดําเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม
ตํอไป เชํนเดียวกับประเทศในภูมิภาคที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ที่ระดับเดิม
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 ในไตรมาสทีแ่ ล๎วเป็นร๎อยละ 6.75 และร๎อยละ 7.17 ตํอปี ตามลําดับ สอดคล๎องกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและอัตราดอกเบีย้ เงินกูท๎ แี่ ท๎จริง2 ซึง่ ปรับลดลงจากไตรมาสกํอนหน๎ามาอยูทํ รี่ อ๎ ยละ -0.36 และ 4.64 ตํอ
ปี ตามลํ า ดั บ ลํ า สุ ด ในเดื อ นเมษายน 2557 ธนาคารพาณิ ช ย์ ป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ นฝากประจํ า
12 เดือนลงอีกเล็กน๎อย แตํยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ MLR ไว๎ในระดับเดียวกับเดือนมีนาคม 2557

2

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและ
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้เฉลีย่
ปรับลดลงตามทิศทางของ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย โดย
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากลดลง
มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทาให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่แท้จริงเป็นลบ

คํานวณจากการนําอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ ธพ.ใหญํ 4 แหํง ปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
2555
2556
2557
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคาร
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ณ สิ้น เม.ย. 57
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
2.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 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
อัตราดอกเบี้ย 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.

เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 7.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ได๎ลดระดับการเรํงระดมเงินฝากลง ตามการปรับ
ลดเป้าหมายสินเชื่อในปี 2557 ตามแนวโน๎มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งผลจากการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ภายหลังจาก กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นร๎อยละ
2.00 ในเดือนมีนาคม 2557 และผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมไปเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ให๎
ผลตอบแทนสูงกวําอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มมากขึ้น

เงินฝากและตั๋วแลกเงิน
ชะลอตัวลงเนื่องจาก
การแข่งขันระดมเงินฝากมี
น้อยลง และผู้ฝากเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเมื่อเที ยบกับไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่ อธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.1 เมื่อเทียบกั บ
ชํวงเดียวกันของปีกํอน (%YoY) ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร๎อยละ 11.8 ในไตรมาสสี่ของปี 2556 และเมื่อ
เทีย บกั บไตรมาสกํ อนหน๎ า สินเชื่ อขยายตั วเพียงร๎อยละ 0.23 (%QoQ S.A.) ชะลอลงจากการขยายตั ว
ร๎อยละ 2.06 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน ซึ่งสํวน
หนึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการกระตุ๎นการใช๎จํายภาคครัวเรือนซึ่งทําให๎ฐานการขยายตัวสูงและสํงผลให๎สินเชื่อ
เพื่อซื้อหรือเชําซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชะลอตัวลงมาก ประกอบกับการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจทํา
ให๎ธนาคารพาณิชย์มีความกังวลตํอความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนและระมัดระวังในการปลํอย
สินเชื่อมากขึ้น ในขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัวใกล๎เคียงกับไตรมาสกํอนหน๎า โดยขยายตัวได๎ดีในสาขา
การเกษตร อุต สาหกรรมการผลิต กํอสร๎าง และอสัง หาริมทรัพย์ แตํสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ช ะลอตัวลง
เล็กน๎อย นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้ความต๎องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญํลดลง แตํความต๎องการสินเชือ่ ของ
SMEs เพื่อเป็ นเงิ นทุน หมุ นเวีย นเพิ่มขึ้ น สํ า หรั บ ปริ มาณการใช๎ จํา ยบั ต รเครดิ ต หดตั วลงร๎ อยละ 31.3
สอดคล๎องกับการลดลงของความต๎องการบริโภค

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค

สินเชื่อชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
สินเชื่อครัวเรือน เนื่องจาก
ฐานการขยายตัวสินเชื่อใน
ปีที่ผ่านมาสูงและธนาคาร
พาณิชย์เพิ่มความเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อ
ในขณะที่สินเชื่อธุรกิจยังคง
ขยายตัวได้ดีในบางสาขา

16

19 พฤษภาคม 2557

Economic Outlook

NESDB

สัดส่ว นสิน เชื่อ ต่ อ เงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ ตึ งตั ว น้ อ ยลงจากไตรมาสก่ อ นหน้ า สอดคล้ อ งกั บ
สภาพคล่องส่วนเกิน3 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดสํวนสินเชื่อ (ไมํรวมเงินให๎กู๎ยืมผํานธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร)
ตํอเงินฝากที่รวมตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2557 ปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 101.4
เป็นร๎อยละ 100.6 ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อ สอดคล๎องกับสภาพคลํองสํวนเกินซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
1,310.4 พันล๎านบาท ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็น 1,391.7 พันล๎านบาท

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ลดลง สอดคล้องกับสภาพ
คล่องส่วนเกินที่ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2557 แต่เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์
สรอ. ในไตรมาสแรกเฉลี่ยอยูํที่ 32.67 บาทตํอดอลลาร์ สรอ. เทียบกับ 31.69 และ 29.81 บาทตํอดอลลาร์
สรอ. ในไตรมาสกํอนหน๎าและชํวงเดียวกันของปีกํอน ตามลําดับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สํงผลให๎เงินบาทแข็งคําขึ้น
ประกอบด๎วย (1) เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อํอนคําลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต่ํากวําคาดการณ์
(2) สถานการณ์การเมืองในประเทศผํอนคลายความรุนแรงลง (3) ความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศเกิดใหมํและ
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจเอเชีย และ (4) มีความชัดเจนในทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
วําจะยังอยูํในระดับต่ําตํอไป อยํางไรก็ตาม ในภาพรวมคําเงินบาทในไตรมาสแรกของปี 2557 อํอนคําลงจาก
ไตรมาสกํอนหน๎า ร๎อยละ 3.08 ในเดือนเมษายน 2557 เงินบาทแข็งคําขึ้นตํอเนื่อง โดยมีคําเฉลี่ยที่ 32.32
บาทตํอดอลลาร์ สรอ. (แข็งคําขึ้นร๎อยละ 0.22 จากเดือนกํอนหน๎า) และเฉลี่ยในวันที่ 2-16 พฤษภาคม เทํากับ
32.46 บาทตํอดอลลาร์ สรอ.

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่แข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้น
ปี 2557 แต่ยงั คงอ่อนค่า
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่นๆ 4 ปรับตัวอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า
และช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2557 ดัชนีคําเงินบาท (NEER) อยูํที่ 101.53
อํอนคํ า ลงร๎ อยละ 0.08 และร๎ อยละ 6.10 เมื่ อเทีย บกั บ ไตรมาสกํ อนหน๎ า และชํ วงเดี ย วกั นของปี กํอน
ตามลําดับ สอดคล๎องกับการเคลื่อนไหวของดัชนีคําเงินบาทที่แท๎จริง (REER) ที่อํอนคําลงร๎อยละ 0.14 และ
ร๎อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า และชํวงเดียวกันของปีกํอน ตามลําดับ

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิ จากการชาระคืนเงินกู้
ต่างประเทศ การขาย
หลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างชาติ และการออกไป
ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศของผู้ลงทุน
ไทย

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ในไตรมาสแรกของปี 2557 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ
6.27 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ใกล๎เคียงกับการไหลออกของเงินทุนในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นการไหลออก
ในทุกภาค (ยกเว๎นธนาคารแหํ งประเทศไทย) ซึ่ งมี สาเหตุ หลั กมาจากการชํ าระคืนเงิ นกู๎ยื มระยะสั้นจาก
ตํางประเทศของภาคธนาคาร การขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนตํางชาติ และการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ตํางประเทศของผู๎ลงทุนไทย ในขณะที่เงินทุนไหลเข๎าสุทธิจากการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศปรับตัว
ลดลงมาอยูํที่ 2.89 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการไหลเข๎าสุทธิ 4.28 และ 4.11 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.
ในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ตามลําดับ
3
4

สภาพคลํองสํวนเกินคํานวณจากร๎อยละ 90 ของเงินให๎กู๎ยืมผํานธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร บวกกับร๎อยละ 40 ของสินทรัพย์ตํางประเทศสุทธิ และบวกกับร๎อยละ 50 ของเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ของรัฐและธนาคารแหํงประเทศไทย
ธปท. เริ่มปรับใช๎สกุลเงินพร๎อมน้ําหนักใหมํในการคํานวณดัชนีคําเงินบาท (NEER) และดัชนีคําเงินบาทที่แท๎จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร๎อมปรับปีฐานของคําดัชนีให๎
สอดคล๎องกับปีที่ใช๎คํานวณน้ําหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให๎สะท๎อนถึงโครงสร๎างทางการค๎าตามความเป็นจริงได๎ดียิ่งขึ้น

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ภาครัฐ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาคธนาคาร
ภาคอื่นๆ
การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
เงินกู้
การลงทุนอื่น ๆ
ที่มา: ธปท.

ทั้งปี
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-1.01
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-7.33
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NESDB
เงินทุนเคลื่อนย้าย
2556
H1
Q3
8.09
-1.28
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-0.84
-0.28
3.63
-4.83
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0.86
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-1.60
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4.28
-0.23
0.14
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0.44
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-0.30
9.44
-2.34
-1.98
-1.76

Q4
-6.43
0.28
-3.44
0.20
-3.47
2.81
-1.30
4.11
-7.24
-2.33
-4.91
3.54
-5.54

Q1
-6.27
-1.00
0.15
-3.32
-2.11
2.00
-0.89
2.89
-3.77
-2.06
-1.71
-2.83
-1.68

2557
ก.พ.
-4.37
-0.30
0.05
-2.72
-1.39
0.12
-0.15
0.26
-2.04
-1.13
-0.91
-2.07
-0.37

มี.ค.
-2.13
-0.25
0.04
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-5.21
-0.74
-1.25
0.51
-1.38
-1.75
0.37
1.04
-1.05

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ผันผวนตลอดทั้งไตรมาส ตามความกังวลของนั กลงทุนต่ อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ และปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังยืดเยื้อ โดย SET
index เคลื่อนไหวในชํวง 1,205.4-1,381.2 และปิด ณ ไตรมาสที่ 1,376.3 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดท๎าย
ของปี 2556 ร๎ อยละ 6.0 ในขณะที่มูลคํ า การซื้อขายเฉลี่ ย ตํอวันลดลงมาอยูํ ที่ 29.9 พันล๎า นบาท โดย
นักลงทุนตํ างชาติข ายสุ ทธิรวม 20.8 พันล๎า นบาท ซึ่ งเป็น การขายสุ ทธิในเดื อนมกราคมและกุมภาพันธ์
เนื่องจากนักลงทุนกังวลตํอการปรับลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตั้ง แตํต๎นปี
2557 ที่จะสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุํมประเทศเกิดใหมํ จึงได๎ลดน้ําหนักการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงลง อยํางไรก็ตามนักลงทุนตํางชาติกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งในเดือนมีนาคม ภายหลังทิศทาง
การดํ า เนิ นนโยบายการเงิ นของสหรั ฐ ฯ มี ความชั ดเจนมากขึ้ น และสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จของกลุํ ม
ประเทศเกิดใหมํเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อยํางไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังคง
เป็นปัจจัยที่กดดันปริมาณการลงทุนของนักลงทุนตํางชาติในไทย

มูลค่าซื้อขายปรับลดลง
ในขณะที่ดัชนีราคาผันผวน
ตามความกังวลของ
นักลงทุนต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ และปัญหา
การเมืองในประเทศทีย่ ัง
ยืดเยื้อ

ในเดือนเมษายน 2557 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูํที่ 1,414.9 จุด มูลคําซื้อขายเฉลี่ยตํอวันเพิ่มขึ้น
เล็กน๎อยมาอยูํที่ 30.2 พันล๎านบาท โดยนักลงทุนตํา งชาติมียอดซื้อสุทธิ 15.9 พันล๎านบาท ตํอเนื่องจาก
เดือนมีนาคม ตามเงินทุนจากตํางประเทศที่ไหลเข๎า สูํ ภูมิภาค อยํางไรก็ตามในชํวงวันที่ 2- 16 พฤษภาคม
SET Index ยังคงเคลือ่ นไหวผันผวน เนือ่ งจากปัญหาทางการเมืองในประเทศยังไมํมขี อ๎ ยุติ
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มูลค่าการซือ้ ขายพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น มูลคําซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาด (Outright Transaction)
เฉลีย่ ตํอวันในไตรมาสแรก เทํากับ 75.2 พันล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69.9 พันล๎านบาท ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556
โดยนักลงทุนตํางชาติมยี อดขายสุทธิในไตรมาสแรก 0.3 พันล๎านบาท เทียบกับยอดซื้อสุทธิ 7.5 พันล๎านบาท ใน
ไตรมาสที่สี่ ปี 2556 ซึ่ง สํวนใหญํเป็ นการขายสุทธิในเดือนมกราคม (6.0 พันล๎า นบาท) และกุ มภาพันธ์
(1.7 พันล๎านบาท) เนือ่ งจาก (1) นักลงทุนต๎องการลดความเสีย่ งจากความผันผวนของตลาดทุนจากการลดขนาด
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ (2) ปริมาณพันธบัตรออกใหมํในตลาดแรกมีแนวโน๎มที่จะต่ํากวําการคาดการณ์
เนือ่ งจากความไมํชดั เจนในประเด็นทางกฎหมายของ พ.ร.บ. ลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน และ (3) ความกังวลของ
นักลงทุนตํอทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ภายหลังเศรษฐกิจไทยเริ่มสํงสัญญาณการชะลอตัวลงจากปัญหา
การเมืองในประเทศ อยํางไรก็ตามในเดือนมีนาคม นักลงทุนตํางชาติกลับมาซื้อสุทธิ 7.4 พันล๎านบาท ภายหลัง
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังไมํมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
(Yield) ณ สิ้นไตรมาส ปรับ ลดลงเกือบทุกชํ วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้ นถึง ปานกลาง เนื่องจาก
การปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายและปริมาณพันธบัตรระยะสัน้ ออกใหมํลดลง

มูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้น
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรปรับลดลง

ในเดือนเมษายน 2557 มูลคําซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยตํอวันอยูํที่ 93.6 พันล๎านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกและเดือนมีนาคม 2557 โดยนักลงทุนตํางชาติมียอดซื้อสุทธิที่ 41.6
พันล๎านบาท ตํอเนื่องจากเดือนมีนาคม ภายหลังการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ซึ่งจูงใจเงินทุนจาก
ตํางประเทศไหลเข๎าสูํตลาดทุนไทยมากขึ้น ประกอบกับมีแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเข๎ามามากขึ้น

ดุ ลบั ญ ชีเดิ นสะพั ด : ในไตรมาสแรกของปี 2557 บั ญ ชี เ ดิ นสะพัด เกิ นดุ ล 8,226 ล๎ า นดอลลาร์ สรอ.
(หรือเทํากับ 267,929 ล๎านบาท) สูงกวําการเกินดุล 2,962 ล๎านดอลลาร์ สรอ. (หรือเทํากับ 95,105 ล๎านบาท)
ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลการค๎า 6,519 ล๎านดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบริการ
รายได๎ปฐมภูมิ และรายได๎ทุติยภูมิ 1,707 ล๎านดอลลาร์ สรอ.
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เงินส่ารองระหว่างประเทศ: ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 เงินสํารองระหวํางประเทศอยูํที่ 167.45 พันล๎าน
ดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 23.60 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.8
เทําของหนี้ตํางประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ปี 2556) และเทียบเทํามูลคําการนําเข๎า 10.2 เดือน
(คําเฉลี่ยมูลคําการนําเข๎าในไตรมาสแรก ปี 2557)

เงินสารองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557
เท่ากับ 167.45 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ.

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป: ในไตรมาสแรกของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.0 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 1.7 ในไตรมาส
กํอนหน๎า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ ม เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.1 เรํง ตัวขึ้นจากร๎อยละ 3.2 ใน
ไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว์ และราคาผักและผลไม๎ เนื่องจาก
สภาพอากาศที่แห๎งแล๎งทําให๎ผลผลิตออกสูํตลาดได๎น๎อยลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นราคาอาหารสําเร็จรูปเนื่องจาก
การทยอยปรับขึ้นราคาก๏าซหุงต๎มในภาคครัวเรือนตั้งแตํเดือนกันยายน 2556 ในอัตราเดือนละ 50 สตางค์ตํอ
กิโลกรัม ซึ่งสํงผลให๎ราคาอาหารสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นตํอเนื่องตั้งแตํไตรมาสสุดท๎ายของปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
ในขณะทีด่ ัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ทรงตัวอยูใํ นระดับเดียวกันกับใน
ไตรมาสกํอนหน๎า สํวนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยูํที่ร๎อยละ 1.2 เทียบกับร๎อยละ 0.8 ในไตรมาสที่แล๎ว5

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในไตรมาสแรกของปี 2557
อยู่ที่ร้อยละ 2.0

ดัชนีราคาผูผ๎ ลิตในไตรมาสแรกของปี 2557 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.2 เรํงตัวขึ้นจากร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตเกษตรกรรม และราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเป็นหลัก โดยราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.1 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสัตว์มีชีวิตและสัตว์น้ํา และปลาและสัตว์น้ํา
สํวนราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 7.3 เรํงตัวขึน้ มากจากร๎อยละ 3.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ ของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๏าซธรรมชาติ โดยเฉพาะลิกไนต์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาซื้อขาย
ลํวงหน๎าในตลาดโลก ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.8 โดยเฉพาะราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต๎นทุนการนําเข๎าที่เพิ่มขึ้นจากการอํอนคําของเงินบาทเป็นสําคัญ6

ดัชนีราคาผู้ผลิต
ในไตรมาสแรกของปี 2557
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

ในเดือนเมษายน 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเทํากับร๎อยละ 2.5 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเทํากับร๎อยละ 1.7 รวม 4 เดือนแรกของปี 2557 อัต ราเงินเฟ้อทั่วไปเทํากับร๎อยละ 2.1 และ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเทํากับร๎อยละ 1.3
ในเดือนเมษายน 2557 ดัชนีราคาผู๎ผลิตเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.9 รวม 4 เดือนแรกของปี 2557 ดัชนีราคาผู๎ผลิตเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.4
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้่ามันในไตรมาสแรก ปี 2557
ราคาน้ามันดิบลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า จาก
อุปสงค์ในตลาดโลกเนื่องยัง
อยู่ในภาวะชะลอตัว

ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูํที่ 103.76 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล
ลดลงร๎อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกํอนหน๎า (%YOY) และอยูํในระดับต่ํากวําราคาเฉลี่ย
ในไตรมาสสุด ท๎ายของปี 2556 และทั้งปี 2556 ซึ่งอยูํ ที่ 105.16 และ 104.52 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล
ตามลําดับ
การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ํามันดิบ
ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคน้ํามันดิบรายใหญํที่สุดของโลก (ร๎อยละ 20.9 ของอุปสงค์รวมของโลก)
(2) การฟื้นตั วของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปอยํางช๎าๆ (3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่ งเป็นประเทศ
ที่บริโภคน้ํามันรายใหญํเป็นอันดับที่ 2 ของโลก (ร๎อยละ 11.8 ของอุปสงค์รวมของโลก) และ (4) แนวโน๎ม
การแข็งคําของเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งชํวยลด Speculative demand ในตลาดน้ํามันโลก

ปี

OMAN
Q1
117.02
Q2
106.45
2555
Q3
106.55
Q4
107.48
ทั้งปี 109.37
Q1
108.20
Q2
100.85
Q3
2556
106.44
Q4
106.87
ทั้งปี 105.59
ม.ค. 103.68
ก.พ. 104.77
มี.ค. 104.34
2557
Q1
104.39
เม.ย. 105.21
1-15 พ.ค. 104.74

ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
DUBAI BRENT WTI
เฉลี่ย
116.19 118.50 103.05 113.69
106.35 108.55 93.60 103.74
106.32 109.84 92.09 103.70
107.46 110.19 88.02 103.29
109.08 111.77 94.19 106.10
108.19 113.17 94.29 105.96
100.77 103.31 94.13 99.77
106.30 110.25 105.80 107.20
106.83 109.59 97.36 105.16
105.53 109.08 97.90 104.52
103.69 107.12 94.68 102.29
104.72 108.73 100.39 104.65
104.02 107.58 100.29 104.06
104.26 107.90 98.47 103.76
104.66 108.20 102.05 105.03
104.94 108.12 100.55 104.59

อัตราการขยายตัว (%YOY)
OMAN DUBAI BRENT WTI
16.1
15.6
12.5 9.6
-4.2
-3.9
-7.2 -8.6
-0.9
-0.7
-3.0 2.7
0.4
1.0
0.6 -6.5
2.6
2.7
0.5 -0.9
-7.5
-6.9
-4.5 -8.5
-5.3
-5.2
-4.8 0.6
-0.1
0.0
0.4 14.9
-0.6
-0.6
-0.5 10.6
-3.5
-3.3
-2.4 3.9
-3.8
-3.8
-4.6 -0.1
-5.7
-5.7
-7.0 5.4
-1.2
-1.5
-2.0 8.0
-3.5
-3.6
-4.7 4.3
3.4
2.9
5.1 11.0

เฉลี่ย
13.5
-5.9
-0.6
-1.0
1.3
-6.8
-3.8
3.4
1.8
-1.5
-3.2
-3.6
0.6
-2.1
5.5

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประมาณการราคาน้่ามันดิบ WTI ปี 2557
ประมาณการราคาน้่ามัน WTI ปี 2557
หน่วยงาน
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
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) และเมื่อเทียบกับชํวงเวลา
เดียวกันของปีกอํ น ขยายตัวร๎อยละ 2.3 (%YoY) ชะลอตัวลงจากร๎อยละ 2.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลมา
จากการหดตัวของการสํงออกสุทธิและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนภาคที่อยูํอาศัยซึ่งชะลอลงมาก
เนือ่ งจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นกวําปกติและการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ อยํางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวอยํางตํอเนื่องและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับการปรับตัวดีขึ้น
อยํางตํอเนือ่ งของการจ๎างงาน โดยเฉพาะการจ๎างงานนอกภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ใกล๎เคียงกับระดับกํอนเกิดวิกฤตในปี
2551 ในขณะทีอ่ ตั ราการวํางงานลดลงอยํางตํอเนือ่ งเป็นร๎อยละ 6.7 นอกจากนี้ การใช๎จาํ ยของรัฐบาลกลางขยายตัว
เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส แสดงให๎เห็นถึงการลดลงของข๎อจํากัดด๎านการคลัง ลําสุด ในเดือนเมษายน
ภาคอุตสาหกรรมยังสํงสัญญาณขยายตัวเรํงขึ้นหลังจากได๎รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติ
โดยดัชนี ISM ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ติดตํอกันเป็นเดือนที่ 4 เป็น 54.9

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส
แรกของปี 2557 ขยายตัว
ร้อยละ 0.1 (%QoQ saar)
และเมือ่ เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีกอ่ น ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 (%YoY) ชะลอ
ตัวลงจากร้อยละ 2.6
ในไตรมาสก่อนหน้า

แนวโน๎มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและการจ๎างงาน เมื่อรวมกับการลดลงของข๎อจํากัดทางการคลังและ
เงิ นเฟ้อที่ยั ง อยูํ ในระดั บต่ํ า สํ ง ผลให๎ ค ณะกรรมการนโยบายการเงิ น (FOMC) มี มติ ล ดขนาดการเข๎ า ซื้ อ
สินทรัพย์ตามมาตรการ QE ลงจาก 5.5 หมื่นล๎านดอลลาร์ สรอ. ตํอเดือน ลงเหลือ 4.5 หมื่นล๎านดอลลาร์
สรอ. ตํ อเดื อน เมื่ อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ซึ่ ง เป็ นการลดลงตํ อเนื่ องกั นเป็ นครั้ ง ที่ 4 นั บ ตั้ ง แตํ
การประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2556



เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
ยูโรโซน ในไตรมาสแรกของ
ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ
0.2 (%QoQ SA)
เป็นการขยายตัวติดต่อกัน
4 ไตรมาส

เศรษฐกิ จ กลุ่ม ประเทศยู โ รโซน ในไตรมาสแรกของปี 2557 ขยายตั วร๎ อ ยละ 0.2 (%QoQ SA) เป็ น
การขยายตัวติดตํอกัน 4 ไตรมาส และเมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวของปีกํอน เศรษฐกิจขยายตัวร๎อยละ 0.9
เพิม่ ขึน้ จากร๎อยละ 0.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีปจั จัยสนับสนุนหลักจากการสํงออกสุทธิ ในขณะทีภ่ าคการผลิต
ยั ง คงฟื้ นตั วอยํ า งแข็ ง แกรํ ง โดยคํ า เฉลี่ ย ดั ช นี PMI รวมในไตรมาสแรกอยูํ ที่ 53.1 เพิ่ มขึ้ นจาก 51.8
ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า และเป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในภาคบริ ก ารและภาคอุ ต สาหกรรม สํ ว นการบริ โ ภค
ภายในประเทศยั งคงปรั บตั วดีขึ้ นอยํ างช๎า ๆ เห็นได๎จากยอดค๎า ปลีกที่ข ยายตัวดี และสอดคล๎ องกั บดั ช นี
ความเชื่อมั่ นผู๎บ ริโภคซึ่งปรับตัวเข๎า สูํระดั บสูง สุดในรอบเกือบ 7 ปี ในเดือนมีนาคม อยํางไรก็ ตาม อัตรา
การวํางงานทรงตัวระดับสูงร๎อยละ 11.9 ตํอเนื่องกัน 5 เดือน ในขณะที่แรงกดดันจากภาวะเงินฝืด ยังอยูํใน
เกณฑ์สูง โดยอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 0.6 ต่ํากวําร๎อยละ 1.0 ติดตํอกัน 2 ไตรมาส
สํงผลให๎ ธนาคารกลางยุ โรปยังคงดํา เนินนโยบายการเงิ นแบบผํ อนคลายอยํา งตํอเนื่ อง โดยมีมติ คงอั ตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว๎ที่ร๎อยละ 0.25 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในไตรมาสแรกของปี 2557 ยังคงมีแนวโน๎มฟื้นตัวตํอเนื่อง โดยได๎รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การเรํงการใช๎จาํ ยกํอนการเพิ่มอัตราภาษีการบริโภคที่จะมีผลบังคับใช๎ในเดือนเมษายน 2557 และการปรับตัว
ดีขนึ้ ของภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ดัชนี PMI เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 55.3 สอดคล๎องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ๎างงาน
ซึ่งสํงผลให๎อัตราการวํางงานลดลงเป็นร๎อยละ 3.6 ต่ํ าสุดในรอบ 6 ปี อยํางไรก็ดี การสํงออกยังอยูํในภาวะ
ชะลอตัว ในขณะที่การนําเข๎าขยายตัวเรํงขึ้นจากการนํ าเข๎าพลังงานเพื่อชดเชยอุปทานที่ขาดหายไป สํงผลให๎
ดุลการค๎ายังคงขาดดุล สําหรับอัตราเงินเฟ้อเรํงตัวขึน้ อยํางตํอเนือ่ ง โดยมีคาํ เฉลีย่ ในไตรมาสแรกอยูํที่ร๎อยละ 1.5
เนือ่ งจากธนาคารกลางญีป่ นุ่ ยังคงดําเนินมาตรการทางการเงินเพือ่ เพิม่ ฐานปริมาณเงินอยํางตํอเนือ่ ง

เศรษฐกิจญีป่ ุ่น ในไตรมาส
แรกของปี 2557 ยังคงมี
แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง



เศรษฐกิจจีน ในไตรมาสแรกขยายตัวร๎อยละ 7.4 (%YoY) ชะลอลงจากการขยายตัวร๎อยละ 7.8 ในไตรมาส
ที่แล๎ว และเมื่อเทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า เศรษฐกิจขยายตัวร๎อยละ 1.4 (%QoQ) ชะลอลงจากร๎อยละ 1.7
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการดํ า เนิ น นโยบายปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร๎ า งสมดุ ล ทํ า ให๎ ก ารลงทุ น เพื่ อ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และกํอสร๎างชะลอตัวลง ทั้งนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวร๎อยละ 8.7 ชะลอลงอยํา งชัด เจนจากการขยายตั วร๎ อยละ 10.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ในขณะที่
การสํงออกหดตัว (ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นมูลคําการสํงออกที่สูงเกินจริงในชํวงเดือนเดียวกันของปีกํอน) อยํางไรก็ตาม
มูลคําการนําเข๎ายังคงเพิ่มขึ้นสํงผลให๎ดุลการค๎าในเดือนกุมภาพันธ์ ขาดดุลเป็นครั้งแรกนับจากมีนาคม 2556
เมื่อรวมกับมาตรการขยายกรอบการซื้อขายเงินหยวนและการเข๎าซื้อเงินดอลลาร์ในตลาดการเงินของธนาคาร
กลางทําให๎เงินหยวนอํอนคําลง อยํางไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังอยูใํ นเกณฑ์ตา่ํ ร๎อยละ 2.3 สอดคล๎องกับการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจจีน ในไตรมาส
แรกขยายตัวร้อยละ 7.4
(%yoy) ชะลอลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 7.8 ใน
ไตรมาสที่แล้ว
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เศรษฐกิจ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrial Economies) ในไตรมาสแรกของปี 2557
ประเทศเกาหลีใต๎และไต๎หวันขยายตัวเรํงขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์
ชะลอลงจากไตรมาสกํอนหน๎า โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต๎ขยายตัวร๎อยละ 3.9 เรํงตัวขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ 3.7
ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยได๎รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช๎จํายภาคครัวเรือนและการสํงออก
ในขณะทีก่ ารสะสมทุนและการนําเข๎าชะลอลง สํงผลให๎ดลุ การค๎าเกินดุล สําหรับเศรษฐกิจไต๎หวันขยายตัวร๎อยละ
3.0 โดยมีแรงขับเคลือ่ นหลักมาจากการขยายตัวของการบริโภคในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัว
ร๎อยละ 5.1 ชะลอลงเล็กน๎อยจากร๎อยละ 5.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคบริการ
โดยเฉพาะการค๎าสํงค๎าปลีก และภาคการเงินและการประกันภัย ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคกํอสร๎าง
ยังคงขยายตัวดีขนึ้ จากไตรมาสกํอน

เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในไตรมาสแรกของปี 2557 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซียขยายตัว
ร๎อยละ 5.2 5.0 และร๎ อยละ 6.2 เทีย บกั บ การขยายตั วร๎อยละ 5.7 6.0 และ 5.1 ในไตรมาสกํ อนหน๎ า
ตามลําดับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีสาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของภาคการสํงออกร๎อยละ
0.8 ในขณะที่คําเงินรูเปียห์เริ่มมีเสถียรภาพดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อชะลอลง เชํนเดียวกับเศรษฐกิจเวียดนาม
ที่ชะลอลงตามอุ ปสงค์ ภายในประเทศที่อํอนแอ สอดคล๎องกั บการขยายตัวของสิ นเชื่อที่ยั งอยูํในระดั บต่ํ า
อยํางไรก็ตาม การแก๎ไขปัญหาสินเชื่อที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ (NPLs) ในภาคธนาคารมีความคืบหน๎าไปมาก ซึ่งจะ
ชํวยสร๎า งความเชื่ อมั่ นให๎ กับ ภาคธุรกิจ นอกจากนี้ มูล คํา การสํง ออกยั ง ขยายตัวในเกณฑ์สู งร๎ อยละ 14.1
ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียยังขยายตัวสูงขึ้นตํอเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและ
การลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งภาคการสํงออกที่ขยายตัวได๎ดีร๎อยละ 7.9 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และยุ โ รป ในขณะที่ เ งิ น เฟ้ อเฉลี่ ย ยั ง สู ง ขึ้ น จากไตรมาสกํ อนตามการเพิ่ม ขึ้ น ของต๎ น ทุน ปั จ จัย การผลิ ต
ภายในประเทศ เชํนเดียวกับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่ยังขยายตัวดี สอดคล๎องกับการเพิ่มขึ้นของเงินสํงกลับของ
แรงงานที่ทํา งานอยูํ ในตํา งประเทศร๎อยละ 5.8 ในชํวงเดือนมกราคมถึงกุ มภาพันธ์ ซึ่ งเป็นปั จจัยสนับสนุ น
การขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศในกลุม่ NIEs และอาเซียน
GDP Growth
Export Growth
%YOY
Q4/56
Q1/57
ม.ค.
ก.พ.
NIEs
ฮ่องกง
1.1
n.a.
-0.4
-1.3
เกาหลีใต้
3.7
3.9
-0.2
1.4
สิงคโปร์
5.5
5.1
0.5
8.7
ไต้หวัน
3.0
3.0
-5.4
7.9
อาเซียน
อินโดนีเซีย
5.7
5.2
-5.9
-3.0
มาเลเซีย
5.1
6.2
3.3
5.2
ฟิลิปปินส์
6.5
n.a
9.2
24.4
เวียดนาม
6.0
5.0
-5.8
1.2
ที่มา: CEIC
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มี.ค.
3.4
5.1
6.1
2.0
-1.3
-8.4
n.a.
20.0

25

19 พฤษภาคม 2557

Economic Outlook

NESDB

4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ในช่วงที่เหลือของปี 2557
มีแนวโน้มมีความชัดเจน
และกระจายตัวมากขึ้น โดย
คาดว่าเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกในปี
2557 จะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 3.4 และร้อยละ
4.2 ตามลาดับ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในชํวงที่เหลือของปี 2557 มีแนวโน๎มที่จะมีความชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น
นํา โดยการขยายตั วเรํ ง ขึ้ นของเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ แม๎ วํา จะได๎ รับ ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ห นาวเย็ น
ในไตรมาสแรก ขณะที่แนวโน๎มการฟื้นตัวอยํางแข็งแกรํงมากขึ้นของเศรษฐกิจยูโรโซนซึ่งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
และการเงินปรับตัวดีขึ้นตามความคืบหน๎าของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายการเงินผํอน
คลายอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้แนวโน๎มการขยายตัวอยํางตํอเนื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งได๎รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การดํ า เนิ น มาตรการกระตุ๎ น เศรษฐกิ จ และการขยายปริ ม าณเงิ น ในชํ ว งที่ ผํ า นมาแม๎ วํ า การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจมีแนวโน๎มชะลอตัวตัวลงจากปีกํอนหน๎าเนื่องจากการปรับเพิม่ ภาษีการบริโภคก็ตาม เศรษฐกิจจีน
ได๎รับแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการขยายการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐาน จากปัจจัยสนับสนุนตํางๆ
ข๎างต๎นคาดวําการขยายตัวของเศรษฐกิ จและการค๎ าโลกจะเรํ งขึ้นในครึ่งปี หลั งของปี ซึ่งจะเอื้ออํ านวยตํ อ
การฟื้นตัวของการสํงออกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียให๎มีความชัดเจน
มากขึ้ น อยํ างไรก็ต ามความลํา ช๎า ในการฟื้นตั วของเศรษฐกิจโลกที่ยัง จํา กัด อยูํ ในกลุํ มประเทศพัฒนาแล๎ ว
ในไตรมาสแรก ตลอดจนการดําเนินนโยบายเพื่อสร๎างความสมดุลทางเศรษฐกิจในจีนสํงผลให๎เศรษฐกิจและ
ปริมาณการค๎ าโลกในปี 2557 ขยายตัวต่ํากวําประมาณการครั้งที่ผํา นมา โดยคาดวําจะขยายตัวประมาณ
ร๎อยละ 3.4 และร๎อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นจากร๎อยละ 3.0 ในปี 2556 และร๎อยละ 3.0 ในปี 2556 และเทียบกับ
ร๎อยละ 3.6 และร๎อยละ 4.4 ตามลําดับ ในการประมาณการครัง้ กํอน


เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในปี 2557 คาดวํา จะขยายตั วร๎ อ ยละ 2.8 เรํ ง ตั ว ขึ้ นจากร๎ อ ยละ 1.9 ในปี 2556
ตามแนวโน๎มการฟื้นตัวและการขยายตัวอยํา งแข็งแกรํงของอุปสงค์ ภาคเอกชนในประเทศซึ่งได๎ รับปัจจัย
สนั บ สนุ นจากการจ๎า งงานที่ป รับ ตั วดี ขึ้นตํ อเนื่อง และทํา ให๎อัต ราการวํา งงานลดลงมาอยูํ ที่ระดับ ต่ํ า สุ ด
นับตั้ งแตํ วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 การปรับตั วดี ขึ้นของราคาหลั กทรั พย์แ ละอสัง หาริ มทรัพย์ ควบคูํกับ
การลดลงของภาระในการชํา ระหนี้ ทํา ให๎ง บดุ ลภาคครัวเรื อนปรั บตัวดีขึ้ นอยํา งตํอเนื่ อง รวมทั้งแนวโน๎ ม
การดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น อยํ า งผํ อ นคลายจนถึ ง สิ้ น ปี 2557 นอกจากนี้ การบรรลุ ข๎ อ ตกลงรํ ว ม
ด๎านงบประมาณและการขยายเพดานหนี้สาธารณะจนถึงเดือนมีนาคม 2558 ทําให๎ข๎อจํากัดการขยายตัว
ที่เกิดจากการลดลงการขาดดุลทางการคลังผํอนคลายลง



เศรษฐกิจ ยู โ รโซน ในปี 2557 คาดวํา จะขยายตั ว ร๎ อยละ 1.0 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ นจากการหดตั วร๎ อยละ 0.5
ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการดํ าเนินนโยบายการเงินผํอนคลายอยํางตํอเนื่องในชํ วงที่ผํานมา
การขยายตั วของการสํ ง ออกที่ ได๎ รับ ปั จจั ย สนั บ สนุ นจากการฟื้น ตั วของเศรษฐกิ จโลกและการเพิ่ มขึ้ น
อยํางลําช๎าของคําแรงที่แท๎จริงในชํวงหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งทําให๎ขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางด๎านราคาปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ความคืบหน๎าของการปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลังทําให๎ความเชื่อมั่น
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น อยํางไรก็ตาม ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและบรรยากาศทางธุรกิจ
ครัวเรือนยังมีความเสี่ยงที่จะได๎รับผลกระทบวิกฤตการณ์ในยูเครน



เศรษฐกิจญีป่ นุ่ คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 1.2 ชะลอตัวลงเล็กน๎อยจากการขยายตัวร๎อยละ 1.5 ในปี 2556
เนื่องจากการขึ้นอัตราภาษีการบริโภคซึ่งคาดวําจะทําให๎การบริโภคภาคเอกชนเริ่มชะลอลง สอดคล๎องกับ
การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภค รวมทั้งผลจากการลดลงของแรงสํงจากมาตรการกระตุ๎ น
เศรษฐกิจ อยํางไรก็ตาม การอํอนคําของเงินเยนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนคาดวําจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการผลิตและการสํงออกสินค๎าและบริการ



เศรษฐกิจจี น ในปี 2557 คาดวํา จะขยายตั วร๎ อยละ 7.4 ชะลอลงจากร๎ อยละ 7.7 ในปีกํอน เนื่ องจาก
การดําเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจเพื่อสร๎างสมดุลและการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคการเงิน
สํ ง ผลให๎ ก ารลงทุนและเศรษฐกิ จในภาพรวมชะลอตั วลงในไตรมาสแรก อยํ า งไรก็ ต าม การชะลอตั ว
ทางเศรษฐกิจทําให๎รัฐบาลจีนประกาศใช๎มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม โดยเฉพาะการเรํงลงทุน
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ในโครงการระบบขนสํงทางรางตามเขตชนบท การลงทุนกํอสร๎างบ๎านราคาถูกให๎แกํครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อย
และการขยายมาตรการผํอนคลายทางภาษีที่ให๎แกํธุรกิจขนาดเล็กออกไปจนถึงสิ้นปี 2559 เพื่อรักษาอัตรา
การขยายตั วทางเศรษฐกิ จและรองรับ การจ๎า งงาน นอกจากนี้ เ มื่อรวมกั บการฟื้นตั วของเศรษฐกิ จและ
การอํอนคําของเงินหยวนซึ่งประเทศพัฒนาแล๎วและการอํอนคําของเงินหยวนคาดวําจะสํงผลให๎การสํงออก
ปรับตัวดีขึ้นและเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีอยูํในระดับใกล๎เคียงกับเป้าหมาย
ของทางการ


เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs มีแนวโน๎มฟื้นดีขึ้น โดยคาดวําในปี 2557 เศรษฐกิ จฮํองกง เกาหลีใต๎ และ
ไต๎หวัน จะขยายตัวร๎อยละ 3.7 3.6 และร๎อยละ 3.1 ตามลําดับ เรํงขึ้นจากร๎อยละ 2.5 2.3 และร๎อยละ 2.1
ในปี 2556 ตามลํ าดั บ เนื่ องจากการขยายตั วของอุ ปสงค์ ภายในประเทศที่ยั งมี แนวโน๎ มขยายตั วดี และ
การสํงออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคูํค๎าสําคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีน
ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์มีแนวโน๎มชะลอลงในปี 2557 โดยคาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 3.8 ชะลอจากร๎อยละ
4.1 ในปีกํอน ตามการชะลอตัวของภาคบริการ



เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในปี 2557 เศรษฐกิจอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีแนวโน๎มที่จะชะลอตัว ขณะที่
เศรษฐกิจมาเลเซียและเวียดนามจะขยายตัวดีขึ้น โดยคาดวําเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2557 จะขยายตัว
ร๎อยละ 5.4 ชะลอลงจากร๎ อยละ 5.8 ในปี 2556 ตามการชะลอตั วของอุปสงค์ภ ายในประเทศเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและแนวโน๎มการเรํงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุน
ราคาน้ํามันภายในประเทศ อยํางไรก็ตาม เศรษฐกิจอินโดนีเซียมีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้นในชํวงครึ่งหลังของปี
ซึ่งนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหมํจะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะชํวยสนับสนุนการขยายตัวของ
ความเชื่อมั่นและบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การสํงออกมีแนวโน๎มขยายตัวเรํงขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูํค๎าและการอํอนคําของเงินรูเปีย เศรษฐกิจฟิลิปปินส์คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 6.5 ชะลอ
ลงจากร๎อยละ 7.2 ในปี 2556 อยํางไรก็ดีคาดวําการบริโภคภาคเอกชนยังคงเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจตาม
แนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของเงินสํงกลับของแรงงานในตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง เศรษฐกิจเวียดนามคาดวําจะ
ขยายตัวร๎อยละ 5.5 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ 5.4 ในปี 2556 สํวนหนึ่งเป็นผลจากความคืบหน๎าของ
มาตรการภาครั ฐ ในการแก๎ ไขปั ญ หาสิ นเชื่ อ ที่ไ มํ กํ อให๎ เ กิ ด รายได๎ (NPLs) ในภาคธนาคาร ซึ่ ง จะสร๎ า ง
ความเชื่อมั่นให๎กับภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคการสํงออกที่ขยายตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
ยูโรโซน สํวนเศรษฐกิจมาเลเซีย คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 5.0 เรํงขึ้นจากร๎อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการสํงออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน๎มขยายตัวในเกณฑ์ต่ําเนื่องจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรก
และข๎ อจํา กั ด ในการฟื้นตั วของอุ ปสงค์ ในประเทศในชํวงครึ่ง ปี ห ลั ง โดยเฉพาะการบริ โ ภคและการลงทุน
ภาคเอกชนซึ่งได๎รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและการชะลอ
ตัวอยํางตํอเนื่องของฐานรายได๎และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน๎มลําช๎ากวําที่
คาดการณ์และทําให๎การเบิกจํายภาครัฐและการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจที่สําคัญๆ มีข๎อจํากัดมากขึ้น
นอกจากนั้น ความลําช๎าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังกระจุกตัวอยูํในประเทศสําคัญๆ ในไตรมาสแรก
มีแนวโน๎มที่จะทําให๎แรงขับเคลื่อนจากภาคการสํงออกอยูํในเกณฑ์ต่ํากวําที่คาดการณ์ไว๎
อยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูํในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน๎มทรงตัวอยูํในระดับต่ํา
ในขณะที่ดุลการค๎าและดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556 ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุน ข๎อจํากัดและปัจจัย
เสี่ยงที่สําคัญสําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2557 มีดังนี้


ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกและปริมาณ
การค้าโลกสนับสนุนให้
การส่งออกเริ่มขยายตัว
ชัดเจนมากขึ้น และแรง
กดดันด้านราคาน้ามันและ
เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มต่าและ
เอื้อต่อการดาเนินนโยบาย
การเงินเพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งมีแนวโน้มชัดเจนและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของปี ในไตรมาสแรกของปี 2557 แม๎วําการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกจะ
เป็นไปอยํางช๎าๆ และยังกระจุกตัวอยูํในประเทศสําคัญๆ ก็ตาม แตํเริ่มสํงผลให๎การสํงออกของไทยเริ่ม
ปรับตั วในทิศทางที่ดี ขึ้น ซึ่งจะเห็นได๎จากการฟื้นตัวของมูล คําการสํง ออกในกลุํ มสินค๎าอุต สาหกรรม
สําคัญ เชํน ยานยนต์ และเครื่องใช๎ไฟฟ้า ที่เริ่มกลับมาขยายตัว รวมทั้งการขยายตัวของมูลคําการสํงออก
ไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น ดังนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน๎มชัดเจนและกระจายตัว
มากขึ้นในชํวงครึ่งปีหลังคาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎การสํงออกเริ่มขยายตัวชัดเจนมากขึ้น
2) แรงกดดันด้านราคาน้่ามันและเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่าและเอื้ออ่านวยต่อการด่าเนิน
นโยบายการเงิน เพื่ อ สนั บ สนุ นการฟื้ นตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตามแนวโน๎ มราคาน้ํ า มั น
ในตลาดโลกทีย่ งั อํอนตัวและการฟืน้ ตัวอยํางช๎าๆ ของอุปสงค์ภายในประเทศ


ข้อจ่ากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) ราคาสินค้าส่งออกในตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะอ่อนตัว ซึ่งเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของรายได๎จาก
การสํงออกสินค๎าเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งราคาสํงออกข๎าว และยางพาราที่ยังลดลงร๎อยละ 27.0 และ
ร๎อยละ 24.3 ในไตรมาสแรก ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณผลผลิตและสต๏อกในประเทศสําคัญๆ ยังอยูํใน
เกณฑ์สงู ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนและภูมภิ าคเอเชียในภาพรวมซึง่ เป็นผูน๎ ําเข๎าสําคัญๆ ยังอยูํในภาวะชะลอตัว
เมื่อรวมกับการฟื้นตัวอยํางลําช๎าของราคาสินค๎าอุตสาหกรรมสํ าคัญๆ ทําให๎ดัชนีราคาสํงออกของไทย
ในไตรมาสแรกปรับตัวลดลงร๎อยละ 1.6 และมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ราคาสํงออกทั้งปีลดลงอยํางตํอเนื่องและ
เป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของมูลคําและรายได๎จากการสํงออกในภาพรวม

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
ได้แก่ ราคาสินค้าส่งออกใน
ตลาดโลกยังคงอยู่ในภาวะ
อ่อนตัว แรงขับเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจากัด
มากขึ้นเนื่องจาดการจัดตั้ง
รัฐบาลมีแนวโน้มล่าช้ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ การฟื้นตัว
ของการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือนและการลงทุน
ภาคเอกชนยังมีข้อจากัด
และจานวนนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มขยายตัวต่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้เดิม

2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐมีข้อจ่ากัดมากขึ้นตามการจัดตั้งรัฐบาลมีแนวโน้มล่าช้ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ ซึ่งทําให๎การเบิกจํายจากงบประมาณประจําปี 2557 มีแนวโน๎มต่ํากวําที่คาดการณ์ไว๎ และ
สํงผลกระทบตํอกระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปี 2558 ให๎ลําช๎าออกไป นอกจากนั้น การจัดเก็บ
รายได๎ ที่มีแนวโน๎มต่ํ ากวํา เป้าหมายในปีงบประมาณ 2557 ยัง เป็นปั จจัยเสี่ยงที่อาจสํง ผลกระทบตํ อ
กรอบวงเงินงบประมาณประจําปี 2558 และการเบิกจํายงบประมาณในไตรมาสสุดท๎ายของปีปฏิทนิ 2557
3) การฟื้นตั วของการใช้จ่ ายของภาคครัว เรือ น มีข๎อจํากั ดจาก (1) ความยืดเยื้อของสถานการณ์ ทาง
การเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมอยํางตํอเนื่องนับจากไตรมาสแรกของปี 2556 สํงผล
ให๎ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคปรับตัวลดลงตํอเนื่องเป็นระดับ 58.7 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดใน
รอบ 12 ปี ดังนั้น เงื่อนไขทางการเมืองซึ่งยังมีความไมํแนํนอนอยูํสูงมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ความเชื่อมั่น
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค

28

19 พฤษภาคม 2557

Economic Outlook

NESDB

ผู๎บริโภคและการใช๎จํายภาคครัวเรือนฟื้นตัวลําช๎ากวําการคาดการณ์ (2) ฐานการขยายตัวที่สูงกวําปกติ
ของปริมาณการจําหนํายรถยนต์ในครึ่งแรกของปี 2556 ยังเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของการใช๎จําย
ในหมวดสินค๎าคงทนอยํางตํอเนื่อง โดยคาดวําปริมาณการจําหนํายรถยนต์นั่งในไตรมาสที่สองจะลดลง
ประมาณร๎อยละ 40 - 50 ตํอเนื่องจากการหดตัวร๎อยละ 58.2 ในไตรมาสแรก (3) ราคาสินค๎าเกษตร
ที่สํ า คั ญ ได๎ แ กํ ข๎ า ว ยางพารา และข๎ า วโพด ยั ง อยูํ ในระดั บ ต่ํ า กวํ า ปี ที่ผํ า นมาตามแนวโน๎ มราคา
ในตลาดโลกซึ่ ง เป็ นข๎ อจํ า กั ด ตํ อการขยายตั วของรายได๎ เ กษตรกร และ (4) สถาบั นการเงิ นยั ง มี
ความเข๎มงวดในการปลํอยสินเชื่ออยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะภายใต๎เงื่อนไขการหดตัวของเศรษฐกิจใน
ไตรมาสแรกและการขยายตัวทั้งปีที่ต่ํากวําการคาดการณ์
4) การลงทุนภาคเอกชน มีข๎อจํากัดของการขยายตัวจาก (1) อัตราการใช๎กําลังการผลิตในไตรมาสแรกที่ยัง
ลดลงตํอเนื่องและอยูํในระดับต่าํ เพียงร๎อยละ 61.8 (2) การลดลงของการขอรับการสํงเสริมและการอนุมตั ิ
การลงทุนในชํวงครึ่งหลังของปี 2556 และไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากการรอ
ความชั ดเจนของนโยบายสํ ง เสริ มการลงทุน และความลํ าช๎ า ของการแตํ งตั้ งคณะกรรมการสํ ง เสริ ม
การลงทุน (3) แม๎วําจะมีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนชุดใหมํ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2557
ก็ตาม แตํโครงการทีไ่ ด๎รบั อนุมตั ใิ นชํวงทีเ่ หลือของปีจะต๎องดําเนินการตามขั้นตอนตํางๆ ทางกฎหมายกํอน
ดําเนินการกํอสร๎างและสามารถใช๎จาํ ยเม็ดเงินลงทุนจะเข๎าสูรํ ะบบเศรษฐกิจ และ (4) สถานการณ์ความไมํ
แนํนอนทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องสํงผลให๎ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ในเดือนมีนาคมอยูํที่ 49.4 อยูํต่ํากวําระดับ 50 ตํอเนื่องเป็นเดือนที่ 9 และยังไมํมีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชัดเจน
5) จ่านวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศและการออกกฎหมายควบคุ มคุณภาพนักทํองเที่ยวของจีนสํ งผลกระทบตํ อ
การทํองเที่ยวมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ โดยในไตรมาสแรกของปีมีจํานวนทั้งสิ้น 6.6 ล๎านคน ปรับตัวลดลง
จากชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 5.8 และมีแนวโน๎มที่จะทําให๎จํานวนนักทํองเที่ยวในครึ่งปีแรกหดตัว
เทียบกั บสมมติ ฐานการไมํ ข ยายตั วในการประมาณการครั้ งที่ผํ านมา และแม๎ วําการยกเลิ กพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเทศกาลสงกรานต์จะสํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยว
ในเดื อนเมษายนจะเริ่มปรั บ ตัวในทิศทางที่ดีขึ้ น (หดตัวช๎ าลงเป็ นร๎ อยละ 1.7) แตํ การขยายตั วของ
นักทํองเที่ย วในชํ วงที่เ หลื อของปี ยั ง คงมี ค วามอํ อนไหวตํ อพัฒ นาการของสถานการณ์ ค วามรุ นแรง
ทางการเมืองในประเทศ


ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวในช่วงร้อยละ
1.5 - 2.5 อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 1.9 - 2.9 เทียบกับ
ร้อยละ 2.2 ในปี 2556
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 0.5 ของ GDP

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มขยายตัวในชํวงร๎อยละ 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
ในการแถลงขําวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
(สศช.) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นการขยายตัวร๎อยละ 1.5 - 2.5 จากเดิ ม
ร๎อยละ 3.0 - 4.0 ในการแถลงขําวเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเหตุผลหลักของการปรับลดประมาณการ
ดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกหดตัวร๎อยละ 0.6 ต่ํากวําขอบลํางของชํวงการประมาณการเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งทําให๎โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในชํวงร๎อยละ 3.0 – 4.0 ลดลง
2) การปรับสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ประกอบด๎วย
2.1) การปรับสมมติฐานด๎านการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกจากร๎อยละ 3.6 และ
ร๎ อยละ 4.4 ในการประมาณการครั้ ง กํ อนหน๎ า เป็ นร๎ อยละ 3.4 และร๎ อยละ 4.2 ตามลํ า ดั บ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค
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เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ
ในเอเชี ย มี แ นวโน๎ ม ลํ า ช๎ า กวํ า ในสมมติ ฐ านการประมาณการครั้ ง ที่ ผํ า นมา ซึ่ ง จะสํ ง ผลให๎
ความต๎องการสินค๎าสํงออกขยายตัวช๎ากวําในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า
2.2) การปรับสมมติฐานด๎านจํานวนนักทํองเที่ยวจาก 27.5 ล๎านคน ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า
เป็น 27.0 ล๎านคน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากกฎหมาย
ควบคุมคุณภาพนักทํองเที่ยวและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนสํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวใน
ไตรมาสแรกมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ ในขณะที่การฟื้นตัวของจํานวนนักทํองเที่ยวในชํวงที่เหลือยังมี
ความอํอนไหวตํอสถานการณ์ทางการเมืองและประเทศตํางๆ จํานวน 50 ประเทศ ยังคงมาตรการ
แจ๎งเตือนพลเมืองให๎ระมัดระวังในการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยแม๎วําจะมีการยกเลิก
การใช๎พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล๎วเมื่อเดือนมีนาคมก็ตาม
2.3) การปรับสมมติฐานด๎านการเบิกจํายงบประมาณประจําปี 2557 จากร๎อยละ 92.4 ในการประมาณ
การครั้งกํอนหน๎า เป็นร๎อยละ 90.4 เนื่องจากการเบิกจํายในไตรมาสแรกอยูํที่ร๎อยละ 19.1 ต่ํากวํา
เป้ า หมายที่กํา หนดไว๎ร๎อยละ 24.0 และการจัด ตั้ ง รั ฐ บาลมี แ นวโน๎ มลํา ช๎ า กวํา ที่ค าดการณ์ ไว๎
โดยคาดวําการเบิกจํายรายจํายประจําจะอยูํที่ร๎อยละ 94.4 เทียบกับร๎อยละ 96.6 ในการประมาณ
การครั้งกํอน และการเบิกจํายงบลงทุนคาดวําจะอยูํที่ร๎อยละ 70.8 ปรับลดลงจากร๎อยละ 72.0
ในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผํานมา
2.4) การปรับสมมติฐานด๎านราคาสํงออกจากการเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 1.9 – 2.9 ในการประมาณการครัง้ กํอนหน๎า
เป็นร๎อยละ (-1.0) – 0.0 ตามการลดลงอยํางตํอเนือ่ งของราคาสํงออกสินค๎าเกษตรสําคัญๆ โดยเฉพาะ
ข๎าว ยางพารา และมันสําปะหลัง ซึ่งลดลงร๎อยละ 27.0 24.3 และร๎อยละ 10.7 ในไตรมาสแรก
ตามลําดับ และสํงผลให๎ราคาสํงออกรวมในไตรมาสแรกลดลงร๎อยละ 1.6 ในขณะที่ราคาสํงออกสินค๎า
สําคัญๆ ดังกลําวยังไมํมสี ญ
ั ญาณการฟืน้ ตัวทีช่ ดั เจนในครึง่ ปีหลัง รวมทัง้ การปรับลดสมมติฐานด๎านราคา
นําเข๎าจากการเพิม่ ขึ้นร๎อยละ 0.5 – 1.5 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า เป็นร๎อยละ (-1.0) – 0.0
ในการประมาณการครัง้ นี้ ตามราคาน้ํามันและสินค๎าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีย่ งั อยูใํ นภาวะอํอนตัว
3) การใช๎จาํ ยภาคครัวเรือนยังมีแนวโน๎มที่จะได๎รับผลกระทบจากฐานการขยายตัวที่สูงผิดปกติอยํางตํอเนื่อง
ตามแนวโน๎มการปรับตัวเข๎าสูเํ ข๎าสูภํ าวะปกติของปริมาณการจําหนํายรถยนต์ในประเทศซึ่งคาดวําจะลดลง
ประมาณร๎อยละ 40 – 50 ในไตรมาสทีส่ อง และเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวของการบริโภคในหมวดสินค๎า
คงทน นอกจากนัน้ ความวิตกกังวลตํอสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งยังไมํสามารถหาข๎อยุติได๎ และการชะลอ
ตัวอยํางตํอเนือ่ งของฐานรายได๎และเศรษฐกิจในภาพรวมยังมีแนวโน๎มที่จะทําให๎ความเชื่อมั่นของผู๎บริโภค
และภาคธุรกิจฟืน้ ตัวได๎ลาํ ช๎ากวําทีค่ าดการณ์ไว๎เดิม
สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 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) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวม คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 1.0 เทํากับการขยายตัวในปี 2556
ซึ่งเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร๎อยละ 1.6 ในการประมาณการครั้งกํอน เนื่องจาก (1) การปรับลด
ประมาณการการใช๎จํายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชนจากการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในการประมาณการ
ครั้งที่ผํานมา เป็นร๎อยละ 0.8 เนื่องจากการใช๎จํายในหมวดรถยนต์และการใช๎จํายรวมในไตรมาสแรก
ยังหดตัวมากกวําที่ค าดการณ์ รวมทั้งการฟื้นตัวของความเชื่อมั่ นภาคครัวเรือนมีแนวโน๎มที่จะลํ าช๎ า
ออกไปตามความยืดเยื้อของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยํางตํอเนื่อง และ
(2) การปรับลดประมาณการการใช๎จาํ ยภาครัฐบาลจากการขยายตัวร๎อยละ 2.0 เป็นร๎อยละ 1.8 เนื่องจาก
การปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าจากร้อยละ 96.6 เป็นร้อยละ 94.4
2) การลงทุ น รวม คาดวํา จะหดตั ว ร๎ อยละ 1.3 ตํ อ เนื่ อ งจากการหดตั ว ร๎ อยละ 1.9 ในปี กํอ น และ
เป็นการปรับประมาณการลงจากการขยายตัวร๎อยละ 3.1 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า เนื่องจาก
(1) การปรับลดประมาณการการลงทุนภาคเอกชนจากการขยายตัวร๎อยละ 3.8 เป็นการหดตัวร๎อยละ
0.2 ตามเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังชะลอตัวอยํางตํอเนื่อง อัตราการใช๎กําลังการผลิตที่อยูํในระดับต่ําและ
ความลําช๎าในการอนุมัติสํงเสริมการลงทุน รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ยังไมํมีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชัดเจน และ (2) การปรับลดประมาณการการลงทุนภาครัฐจากการขยายตัวร๎อยละ 0.3 เป็นการหดตัว
ร๎อยละ 5.0 เนื่องจากการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากร้อยละ 72
เป็นร้อยละ 70.8
3) มูลค่ าการส่งออกสินค้ า ในรู ป เงิ นดอลลาร์ สรอ. คาดวํา จะขยายตั วร๎ อยละ 3.7 ปรั บ ตัวดี ขึ้ นจาก
การหดตัวร๎อยละ 0.2 และเป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร๎อยละ 5.0 – 7.0 ในการประมาณการ
ครั้ง ที่ผํา นมา เนื่องจากการปรับลดสมมติ ฐานราคาสิ นค๎ าสํง ออกจากการขยายตัวร๎ อยละ 1.9 - 2.9
ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า เป็นการหดตัวร๎อยละ 1.0 – 0.0 ในการประมาณการครั้งนี้ รวมทั้ง
การปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกจากร๎อยละ 3.6 และร๎อยละ 4.4
เป็นร๎อยละ 3.4 และร๎อยละ 4.2 ตามลําดับ ซึ่งสํงผลให๎ปริมาณการสํงออกสินค๎าขยายตัวร๎อยละ 4.2
เทียบกับร๎อยละ 4.0 – 6.0 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า เมื่อรวมกับการปรับสมมติฐานด๎านจํานวน
นักทํองเที่ยวจาก 27.5 ล๎านคน เป็น 27.0 ล๎านคน ทําให๎ปริมาณการสํงออกสินค๎าและบริการขยายตัว
ร๎อยละ 3.6 ปรับลดลงจากการขยายตัวร๎อยละ 6.0 ในการประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
4) มูลค่ าการน่าเข้าสินค้า ในรู ปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวํา จะขยายตัวร๎ อยละ 0.5 เทียบกับการหดตั ว
ร๎อยละ 0.4 ในปี 2556 ซึ่งเป็นการปรับลดประมาณการจากการขยายตัวร๎อยละ 5.7 ในการประมาณ
การครั้งกํอน เนื่ องจาก (1) การปรับ ลดสมมติฐานด๎านราคานําเข๎ าจากการขยายตั วร๎อยละ 0.5-1.5
ในการประมาณการครั้งกํอน เป็นการหดตัวร๎อยละ 1.0 - 0.0 ในการประมาณการครั้งนี้ (2) การลดลง
ของมู ลคําการนํา เข๎าทองคํา ทําให๎ มูลคํา การนํ าเข๎ าในไตรมาสแรกหดตัวมากกวําที่ค าดการณ์ไว๎ และ
(3) การปรับประมาณการการขยายตัวของการสํงออก การบริโภคและการลงทุนสํงผลให๎ความต๎องการ
นําเข๎าต่ํากวําการประมาณการในครั้งกํอนหน๎า เมื่อรวมกับการปรับลดการนําเข๎าบริการทําให๎ปริมาณ
การนําเข๎าสินค๎าและบริการขยายตัวร๎อยละ 1.3 ลดลงจากร๎อยละ 4.6 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า
5) ดุลบัญชีเดินสะพัด ในปี 2557 คาดวําจะเกินดุล 1.9 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการขาดดุล 2.8
พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2556 ซึ่งเป็นการปรับประมาณการจากการขาดดุล 0.6 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.
ในการประมาณการครั้ งที่ผํ านมา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปรั บลดประมาณการการขยายตัวของมู ลคํ า
การนําเข๎าที่เร็วกวําการปรับลดประมาณการสํงออกซึ่งสํงผลให๎ดุลการค๎าเกินดุลเพิ่มขึ้นจากการประมาณ
การครั้งที่ผํานมา
6) อัตราเงินเฟ้อ อยูํในชํวงร๎อยละ 1.9 – 2.9 เทํากับการประมาณการครั้งกํอน
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6. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2557
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในชํวงที่เหลือของปี 2557 ควรให๎ความสําคัญกับการเรํงรัดการสํงออกให๎
สามารถขยายตั วโดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง การเพิ่ มรายได๎ จากตลาดหลั กและตลาดใหมํ ที่ มีศั ก ยภาพ รวมทั้ ง
การสํงเสริมการค๎าชายแดนและการค๎าในภูมิภาค ควบคูํไปกับการฟื้นฟูภาคการทํองเที่ยวโดยเฉพาะการสร๎าง
ความเชื่อมั่นและกระตุ๎นการทํองเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต๎องเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณปี 2557
ทั้งรายจํายประจําและรายจํา ยลงทุน และเตรียมความพร๎อมของกระบวนการงบประมาณประจํา ปี 2558
นอกจากนั้นควรให๎ค วามสํา คัญ กับการฟื้นฟูบรรยากาศทางเศรษฐกิจอยํา งตํอเนื่ อง ทั้ง ในเรื่องการดํา เนิ น
นโยบายการเงินที่เอื้ออํานวยตํอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง การสร๎างความเชื่อมั่นโดยใช๎ยุทธศาสตร์
การสื่ อสารและการให๎ ข๎อมู ลที่ถู กต๎ องและทันตํ อเหตุ การณ์ พร๎ อมทั้งการเตรี ย มมาตรการรองรับ ผู๎ ได๎ รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
ข้อมูลจริง
ปี 2555 ปี 2556
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล๎านบาท)
11,375
11,897
รายได๎ตํอหัว (บาทตํอคนตํอปี)
167,501 174,319
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
366
385
รายได๎ตํอหัว (ดอลลาร์ สรอ. ตํอหัวตํอปี)
5,389
5,647
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
6.5
2.9
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
13.2
-2.0
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
14.4
-2.8
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
8.9
1.3
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
6.8
1.1
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
6.7
0.3
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)
7.5
4.9
ปริมาณการสํงออกสินค๎าและบริการ (ปริมาณ, %)
3.1
4.2
มูลคําการสํงออกสินค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
225.9
225.4
1/
อัตราการขยายตัว (มูลคํา, %)
3.1
-0.2
1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
2.5
0.2
ปริมาณการนําเข๎าสินค๎าและบริการ (ปริมาณ, %)
6.2
2.3
มูลคําการนําเข๎าสินค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
219.9
219.0
1/
อัตราการขยายตัว (มูลคํา, %)
8.8
-0.4
1/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
7.1
1.7
ดุลการค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
6.0
6.4
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
-1.5
-2.8
ดุลบัญชีเดินสะพัดตํอ GDP (%)
-0.4
-0.6
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู๎บริโภค
3.0
2.2
GDP Deflator
1.3
1.7

NESDB

ประมาณการปี 2557
17 ก.พ. 57 19 พ.ค. 57
12,424
12,599
181,077
183,638
382
388
5,572
5,650
1.5-2.5
3.0-4.0
-1.3
3.1
-0.2
3.8
-5.0
0.3
1.0
1.6
0.8
1.4
1.8
2.0
3.6
6.0
233.8
241.2
3.7
5.0-7.0
4.2
4.0-6.0
1.3
4.6
220.2
231.7
0.5
5.7
1.0
5.2
13.6
9.6
1.9
-0.6
0.5
-0.2
1.9-2.9
1.9-2.9

1.9-2.9
1.9-2.9
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 19 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขการสํงออกและการนําเข๎าเป็นไปตามฐานของธนาคารแหํงประเทศไทย
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