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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ส่ีของปี 2554 หดตัวร้อยละ 9.0 โดยมีปัจจัยสําคัญจาก
เหตุการณ์อุทกภัย ที่กระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภค การลงทุน การ
ส่งออก และการท่องเที่ยว ในขณะที่การผลิตภาคเกษตรขยายตัวเล็กน้อย ส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในราคาประจําปี คิดเป็นมูลค่า 328,154 ล้านบาท  

หากปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยหดตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2554  
ร้อยละ 10.7 (%QoQ SA)  

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 16.4 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
1.3 และ 7.2 ตามลําดับ ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.8 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ
ต่ําเฉล่ียร้อยละ 0.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.4 ของ GDP 

การประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 – 6.5  
จากการขับเคล่ือนของอุปสงค์ภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการผลิต โดยคาดว่า 
การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และ 14.2 ตามลําดับ  
มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 17.2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ  
3.5 – 4.0 อตัราการวา่งงานรอ้ยละ 0.7 และดลุบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุรอ้ยละ 1.2 ของ GDP 

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2555 (1) การเร่งป้องกันผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยในชุมชนและฐานการผลิตที่สําคัญ รวมทั้งเร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยซ้ําซากและป้องกันปัญหาการขาดแคลนนํ้า  
โดยการเร่งรัดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืน การจัดตั้งกองทุน
ส่งเสรมิการประกนัภัย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแกผู้่ทีไ่ดร้บัความเสียหายจาก
อทุกภัยทีต่อ้งการสภาพคล่องเพือ่ฟืน้ฟธูรุกจิในอตัราดอกเบ้ียต่ํา เพือ่สรา้งความม่ันใจใหแ้ก่
ภาคการผลิตและนักลงทุน (2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายด้าน
การลงทนุ ใหไ้ดต้ามเป้าหมายของคณะกรรมการตดิตามเรง่รดัการใช้จา่ยงบประมาณภาครฐั 
(3) การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิมหภาค เพือ่เตรยีมความพรอ้มสําหรบัรองรบัความเส่ียงดา้น
ความผันผวนของระบบการเงนิโลกทีม่แีนวโนม้เพิม่สูงขึน้ตามปญัหาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
ในกลุ่มประเทศยโุรป โดยใหค้วามสําคัญกบัการป้องกนัความเส่ียงจากภาวะความผันผวนของ
ค่าเงิน รวมทั้งการดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปล่ียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ระหว่างการฟ้ืนตัวจากปัญหาอุทกภัย (4) การดูแลราคาสินค้าที่มี
แนวโนม้เพิม่ขึน้ใหเ้ป็นธรรมทัง้ตอ่ผู้บรโิภคและผู้ผลิต ทัง้นีโ้ดยใหค้วามสําคัญกบัการใหข้อ้มลู
ข่าวสารราคาสินค้ากับผู้บริโภคและเสริมด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการ
ประหยดัหรอืปรบัปรงุประสิทธภิาพของกระบวนการผลิตเพือ่ลดตน้ทนุทีไ่มจ่ําเปน็ และ (5) 
การดําเนนินโยบายเพือ่ลดความเหล่ือมลํ้าและสรา้งอนาคตของประเทศ เชน่ การสรา้งรายได้
ใหผู้้มรีายไดน้อ้ย นโยบายดา้นพลังงาน การลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และการส่งเสรมิการ
ลงทนุเพือ่การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

ประมาณการเศรษฐกิจป 2555 

(% YOY) 
2553   2554   ประมาณการ 
ท้ังปี   H1 H2 ท้ังปี   2555 

GDP  
(ณ ราคาคงท่ี) 

7.8   3.0 -2.8 0.1   5.5-6.5 

การลงทุนรวม  
(ณ ราคาคงท่ี) 

9.4   6.6 0.0 3.3   14.2 

ภาคเอกชน 13.8   10.5 3.8 7.2   14.5 
ภาครัฐ -2.2   -5.9 -11.4 -8.7   13.0 
การบริโภครวม  
(ณ ราคาคงท่ี) 

5.1   2.8 -0.1 1.3   4.4 

ภาคเอกชน 4.8   3.0 -0.4 1.3   4.5 
ภาครัฐบาล 6.4   1.4 1.3 1.4   3.5 
มูลค่าการ 
ส่งออกสินค้า (US$) 

28.4   22.6 10.7 16.4   17.2 

ปริมาณ 17.7   14.8 6.0 10.2   11.8 
มูลค่าการ 
นําเข้าสินค้า (US$) 

37.0   26.9 22.7 24.7   24.3 

ปริมาณ 26.8   15.0 11.5 13.1   17.5 
ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ต่อ GDP (%) 

4.1   3.9 3.0 3.4   1.2 

เงินเฟ้อ 3.3   3.5 4.1 3.8   3.5-4.0 
อัตราการว่างงาน 1.0   0.7 0.6 0.7   0.7 



สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 20 กุมภาพันธ 2555 

XvÉÇÉÅ|v bâàÄÉÉ~ NESDB 

2 

 
เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี 2554 และแนวโน้มปี 2555  
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสส่ี หดตัวร้อยละ 9.0 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีปัจจัย
สําคัญจากผลกระทบของอุทกภัยที่ผ่านมา ทําให้อุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งภาคการผลิต
ส่วนใหญ่หดตัว มีเพียงภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวเล็กน้อยเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2554 (ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว) เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 10.7 
และทั้งปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 0.1  

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ ปี 2554 

(1) ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 21.8 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายและกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต 
อัตราการใช้กําลังการผลิตรวมอยู่ที่ระดับร้อยละ 46.4 ลดลงจากร้อยละ 64.5 และ 64.2 เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลําดับ  

ทั้งปี 2554 สาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.3 

(2) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน หดตัวร้อยละ 3.0 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ผลกระทบของอุทกภัยต่อฐานการผลิตหลายแห่ง โดยยอดจําหน่ายสินค้าคงทนลดลงมากถึงร้อยละ 21.8 
และความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงอยู่ที่ระดับ 62.3 เทียบกับ 73.5 ในไตรมาสที่แล้ว รวมทั้งผู้บริโภคมีความ
กังวลต่อสถานการณ์ค่าครองชีพที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ราคาสินค้าทรงตัวในระดับสูง ประกอบ
กับการลดลงของรายได้เกษตรกรจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตรหลักๆ เช่น ยางพารา ปาล์ม
นํ้ามัน และมันสําปะหลัง 

ทั้งปี 2554 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 1.3 

(3) การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 1.3 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 9.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก
เหตุการณ์อุทกภัยและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ส่งผลให้การลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือหดตัวลงร้อยละ 
2.4 ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ (Business Sentiment Index : BSI) เฉล่ียในไตรมาสน้ีอยู่
ระดับ 41.4 ลดลงจากระดับ 50.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ทั้งปี 2554 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.2 
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 (4) ภาคการส่งออก มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสนี้คิดเป็นมูลค่า 49,162 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. หดตัวร้อยละ 5.2 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 27.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาคการผลิตที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย รวมทั้งปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  

รวมทั้งปี 2554 การส่งออกมีมูลค่า 225,366 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 16.4 ตลาดสําคัญที่ยังคง
ขยายตัวได้ดีคือ จีน (ร้อยละ 27.6) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 26.8) และอาเซียน (ร้อยละ 22.5)   

(5) ภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยในไตรมาสสุดท้าย มีจํานวน 4.4 ล้านคน 
ลดลงร้อยละ 4.4 เน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 188,075 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนอัตราการเข้าพักอยู่ที่ระดับร้อยละ 55.7 ปรับตัว
สูงขึ้นจากร้อยละ 54.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ GDP ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารหด
ตัวร้อยละ 5.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 10.2 ในไตรมาสที่แล้ว   

รวมทั้งปี 2554 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมืองไทยจํานวน 19.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสส่ีของปี 2554 ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 เน่ืองจากการขยายตัวของ
ผลผลิตสําคัญ เช่น ยางพารา มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวบางส่วนได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ทําให้มีผลผลิตลดลง โดยรวมเกษตรกรมีรายได้ลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 ใน
ไตรมาสก่อน รวมทั้งปี ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3.8 ราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 

เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2554 

เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 0.1 จากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายไตรมาสที่สามต่อเนื่องถึงไตรมาสที่
ส่ีของปี 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก และส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในราคาประจําปี คิดเป็นมูลค่า 328,154 ล้านบาท อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 
3.8 การบริโภคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 1.3 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.3 มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ 
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 16.4 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 11,869 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 3.4 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 

สศช. คาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.5-6.5 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการ
ฟื้นตัวและเร่งการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนเพื่อการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ ทั้งในส่วนของการ
ลงทุนเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในช่วงปลายปี 2554 และการก่อสร้าง
เพิ่มเติม รวมถึงการดําเนินมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อและมาตรการภาษีที่มีส่วนสําคัญต่อการฟื้นฟูทั้งภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ การดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ของประชาชน 
ทําให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาค
การผลิตที่คาดว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว ส่งผลทําให้การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านอุป
สงค์ต่างประเทศน่าจะยังขยายตัวได้ดีเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียเป็นหลัก  

คาดว่าในปี 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.5 – 4.0 การบริโภคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 4.4 การลงทุน
รวมขยายตัวร้อยละ 14.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 17.2 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลประมาณร้อยละ 1.2 ของ GDP  
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การใช้จ่ายครวัเรือนหดตัว
ร้อยละ 3.0 เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในหลายพื้นที ่ 

1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่และท้ังปี 2554 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
ด้านการใชจ้า่ย 

การใช้จ่ายครัวเรือน: ในไตรมาสที่ส่ีหดตัวร้อยละ 3.0 จากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคการผลิต และการคมนาคม
ขนส่ง โดยปริมาณการจําหน่ายสินค้าคงทนหดตัวมากถึงร้อยละ 21.8 โดยเฉพาะรถยนต์ เนื่องจากขาดแคลน
ชิ้นส่วนในการผลิต จากการที่โรงงานผลิตรถยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สําคัญได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจนต้องหยุดการ
ผลิต ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสน้ีเท่ากับ 62.3 ปรับตัวลดลงจาก 
ไตรมาสก่อนที่ระดับ 73.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สิน
ของประชาชนและทางราชการเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ค่าครอง
ชีพที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ราคาสินค้ายังคงทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนการ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือนในระยะต่อไป ได้แก่ การจ้างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี รายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรที่
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ได้แก่ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ํา
และเงินเดือนข้าราชการ การลดหย่อนภาษีสําหรับบ้านหลังแรก และการคืนเงินแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก 

ทั้งปี 2554 การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอตวัจากปีกอ่นทีข่ยายตวัทีร่อ้ยละ 4.8 โดยเป็นการ
ขยายตัวของการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนร้อยละ 3.2 สินค้ากึ่งคงทนร้อยละ 3.4 และสินค้าไม่คงทนร้อยละ 1.5 
ในขณะที่การใช้จ่ายในภาคบริการลดลง ร้อยละ 1.1 เน่ืองมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสุทธิลดลงอย่าง
มากในช่วงไตรมาสแรกของปี 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

%YoY 
2552 2553  
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

การใช้จ่ายภาคเอกชน -1.1 4.8 3.9 6.4 5.0 3.9 1.3 3.3 2.7 2.4 -3.0 
สินค้าคงทน -7.1 25.1 28.9 32.8 24.0 16.6 3.2 23.6 3.6 10.2 -21.8 
สินค้าก่ึงคงทน -8.8 6.7 9.5 6.7 5.9 5.1 3.4 4.5 5.7 4.8 -0.7 
สินค้าไม่คงทน 0.7 1.8 2.0 1.1 1.9 2.0 1.5 2.0 3.4 1.8 -1.3 
- อาหาร 0.6 0.5 0.7 1.1 0.2 -0.2 2.0 2.0 4.4 1.8 -0.3 
- มิใช่อาหาร 0.7 2.7 3.1 1.2 3.2 3.3 1.1 2.1 2.7 1.7 -1.9 
บริการ 2.2 1.4 -4.8 5.9 2.5 1.3 -1.1 -5.5 0.0 -1.7 1.9 

ที่มา: สศช. 

2554 
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การลงทุนภาคเอกชนหดตวั 
เป็นผลมาจากการหดตวัของ
การลงทุนในเครื่องมอื
เครื่องจกัรเป็นสําคัญ  

การลงทุนภาคเอกชน: หดตวัรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสกอ่นทีข่ยายตัวรอ้ยละ 9.1 เปน็ผลมาจากการหดตวัของ
การลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจกัรเป็นสําคัญ โดยการลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจกัรหดตวัรอ้ยละ 2.4 จากไตรมาส
ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งในนิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลางได้รับความเสียหายและหยุดการผลิตลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อเิล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สะท้อนจากการชะลอตัวลงอยา่งมากของการนําเข้าสินค้าทุน เช่นเดียวกับ
ปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศท่ีหดตัวถึงร้อยละ 62.4 ส่วนการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง
ขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ชะลอลงจากไตรมาสกอ่นทีข่ยายตวัรอ้ยละ 6.1 โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย
และอาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ปัญหาอุทกภัยได้ส่งผลให้ธุรกิจรับเหมา
กอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงกั และปรมิาณการจําหนา่ยวสัดกุอ่สรา้งชะลอตวัลงอยา่งมาก 

ทั้งปี 2554 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.2 ชะลอตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวที่ร้อยละ 13.8 โดยการ
ลงทนุในเครือ่งมอืเครื่องจักรและการลงทนุกอ่สรา้งขยายตวัรอ้ยละ 7.8 และ 5.0 ตามลําดบั 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในไตรมาสนี้เฉล่ียอยู่ที่ระดับ 41.4 ลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.6 
เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากระดับ 53.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
มาอยู่ที่ระดับ 51.4 สะท้อนถึงความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการต่อภาวะธุรกิจที่ลดลง จากต้นทุนการผลิตที่
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การปรับราคาสินค้าดําเนินการได้ยาก ทั้งนี้ ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบาย 
และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งแผนบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐ จะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

การสง่ออก: มูลคา่การสง่ออกสนิคา้ในไตรมาสส่ีปี 2554 คิดเป็นมลูค่า 49,162 ล้านดอลลาร ์สรอ. (1,524,918 
ล้านบาท) หดตวัรอ้ยละ 5.2 ลดลงจากไตรมาสกอ่นทีข่ยายตวัรอ้ยละ 27.3 โดยปรมิาณการส่งออกลดลงรอ้ยละ 
7.5 ขณะที่ราคาสินค้าส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 มูลค่าการส่งออกที่ปรับตัวลดลงเป็นผลจากปัญหาอุทกภัยที่
ส่งผลกระทบให้โรงงานหลายแหง่ โดยเฉพาะในเขตนิคมอตุสาหกรรมในจังหวดัพระนครศรอียธุยาและปทมุธานี 
ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สําคัญได้รับความเสียหายและหยุดการผลิต รวมทั้งความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป ซึง่เปน็ประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย 

ทั้งปี 2554 การส่งออกมีมูลค่า 225,366 ล้านดอลลาร์ สรอ. (6,865,650 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 
โดยปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 และ 5.6 ตามลําดับ 

มลูค่าการส่งออกใน 
รปูเงนิดอลลาร ์สรอ. ลดลง
รอ้ยละ 5.2 คิดเปน็มลูค่า 
49,162 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
จากสถานการณ์อุทกภัย และ
ความเปราะบางของ
เศรษฐกิจโลก 
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มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในไตรมาสที่สี่ปี 2554 ชะลอตัวลง โดยขยายตัวร้อยละ 11.3  ปริมาณและ
ราคาการส่งออกขยายตวัในอตัราทีช่ะลอตวัลงรอ้ยละ 11.1 และ 0.1 ตามลําดบั ปรมิาณการส่งออกทีช่ะลอตวั
ลงเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการส่งออกข้าวเป็นหลักจากปัญหาอุทกภัย และราคาข้าวที่ไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกมันสําปะหลัง ยางพารา และน้ําตาลยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง สินค้าอุตสาหกรรมทั้งปริมาณและมูลค่าหดตัวร้อยละ 9.5 และ 7.1 ตามลําดับ ในขณะที่ราคา
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.6 สินค้าส่งออกสําคัญที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์และช้ินส่วน 
ยานพาหนะและช้ินส่วน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 38.4 31.4 และ 23.3 ตามลําดับ เมื่อแยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมส่งออก พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 20.5 ในขณะทีม่ลูค่าสินค้าอตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานสูง และสินค้าอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยสูีงหดตัว
รอ้ยละ 21.7 และ 9.1 ตามลําดบั 

ตลาดส่งออก: หดตัวลงในตลาดหลัก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15) ที่มูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 7.7  3.2 และ 18.3 ตามลําดับ ในขณะที่ตลาดอาเซียน (9) ยังคงขยายตัวร้อยละ 11.0 
แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง ตลาดส่งออกอื่นๆ มีมูลค่าการส่งออกหดตัวในหลายตลาด ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน 
ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ยกเว้นเกาหลีใต้ อินเดีย และจีน ที่ยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง 

ตลาดส่งออกทีส่ําคญั 

(%YOY) 
2552 2553 2554 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 
ปี 2554 

สัดส่วน (ร้อยละ) 
สหรัฐอเมริกา -17.8 21.3 22.8 26.4 25.4 12.0 8.2 21.3 17.5 5.2 -7.7 9.6 
ญี่ปุ่น -21.8 29.8 29.4 34.6 32.0 24.3 17.9 30.2 27.2 21.0 -3.2 10.5 
สหภาพยุโรป (15) -24.5 19.7 21.7 24.1 19.4 14.6 12.0 24.1 20.3 25.5 -18.3 9.4 
อาเซียน (9) -19.1 36.5 67.6 45.1 27.5 17.6 22.5 20.6 23.5 34.7 11.0 23.7 
ฮ่องกง -5.6 38.5 22.3 58.2 21.7 54.0 25.5 70.3 30.1 37.9 -18.8 7.2 
ไต้หวัน -16.7 43.5 69.7 36.0 38.6 37.7 19.8 45.9 41.2 23.3 -20.1 1.7 
เกาหลีใต้ -23.2 28.1 42.8 41.7 12.6 20.1 26.8 36.3 34.3 36.8 0.9 2.0 
ตะวันออกกลาง -7.8 10.1 9.8 21.7 3.9 6.8 7.6 15.5 14.6 16.4 -15.1 4.5 
อินเดีย -3.6 36.3 92.5 25.2 24.7 20.9 17.9 14.8 32.9 19.1 7.0 2.3 
จีน -0.4 33.2 69.3 30.7 26.9 19.2 27.6 24.8 22.7 62.8 2.4 12.0 
ออสเตรเลีย 7.5 9.2 3.7 97.3 -16.2 -11.1 -14.7 -1.3 -34.5 10.8 -27.3 3.5 
รวมสินค้าออก -14.3 28.1 31.6 41.4 21.9 20.8 17.2 28.1 18.5 29.0 -4.8 100.0 
รวมสินค้าออกตาม
สถิติดุลการชําระเงิน 

-13.9 28.4 32.0 41.6 22.1 21.1 16.4 27.4 18.3 27.3 -5.2 98.5 

ที่มา: ธปท. 
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มูลค่าการนําเขา้ ในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อย
ละ 12.2 ชะลอลงจากไตร
มาสก่อน สินค้านําเข้าทกุ
หมวดขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง ยกเวน้สินค้าวัตถุดิบ
และสินค้าขั้นกลางที่หดตัวทัง้
มูลค่า และปริมาณ  

การนําเข้า: ทั้งมูลค่า ปริมาณและราคาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา มูลค่าการนําเข้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสที่ส่ีของปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 12.2 ชะลอลงจาก
ไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 33.4 ราคานําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเชื้อเพลิง
และทองคําเป็นสําคัญ ปริมาณการนําเข้าขยายตัวร้อยละ 3.6 ชะลอตัวจากร้อยละ 19.4 ในไตรมาสก่อน เป็น
ผลมาจากปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้ปริมาณการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุนชะลอตัวลงจาก 
ไตรมาสที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบ และสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัว  

เมือ่ปรบัปจัจยัฤดกูาลออกแลว้ และพจิารณาเป็นรายหมวด พบวา่ สินค้านําเขา้เกอืบทกุหมวดขยายตวัในอตัราที่
ชะลอลงทั้งมูลค่า ราคา และปริมาณ ยกเว้นสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางท่ีหดตัวลงทั้งมูลค่า และปริมาณ 
สนิคา้วตัถดิุบและสนิคา้ขัน้กลาง มมีลูค่าหดตวัรอ้ยละ 5.4 ลดลงจากไตรมาสกอ่นทีข่ยายตวัรอ้ยละ 19.7 จาก
วกิฤตอทุกภัย และการนําเขา้ทีสู่งในไตรมาสกอ่นหน้า สนิคา้ทนุ มลูค่าขยายตวัรอ้ยละ 9.7 ชะลอลงจากทีข่ยายตวั
รอ้ยละ 23.8 ในไตรมาสกอ่น สินค้าทนุทีย่งัคงขยายตวัไดด้ ีไดแ้ก ่ยานพาหนะและอปุกรณข์นส่ง เครือ่งจกัรและ
ชิน้ส่วนทีใ่ชใ้นการเกษตร คอมพวิเตอรแ์ละส่วนประกอบ ในขณะทีช่ิน้ส่วนคอมพวิเตอรห์ดตวัรอ้ยละ 39.1 สนิคา้
อปุโภคบรโิภค มลูค่าขยายตวัรอ้ยละ 9.9 ชะลอตวัลงจากไตรมาสกอ่นทีข่ยายตวัรอ้ยละ 20.6 รายการนําเขา้ที่
สําคัญ เช่น เครือ่งดืม่ เส้ือผ้า นาฬกิาและเครือ่งประดบั ชะลอตวัตามการลดลงของการใช้จา่ยครวัเรือน สนิค้า
เชือ้เพลงิและนํ้ามันหลอ่ลืน่ มลูค่าขยายตวัรอ้ยละ 10.7 ชะลอตวัลงจากทีข่ยายตวัรอ้ยละ 63.8 ในไตรมาสกอ่น 
ปรมิาณการนําเขา้ลดลงรอ้ยละ 14.1 ในขณะทีร่าคานําเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.2 เป็นผลมาจากราคานํ้ามนัดบิใน
ตลาดโลกทีป่รบัตวัสูงขึน้จากการเกง็กําไรในตลาดทนุ 

ทั้งปี 2554 มูลค่า ปริมาณ และราคานําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8  13.1 และ 5.6 ตามลําดับ ชะลอลงจากปี 
2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 28.4  26.8 และ 9.1 ตามลําดับ 

อัตราการค้า (Term of Trade) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ขณะที่
ราคานําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 โดยเฉพาะราคานํ้ามัน ทําให้อัตราการค้าในไตรมาสที่ส่ีของปี 2554 หดตัว
ร้อยละ 5.3 เป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันส่ีไตรมาส 

ทั้งปี 2554 อัตราการค้าหดตัวร้อยละ 4.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.0 ในปี 2553 โดยราคาส่งออกขยายตัว
ร้อยละ 5.6 ราคานําเข้าขยายตัวร้อยละ 10.1 

อัตราการค้าหดตัวร้อยละ 
5.3 จากราคานาํเข้าที่สูงขึ้น  
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ดุลการค้าเกินดลุลดลง ดุลการค้า: เกินดุลลดลง โดยเกินดุล 993 ล้านดอลลาร์ สรอ. (30,617 ล้านบาท) ต่ํากว่าการเกินดุล 7,676 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (231,563 ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า 

ทั้งปี2554 ดุลการค้าเกินดุล 23,502 ล้านดอลลาร์ สรอ. (713,715 ล้านบาท) ต่ํากว่าปี2553 ที่เกินดุล 
31,759 ล้านดอลลาร์ สรอ. (1,000,330 ล้านบาท)  

ด้านการผลติ:  

สาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 0.7 ตามผลผลิตพืชผลโดยเฉพาะยางพารา มันสําปะหลัง และ 
ปาล์มน้ํามันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 35.7 และ 152.7 ตามลําดับ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ให้ผลผลิต อย่างไรก็ตามปัญหาอุทกภัยได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าว ทําให้ผลผลิตข้าวเปลือกเจ้านา
ปีลดลงร้อยละ 14.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งปี 2554 สาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3.8 

ราคาสินค้าเกษตรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7 จากราคายางพาราแผ่นดิบช้ัน 3  
มันสําปะหลัง และปาล์มนํ้ามันที่ลดลงร้อยละ 17.7 16.9 และ 25.3 ตามลําดับ  (1) ราคายางพาราลดลง 
ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ทั้งจากจีนและภายในประเทศ เนื่องจากจีนชะลอการส่ังซื้อยางพารา และรอ
นําเข้ายางพาราที่มีราคาลดลงหลังการประกาศใช้มาตรการลดภาษีนําเข้ายางธรรมชาติของรัฐบาลจีนซึ่งจะมี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป นอกจากน้ีอุทกภัยส่งผลให้อุปสงค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองลดลง (2) ราคามันสําปะหลังลดลงเน่ืองจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 รวมทั้งเป็น
ผลจากการที่ประเทศคู่ค้าชะลอการส่ังซื้อเพื่อดูสถานการณ์ด้านราคาและนโยบายด้านพลังงานทดแทนของ
รัฐบาล (3) ราคาปาล์มน้ํามันลดลงเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้ผลผลิต ประกอบกับในช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนราคาปาล์มน้ํามันอยู่ในระดับสูงจากภาวะการขาดแคลนผลผลิต อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใช้มาตรการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาล1 

การที่ราคาสินค้าเกษตรลดลงส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 0.2 รวมทั้งปีรายได้เกษตรกรขยายตัว
ร้อยละ 17.9 โดยในครึ่งแรกของปีรายได้เกษตรกรขยายตัวถึงร้อยละ 35.3 ส่วนในครึ่งหลังของปีขยายตัว
เพียงร้อยละ 3.8 

1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ : วันที่ 7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 – 31 กรกฎาคม 2555 สําหรับภาคใต้ และมีระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนนับ
จากเดือนที่รับจํานํา   

ตัวชี้วัดภาคเกษตรกรรม 

%YoY 
2551 2552 2553   
ทั้งป ี ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

ผลผลิตสินค้าเกษตร 1.5 1.1 -2.5 -6.4 3.4 -4.9 -1.8 5.1 13.2 8.9 0.1 0.5 
ราคาสินค้าเกษตร 19.9 -9.4 25.2 21.2 23.8 30.1 25.6 12.2 25.8 17.9 7.7 -0.7 
ราคาเฉพาะพืชผล 21.4 -12.1 30.3 25.4 29.5 35.9 30.1 12.3 30.1 18.2 6.5 -2.9 
รายได้เกษตรกร 21.7 -8.4 22.1 13.4 28.0 23.8 23.3 17.9 42.5 28.4 7.8 -0.2 
ที่มา: สศก. 

2554  

สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 0.7 เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของยางพารา 
ปาล์มน้ํามัน และมัน
สําปะหลัง  
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สาขาอุตสาหกรรม 
หดตัวร้อยละ 21.8 
จากผลกระทบของอุทกภัยใน
พื้นที่และนอกพืน้ที่นิคม
อุตสาหกรรมในภาคกลาง 

สาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 21.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหา
อุทกภัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน 
ภาคกลาง เป็นผลให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ตามปกติ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ในห่วงโซ่อุปทานของโรงงานที่ ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ เช่นกัน  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตวิทยุและโทรทัศน์ที่หดตัวร้อยละ 61.6  59.9 และ 58.5 ตามลําดับ 
ทั้งปี 2554 สาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.3 

อัตราการใช้กําลังการผลิตในไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ที่ร้อยละ 46.4 ลดลงจากร้อยละ 64.5 ในไตรมาสก่อน 
เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัย อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2554 สถานการณ์น้ําท่วมบริเวณพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมเริ่มคล่ีคลาย ส่งผลให้อัตราการใช้กําลังการผลิตเริ่มปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 52.3  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและมีอัตราการใช้กําลังการผลิตต่ํากว่าร้อยละ 50 ได้แก่ การผลิตยานยนต์ 
(31.7) การผลิตส่ิงทอ (34.7) การผลิตวิทยุและโทรทัศน์ (22.5) การผลิตเส้นใยสิ่งทอ (33.7) ตามลําดับ 
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้กําลังการผลิตเกินร้อยละ 70 ได้แก่ การผลิตเม็ดพลาสติก (78.6) 
การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว (77.3) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (73.9) และ การผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี (71.6) ตามลําดับ เน่ืองจากที่ตั้งของโรงงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม  

อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 107.7 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 106.3 ในเดือนธันวาคม เน่ืองจากปริมาณยอดคําส่ังซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม และปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น 

สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 5.9 เป็นผลมาจากการก่อสร้างภาครัฐที่หดตัวลงร้อยละ 15.9 เนื่องจาก 
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 และการลดลงของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (TKK 2555) ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
หรือใกล้จะแล้วเสร็จ ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอตัวจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.1  
ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากการชะลอตัวทั้งการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะพื้นที่ 
ขออนุญาตก่อสร้างในเขตภาคกลางลดลงร้อยละ 14.6 ทั้งปี 2554 สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 5.1 

ราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสนี้ขยายตัวร้อยละ 7.1 เป็นผลมาจากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7  ส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กในตลาดโลก ส่วนราคาไม้ และซีเมนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และ 5.4 
ชะลอจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 และ 12.5 ตามลําดับ  

สาขากอ่สรา้งหดตวั 
รอ้ยละ 5.9 ตามการกอ่สรา้ง
ภาครฐัทีห่ดตวัรอ้ยละ 15.9 
ขณะทีก่ารกอ่สรา้งภาคเอกชน
ขยายตวัรอ้ยละ 2.6 
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สาขาอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 0.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากสถานการณ ์
น้ําทว่ม ส่งผลใหผู้้บรโิภคเล่ือนการตดัสินใจซือ้ สะทอ้นจากปรมิาณการโอนกรรมสิทธิท์ีอ่ยูอ่าศัยในเขตกรงุเทพฯ 
และปรมิณฑล ซึง่ลดลงรอ้ยละ 32.3 เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น และเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศัยส่วนบุคคลทีข่ยายตวั
รอ้ยละ 7.7 ชะลอลงจากทีข่ยายตวัรอ้ยละ 10.0 ในไตรมาสทีผ่่านมา ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการสินเชือ่
เพือ่ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัยมากกวา่ความตอ้งการสินเชือ่เพือ่ซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยใหม ่ประกอบกบัระดบัราคามแีนวโนม้สูงขึน้ 
ทัง้ราคาบา้นเดีย่วพรอ้มทีด่นิ ทาวส์เฮาวส์พรอ้มทีด่นิ อาคารชุด และทีด่นิ โดยเพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น
รอ้ยละ 4.5 4.4 14.7 และ 5.0 ตามลําดบั ทัง้ป ี2554 สาขาอสังหารมิทรพัยข์ยายตวัรอ้ยละ 3.5 

ด้านผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมส่งผลให้การก่อสร้างชะลอตัวสะท้อนจากปริมาณที่
อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งลดลงร้อยละ 62.9 ในไตรมาสนี้  

สาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ 5.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 10.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก
เหตุการณ์น้ําท่วม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจํานวน 4.4 ล้านคน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 55.7 สูงกว่าช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนที่ร้อยละ 54.3 ส่วนหน่ึงเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ เป็นการชั่วคราว 
ทั้งปี 2554 สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.4 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลีย 
รัสเซีย และจีน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7  16.9  และ 7.7 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ลดลง ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวจากประเทศไต้หวัน สวีเดน และญี่ปุ่น โดยลดลงร้อยละ 39.0  31.6 และ 17.9 ตามลําดับ 

ด้านรายรับจากการท่องเที่ยวในไตรมาสน้ีมีมูลค่า 188,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 186,548 ล้านบาท ใน 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 

จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเท่ียวจําแนกรายสัญชาต ิ

หน่วย: พันคน 2552 2553   2554   
ท้ังปี ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 

มาเลเซีย 1,757.8 2059 513.3 443.3 517.3 585.1 2,470.7 574.4 645.3 683.2 567.8 
จีน 777.5 1,122.2 333.9 137.8 314.4 336.1 1,760.6 474.9 397.5 526.3 362 
ญี่ปุ่น 1,004.5 993.7 305.6 169.9 253.7 264.5 1,126.2 317.0 248.2 343.8 217.1 
เกาหล ี 618.2 805.4 241.7 140.8 192.2 230.8 1,014.3 288.8 226.6 282.2 216.7 
สหราชอาณาจักร 841.4 810.7 247.3 166.6 177.8 219.1 844.2 227.5 200.0 198.0 218.7 
สหรัฐฯ 627.1 611.8 187.8 122.8 124.8 176.3 684.1 188.9 160.4 152.7 182.1 
อินเดีย 646.7 698.0 175.8 150.5 177.6 194.2 916.8 207.3 267.3 231.8 210.4 
ออสเตรเลยี 614.6 760.4 169.1 175.1 187.0 229.2 854.1 185.5 204.1 226.2 238.3 

% YoY  
มาเลเซีย -2.63 17.13 18.78 7.85 38.96 25.4 20.0 11.9 45.6 32.1 -3.0 
จีน -5.95 44.34 75.93 -2.83 78.74 76.8 56.9 42.2 188.4 67.4 7.7 
ญี่ปุ่น -12.95 -1.07 21.27 -13.55 -12.55 19.5 13.3 3.7 46.1 35.5 -17.9 
เกาหล ี -30.47 30.28 47.23 7.66 26.11 36.4 25.9 19.5 60.9 46.8 -6.1 
สหราชอาณาจักร 1.8 -3.65 12.93 -9.4 -9.51 12.5 4.1 -8.0 20.0 11.4 -0.2 
สหรัฐฯ -6.28 -2.44 13.1 -11.3 -7.93 21.1 11.8 0.6 30.6 22.3 3.3 
อินเดีย -6.88 7.94 25.34 1.43 6.61 25.4 20.6 22.6 52.7 23.9 -8.2 
ออสเตรเลยี 14.45 23.72 46.36 -0.03 28.09 38.2 22.4 5.5 35.6 27.4 22.7 
ที่มา: กรมการทอ่งเทียว 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
หดตัวร้อยละ 5.3 จาก
เหตุการณ์น้ําท่วม ส่วน
นักท่องเทีย่วต่างประเทศ
ลดลงร้อยละ 4.4  

สาขาอสังหารมิทรพัย ์หดตวั
รอ้ยละ 0.3 จากทีข่ยายตวัรอ้ย
ละ 5.0 ในไตรมาสกอ่น เปน็ผล
จากสถานการณน์้ําทว่ม 
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การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.2 ตามการจ้างงานทั้งนอก
ภาคเกษตรและภาคเกษตร  
อัตราการว่างงานอยู่ที่รอ้ยละ 
0.6  

การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงขยายตัว สะท้อนจากจํานวนเที่ยวบินและผู้โดยสารของสายการบินราคา
ต่ําที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.69 และ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลําดับ 

ทั้งปี 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจํานวน 19.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

การจ้างงาน ไตรมาสที่ส่ี ปี 2554 มีการจ้างงาน 38.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรและภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และ 0.2 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ําท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานมากนัก เนื่องจากรัฐบาลมี
มาตรการสนับสนุนค่าจ้างแรงงานเพื่อรักษาสภาพการจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  
โดยการจ่ายค่าจ้างแทนนายจ้าง 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ภายใต้เงื่อนไขในช่วงเวลาดังกล่าวนายจ้างจะ
ไม่เลิกจ้างลูกจ้างและต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างเดิม 

การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น เช่น สาขาบริการชุมชน สาขาบริหารราชการแผ่นดิน และสาขา
อุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2  11.3 และ 2.6 ตามลําดับ ส่วนสาขาที่มีการจ้างงานลดลง ได้แก่ สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 5.0 

สําหรับผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสน้ีมีจํานวน 237,627 คน ลดลง 99,787 คนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
หรือลดลงร้อยละ 29.6 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.6  

สัดส่วนของตําแหน่งงานว่างทั้งประเทศต่อผู้สมัครงานใหม่ เท่ากับ 0.7 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ตึงตัวของตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสสอง
ที่มีสัดส่วนร้อยละ 1.0 และ 0.8 ตามลําดับ  

ทั้งปี 2554 มีการจ้างงาน 38.46 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 อัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 0.7  

การจ้างงานจําแนกตามสาขาการผลิต 

%YOY 
2552 2553   2554  

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

การจ้างงานรวม 1.9 1.0 2.6 -0.5 0.8 0.7 1.2 0.6 1.4 1.6 1.2 
- ภาคเกษตร -0.1 0.5 2.8 -6.6 -1.2 3.9 2.4 2.1 6.4 2.3 0.2 
- นอกภาคเกษตร 3.1 1.3 2.5 3.1 2.3 -1.3 0.4 -0.3 -1.5 1.1 1.9 

อุตสาหกรรม -1.5 -1.3 -1.1 0.8 -2.3 -2.1 1.9 1.3 1.2 4.2 2.6 
ก่อสร้าง 4.0 2.2 -1.2 9.3 1.9 -3.0 0.0 4.0 -6.5 4.3 0.5 
โรงแรมและภัตตาคาร 8.8 1.3 10.3 1.7 0.1 -4.8 -3.2 -10 -2.3 2.3 -5.0 
ค้าส่งและค้าปลีก 5.1 3.0 2.9 4.9 4.1 -0.5 -3.6 -2.9 -6.8 -3.4 0.4 

จํานวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 5.7 4.0 4.3 5.0 3.4 3.3 2.6 3.2 2.3 2.6 2.4 
อัตราการว่างงาน 1.5 1.0 1.1 1.3 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 
ที่มา: สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ
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รัฐบาลจัดเก็บรายได้สูงกวา่
ประมาณการไว ้ร้อยละ 3.6 
แม้ว่าช่วงดงักล่าวจะได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยก็ตาม 

ภาวะการคลัง 

การจัดเก็บรายได้ในไตรมาสหน่ึงปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
รายได้สุทธิ 396,152.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน และสูงกว่า
ประมาณการ 13,674.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 สําหรับภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสรรพสามิตยาสูบ โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลมีสาเหตุสําคัญจากกรมสรรพากรได้
อนุโลมให้ผู้ประกอบการที่ต้องหยุดกิจการช่ัวคราวจากปัญหาอุทกภัย รวมถึงผู้ประกอบการที่ไม่สามารถนําส่ง
ภาษีให้แก่กรมสรรพากรที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยให้สามารถเล่ือนการนําส่งภาษีให้มาส่งในเดือนธันวาคม 2554 
ได้ ขณะที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเร่งผลิตเพื่อทดแทนสินค้าคงเหลือที่มี
จํานวนลดลงไปในช่วงเกิดภาวะอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2555 การจัดเก็บ
รายได้ของรัฐบาลยังคงมีปัจจัยเชิงลบ โดยเฉพาะผลกระทบจากอุทกภัย โดยการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ถึงกําหนดยื่นแบบในเดือนพฤษภาคม 2555 จะใช้ฐานกําไรในช่วงปลายปี 2554 ในการประเมินภาษี ซึ่งเป็น
ช่วงที่ประเทศประสบปัญหาอุทกภัย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการคงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันที่ 
0.005 บาท/ลิตร 

การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสหน่ึงปีงบประมาณ 2555 มีจํานวนทั้งส้ิน 489,807.0 ล้านบาท แบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 จํานวน 439,179 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเบิกจ่ายร้อยละ 21.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ทั้งหมด สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ร้อย
ละ 20.0 โดยเป็นการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจํา 401,051.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.4 ของ
รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน 38,128.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของรายจ่ายลงทุนและ 2) 
การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี จํานวน 50,6286.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 10.3 ของ
งบประมาณกันเหล่ือมปีทั้งหมด 

สําหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 
2555 มีจํานวน  93,329.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.9 เป็นผลจากการลดลง
ค่อนข้างมากของโครงการลงทุนใหม่ของงบประมาณปี 2555 ยังไม่ได้ เริ่มดําเนินการเพราะร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ และโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (TKK 2555) ส่วนใหญ่ดําเนินการแล้วเสร็จ หรือใกล้จะแล้วเสร็จ โดยการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนหมวดดังกล่าวแบ่งเป็น 1) การเบิกจ่ายภาครัฐทั้งหมดจํานวน 33,073.2 ล้านบาท ซึ่ง
ต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.6 โดยเป็นการเบิกจ่ายของรัฐบาลผ่านงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2555 จํานวน 4,860.8 ล้านบาท งบประมาณเหล่ือมปี 24,120.4 ล้านบาท งบประมาณภายใต้โครงการ TKK 
2555 จํานวน 4,091.3 ล้านบาท และ 2) การเบิกจ่ายภาครัฐวิสาหกิจจํานวน 60,255.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8 

สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ณ ส้ินสุดไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 (ธ.ค. 54) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 343,481.1 ล้านบาท ได้มีการเบิกจ่ายทั้งส้ิน จํานวน 301,823.0 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87.9 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

ฐานะการคลังในไตรมาสหนึ่งของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลมีดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด ขาดดุล
จํานวน 256,612.9 ล้านบาท เป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 91,839.2 ล้านบาท และขาดดุลเงินนอก
งบประมาณ 164,773.7 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลยังไม่มีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล เนื่องจากพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้สถานะเงินคงคลัง ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 
มีจํานวน 264,677.0 ล้านบาท ลดลงจากส้ินเดือนกันยายน 2554 (ส้ินปีงบประมาณ 2554) 256,613.0 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 49.2 

การเบิกจ่ายงบลงทุนใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ลดลงร้อยละ 7.9 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
เป็นผลจากโครงการลงทุน
ใหม่ในปงีบประมาณ 2555 
ยังไม่เริ่มดําเนินการ 

ปริมาณเงินคงคลังมีจํานวน 
264,677.0 ล้านบาท ลดลง
จากส้ินปีงบประมาณ 2554 
ร้อยละ  49.2 
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หนี้สาธารณะคงค้าง คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 ของ GDP ยัง
อยู่ภายใตก้รอบความยั่งยืน
ทางการคลัง  

หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2554 มีจํานวน 4,303,532.11 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว 137,210.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แต่เมื่อเทียบ ณ ส้ินปีงบประมาณ 2554 (กันยายน 
2554) หนี้สาธารณะคงค้างปรับตัวลดลง 144,762.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.3 ทั้งนี้รัฐบาลมีหนี้
สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2554 คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของ GDP ลดลงจากร้อยละ 44.0 ณ 
ส้ินปีงบประมาณ 2554 (เดือนกันยายน 2554) 

ภาวะการเงนิ 

อัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับลดลง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี
มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 ครั้ง จากร้อยละ 3.50 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี เพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เช่นเดียวกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มมี
สัญญาณการเข้าสู่วงจรอัตราดอกเบี้ยขาลง เน่ืองจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและอัตราเงิน
เฟ้อหลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสสาม  

ทัง้ปี 2554 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรก คณะกรรมการนโยบาย
การเงนิ (กนง.) มกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งตอ่เนือ่ง จากรอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี เปน็รอ้ยละ 3.50 ตอ่ปี 
เพื่อให้เหมาะสมกบัอัตราเงินเฟ้อทีเ่ร่งตัวสูงขึ้นและเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกจิไทย ตอ่มาเม่ือเกิด

 สรุปภาวะการคลังรัฐบาล  
 หน่วย: ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 2553  2554   2555 
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

รายได้นําส่งคลังสุทธิ 1,678.9 349.0 336.3 545.6 448.0 1,891.0 395.6 393.8 597.5 504.2 396.2 
เทียบประมาณการ (%) 24.4 24.1 26.8 24.1 25.8 14.6 12.5 16.9 15.6 13.4 3.6 
เทียบปีก่อน (%) 19 25.9 17.7 20.6 15.5 10.9 13.4 17 8.8 7.3 0.1 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 1,627.8 396.8 432.4 379.5 419.2 2,050.5 553.8 516.9 521.9 458 439.2 
เทียบวงเงินงบประมาณ (%) 95.8 23.3 25.4 22.3 24.7 94.5 25.5 23.8 24.1 21.1 21.2 
สูง/-ตํ่า กว่าเป้าหมาย (%) 1.8 3.3 2.4 -2.7 -1.3 1.5 5.5 -0.2 0.1 -3.9 1.2 
ผลการเบิกจ่ายงบ SP2 219.5 20.2 70.8 73.1 55.5 61.4 22.7 14.3 12.3 12.1 6.1 
เทียบปีก่อน (%)      -72.0 12.6 -79.7 -83.2 -78.2 -73.3 
ผลการเบิกจ่ายงบ SP2 (สะสม) 234.4 35.0 105.8 178.9 234.4 295.8 257.1 271.4 283.7 295.8 301.8 
เทียบวงเงินงบประมาณ1 (%) 67.0 10.0 30.2 51.1 67.0 84.5 73.5 77.6 81.1 84.5 86.2 
เทียบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร2 (%) 73.1 21.1 39.8 58.6 73.1 86.3 76.8 79.5 83.1 86.3 87.9 
ที่มา: สศค. และ GFMIS 
หมายเหตุ:  1 วงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท      

2 วงเงินจัดสรร ณ สิ้นงวด   

หนี้สาธารณะคงค้าง  
 หน่วย: พันล้านบาท 

2551 2552 
2553 2554  2555 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 
(พ.ย. 54) 

หนี้สาธารณะคงค้าง 3,408.3 4,002.0 3,967.5 4,124.7 4,202.4 4,230.7 4,282.1 4,246.1 4,263.4 4,448.2 4,303.5 
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ) 37.5 44.3 43.9 40.8 41.6 41.9 42.4 41.3 41.1 44.0 40.5 
หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,162.1 2,586.5 2,588.1 2,762.3 2,864.7 2,907.5 3,002.4 2,988.8 3,000.5 3,181.1 3,087.2 
หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 988.5 1,108.7 1,098.3 1,103.7 1,095.3 1,084.0 1081 1,065.9 1,074.3 1,079.7 1,061.4 
หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นสถาบันการเงิน 
(รัฐบาลค้ําประกัน) 

102.3 208.7 198.4 188.6 180.5 177.2 168.1 160.3 158.3 156.9 168.1 

หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 138.2 98.1 82.6 70.1 61.9 62.1 30.6 31.1 30.4 30.4 0.0 
หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ (VF & EFPO) 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินงวด 
(ปีงบประมาณ) 

อัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับ
ลดลงจากปัญหาอุทกภัย
ภายในประเทศ และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และอัตราเงินเฟ้อ 
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อัตราดอกเบ้ียเงนิฝากและ
เงินกูข้องธนาคารขนาดใหญ่
ทรงตัว ในขณะที่ธนาคาร
ขนาดกลางปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ปญัหาอทุกภัยในประเทศไทยประกบักบัสถานการณเ์ศรษฐกจิโลกมคีวามเส่ียงทีจ่ะชะลอตวัมากขึน้ ส่งผลให ้กนง. 
คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี และในการประชุมครั้งล่าสุด ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายลงรอ้ยละ 0.25 เนือ่งจากประเมินวา่ความเส่ียงในระบบเศรษฐกจิไทยยงัคงมอียู ่ในขณะทีแ่รง
กดดนัดา้นราคาจะไมเ่รง่ตวัขึน้มาก ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบาย ณ ส้ินป ี2554 อยูท่ีร่อ้ยละ 3.25 ตอ่ป ี

ล่าสุดในเดือนมกราคม 2555 กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 เน่ืองจาก
ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมมีความรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังมีความ
อ่อนแอจากปัญหาหน้ีสาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปและความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออกของไทย อีกทั้งทําให้แรงกดดันเงินเฟ้อชะลอตัวลง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี  

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทรงตัว แม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 
ร้อยละ 0.25 ในไตรมาสที่ 4 แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เฉล่ียของ 4 ธนาคารใหญ่ทรงตัวตลอดทั้งไตร
มาส ส่งผลให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู้ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ตามอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง โดย 
ณ ส้ินไตรมาสที่ 4 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.22 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.72 ต่อปี ส่วน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงติดลบน้อยลงจากร้อยละ -1.16 เป็นร้อยละ -0.66 ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารที่ปรับ
ลดอัตราดอกเบ้ียตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และส่วนมาก
เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ล่าสุดในเดือนมกราคม 2555 มีเพียงธนาคารออมสินประกาศปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงร้อยละ 0.19 และ 0.12 ตามลําดับ  

เงินฝากและการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน (B/E) ของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 14.3 ชะลอลง
เล็กน้อยจากร้อยละ 14.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยตลอดทั้งไตรมาสตั๋วแลกเงิน (B/E) ชะลอลงอย่าง
ต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 60.4 จากร้อยละ 69.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สําหรับเงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
มาอยู่ที่ร้อยละ 10.1 จากร้อยละ 9.9 เน่ืองจากสถาบันการเงินมีการระดมเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของ
สินเชื่อภายหลังจากการคล่ีคลายของสถานการณ์อุทกภัย 

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 17.5 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 
16.2 ซึ่งภาคธุรกิจมีการชะลอการขอสินเชื่อเนื่องจากปัญหาอุทกภัย โดยเป็นผลจากการชะลอตัวลงของ
สินเชื่อภาคธุรกิจจากร้อยละ 18.5 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 15.9 ในขณะที่สินเชื่อครัวเรือนชะลอตัว
ลงเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 17.0 เป็นร้อยละ 16.5 เน่ืองจากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ขยายตัวได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ตามความต้องการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 

การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่าง ๆ 
หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ 2552 
2553 2554 2555 อัตราดอกเบี้ย  

ณ ส้ิน ม.ค. 55 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ไทย -1.50     +0.50 +0.25 +0.50 +0.50 +0.50   -0.25   -0.25 3.00 
สหรัฐฯ                         0.25 
ยุโรป -1.50           +0.25 +0.25   -0.25 -0.25   1.00 
จีน         +0.50 +0.25 +0.25 +0.25         6.56 
ญี่ปุ่น         0-0.1               0 - 0.1 
เกาหลีใต้ -1.00     +0.25 +0.25 +0.50 +0.25           3.00 
ฟิลิปปินส์ -1.50         +0.25 +0.25         -0.25 6.25 
มาเลเซีย -1.25 +0.25 +0.25 +0.25     +0.25           3.00 
อินโดนีเซีย -2.75         +0.25     -0.25 -0.50     6.00 
บราซิล -5.00   +1.50 +0.50   +1.00 +0.50 -0.25     -0.50 -0.50 10.50 
ออสเตรเลีย -0.50 +0.25 +0.50   +0.25         -0.25 -0.25   4.25 
ที่มา: CEIC 

เงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (B/E) 
ชะลอลงจากการชะลอตัวลง
ของตัว๋แลกเงินในขณะที่เงิน
ฝากปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อย 

สินเชื่อภาคเอกชนชะลอตัว
ลงจากผลกระทบของปัญหา
อุทกภัย 
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สภาพคล่องของธนาคาร
พาณิชย์ตงึตัวเล็กน้อยจาก
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่
มากกว่าเงินฝากรวมตั๋วแลก
เงิน 

รวมทั้งเพื่อจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สําหรับจํานวนบัตรเครดิตชะลอลงและยอดสินเช่ือคงค้าง
ลดลงสอดคล้องกับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของคนไทยที่ชะลอลงจากความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลง 
สัดส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs2) ต่อสินเชื่อคงค้างลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 1.5 
ในไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากการรับชําระหน้ีและการจําหน่ายหน้ีให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ เป็นสําคัญ 

สําหรับทั้งปี 2554 เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของสถาบันรับฝากเงินเร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งแรกของปีตั๋วแลกเงินขยายตัวในระดับสูงจากผลตอบแทนที่จูงใจ และการปรับตัวของผู้ฝากเงินเพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีการปรับหลักเกณฑ์กํากับดูแลการออกตั๋ว
แลกเงินที่กําหนดให้สถาบันการเงินต้องนับรวมมูลค่าการออกตั๋วแลกเงินเข้ามาเป็นฐานในการคํานวณ 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายที่ร้อยละ 6 ของเงินฝากและเงินกู้ยืมระยะส้ัน สถาบันการเงิน 
จึงชะลอการออกตั๋วแลกเงิน ในขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะสินเชื่อภาคธุรกิจที่ขยายตัวในระดับสูง แต่สินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอตัวลง 

อย่างไรก็ตาม สถาบันเฉพาะกิจของรัฐได้กําหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวม 
257,000 ล้านบาท และจนถงึวนัที ่13 กมุภาพนัธ ์2555 ไดม้กีารอนมุตัสิินเชือ่รวมทัง้ส้ิน 9,528.8 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 3.7 

สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ตึงตัวขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืน
พนัธบตัร) ตอ่เงนิฝากทีร่วมตัว๋แลกเงนิของธนาคารพาณชิยเ์พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 93.7 จาก
รอ้ยละ 93.0 ในไตรมาสกอ่นหน้าเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของสินเชือ่ทีม่ากกวา่เงนิฝากรวมตัว๋แลกเงนิ (B/E) อยา่งไร
กต็ามสภาพคล่องส่วนเกนินัน้ยงัอยูใ่นระดบัสูงและสามารถเอือ้ตอ่การขยายตวัของสินเชือ่ในระยะตอ่ไป 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง โดยอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียไตรมาส
สุดท้ายของปี 2554 เท่ากับ 31.017 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2553 ที่ร้อยละ 3.0 และ 3.4 ตามลําดับ โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นในช่วง
ต้นไตรมาสจากแนวทางการช่วยเหลือประเทศกรีซที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้น ก่อนที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงจาก
ความกังวลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามปัญหาหน้ีสาธารณะในยุโรปและ
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังขาดความชัดเจน ประกอบกับความเสียหายจากมหาอุทกภัยใน
ประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์การลงทุน โดยลดการถือครองในสินทรัพย์เส่ียงลง และเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่นๆ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเช่นกัน ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินบาท (Nominal 
Effective Exchange Rate: NEER) ลดลงร้อยละ 4.31 และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (Real Effective 
Exchange Rate: REER) ลดลงร้อยละ 0.85 

ตลอดปี 2554 ค่าเงนิบาทปรบัตวัผันผวนในชว่งครึง่ปแีรก และออ่นค่าลงต่อเนือ่งในชว่งครึง่ปีหลัง โดยกรอบการ
เคล่ือนไหวทั้งปี 2554 อยู่ที่ 29.696 – 31.692 ต่อดอลลาร์ สรอ. และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.492 บาทต่อดอลลาร ์
สรอ. แขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 3.78 เมือ่เทยีบกบัป ี2553 และดชันค่ีาเงนิบาททีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.84 

2 NPLs ในระบบสถาบันการเงินที่ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจและบริษัทเครดิตฟองสิเอร 

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ตาม
ปัญหาเศรษฐกจิโลกและ
ปัญหาอุทกภัยในประเทศ 
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เงินทุนไหลออกจากการชําระ
คืนหนี้เงินกูร้ะยะส้ันและการ
เพิ่มบัญชีเงินฝากใน
ต่างประเทศของธนาคาร
พาณิชย ์
 

อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในเดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 31.576 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจาก
ค่าเฉล่ียในเดือนก่อนหน้าร้อยละ 1.15 และล่าสุดในวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ การอ่อนค่าของค่าเงินบาทเริ่ม
ชะลอตัวลง โดยอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียอยู่ที่ 30.869 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. 

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ3 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 5.2 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. เพิ่มขึ้นจากการไหลออกสุทธิ 2.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสก่อนหน้า จากการชําระคืนหนี้เงินกู้
ระยะส้ันและการเพ่ิมบัญชีเงินฝากในต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับฐานะจากการที่ผู้ส่งออกไทย
ปรับลดการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยมีสาเหตุจากปัญหาอุทกภัย ที่ส่งผลให้ธุรกรรมการ
ส่งออกปรับตัวลดลง 

ทั้งปี 2554 เงินทุนเคล่ือนย้ายไหลออกสุทธิ 6.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการไหลเข้าสุทธิ 24.0 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2553 ซึ่งเป็นการขาดดุลในภาคธนาคารจากการปรับฐานะตามการป้องกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนของผู้ส่งออกและภาคอื่น ๆ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของการให้สินเชื่อการค้ากับคู่ค้าต่างชาติ
ของผู้ส่งออกไทย 

เงินทุนเคล่ือนย้ายสุทธิ  

(พันล้านดอลลาร์ สรอ. ) 2552 2553  
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 1.48 2.71 0.59 0.03 0.77 1.32 -0.14 1.70 -0.65 0.11 -1.30 
ภาครัฐ 0.59 3.56 1.00 0.38 1.89 0.29 3.68 1.17 0.34 1.80 0.38 
ภาคธนาคาร 8.34 10.32 2.36 4.13 1.37 2.46 -7.71 1.52 0.01 -0.96 -8.28 
ภาคอ่ืนๆ -13.01 7.40 2.95 0.58 4.22 -0.35 -2.20 -3.73 0.53 -2.97 3.98 
     สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน -25.57 1.39 0.77 0.34 0.77 -0.50 n.a. 0.09 -1.41 -0.63 n.a. 
     ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 12.56 6.01 2.18 0.24 3.45 0.14 n.a -3.82 1.94 -2.34 n.a 
บัญขีเงินทุนโดยรวม -2.60 23.99 6.90 5.12 8.26 3.72 -6.36 0.65 0.23 -2.02 -5.22 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย   

2554  

ดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 1,843 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 57,539 ล้านบาท) เกินดุลลดลงจากไตร
มาสก่อนที่เกินดุล 3,146 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 94,891 ล้านบาท) เป็นผลจากการเกินดุลการค้า 
993 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 850 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

ทั้งปี 2554 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 11,869 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 363,197 ล้านบาท) เกินดุล
ลดลงจากปี 2553 ที่เกินดุล 13,176 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 412,320 ล้านบาท)  

เงินสํารองระหว่างประเทศ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2555 เท่ากับ 178.55 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net 
forward position อีก 30.80 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3.0 เท่าของหน้ีต่างประเทศระยะส้ัน 
(ไตรมาสสาม ปี 2554) และเท่ากับมูลค่าการนําเข้า 3.7 เดือน (ไตรมาสส่ี ปี 2554) 

3 ตัวเลขเงินทุนเคล่ือนย้าย ณ ส้ินไตรมาสส่ีปี 2554 เป็นตัวเลขประมาณการที่อ้างอิงจากข้อมูลเร็วบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจะมีการปรับในเดือนถัดไป  

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ลดลงจากไตรมาสก่อน 

เงินทุนสํารองระหว่าง
ประเทศ ณ ส้ินเดือนมกราคม 
2555 เท่ากับ 178.55 
พันล้านดอลลาร์ สรอ. 
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อัตราเงินเฟอ้ทัว่ไปในไตรมาส
ที่ส่ีของปี 2554 เท่ากับ 
ร้อยละ 4.0 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสที่สี่ของปี 2554 เท่ากับร้อยละ 4.0 ลดลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
4.1 เป็นผลมาจากการลดลงของราคาขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นสําคัญ โดยดัชนีราคาใน
หมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศ ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับ
ผลจากการใช้มาตรการชะลอการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากนํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
เพื่อลดภาระของผู้บริโภค ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 และการ
ขยายมาตรการลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลออกไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 
ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวร้อยละ 9.7 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวที่
ร้อยละ 8.2 เป็นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาอาหารสําเร็จรูป เนื้อสัตว์ และผักผลไม้ เนื่องจากพื้นที่
เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากอุทกภัยส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
เท่ากับร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5 2.4 และ 2.8 ในไตรมาสที่หนึ่ง สอง และสาม ตามลําดับ ทั้งนี้ 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากการส่งผ่านของราคาอาหารสําเร็จรูปที่บริโภคทั้งในและ
นอกบ้าน ตลอดจนราคาเครื่องประกอบอาหารประเภทนํ้าตาล และน้ํามันพืช เนื่องมาจากความต้องการที่
เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดอุทกภัย4 

ทั้งปี 2554 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 3.3 เป็นผลมาจากการ
เพิ่มสูงขึ้นของราคาอาหารสําเร็จรูป ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์เป็นสําคัญ โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 และมิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 

ดัชนีราคาผู้ผลิตในไตรมาสที่ส่ีของปี 2554 เท่ากับร้อยละ 4.1 ลดลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.5 
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ตามการ
ลดลงของราคาในตลาดโลก เช่นเดียวกับการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์แร่และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ราคาผลผลิตการเกษตรหดตัวน้อยลงจากร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อน เป็นหดตัว
รอ้ยละ 5.3 ในไตรมาสนี้ เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยได้ส่งผลให้ราคาพืช ผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยัง
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึแรงกดดนัดา้นตน้ทนุการผลติ โดยเฉพาะราคาวตัถดุบิทีม่ใิช่อาหารทีล่ดลงอยา่งมาก 

ทั้งปี 2554 ดัชนีราคาผู้ผลิตเท่ากับร้อยละ 5.5 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.4 เป็นผลมาจากการลดลง
ของราคาผลผลิตการเกษตรเป็นสําคัญ5  

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางของตลาดในภูมิภาค แต่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
รายวันลดลง  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกระแสเงินไหลเข้าในภูมิภาคเอเชีย และได้รับปัจจัย
สนับสนุนภายในประเทศจากเม็ดเงนิของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (RMF) 
ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิด ณ ส้ินไตรมาสปิดที่ 1,025.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และนักลงทุนต่างชาติ

4 ในเดือนมกราคม 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 3.4 และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 2.8  
5 ในเดือนมกราคม 2555 ดัชนีราคาผู้ผลิตเท่ากับร้อยละ 3.6  

นักลงทุนตา่งชาติซื้อสุทธิ
ตลอดไตรมาส 30.2 พนัล้าน
บาท จากกระแสเงินทุนไหล
เข้าภูมิภาคเอเชีย 
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นักลงทุนตา่งชาติซื้อสุทธิ
ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า  

กลับมามียอดซื้อสุทธิตลอดทั้งไตรมาสรวม 30.2 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคล่ือนไหว
ผันผวนตามปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสาธารณะในสหภาพยุโรปและภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ รวมทั้งปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เป็นแรงกดดันทําให้มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวันลดลงจาก 32.3 
พันล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 23.0 พันล้านบาท  

ตลอดปี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนอยู่ในกรอบ 855.5 - 1,144.1 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 
1,032.7 จุด ณ ส้ินปี 2553 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.7 ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉล่ียรายวันทั้งปีอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2553 ที่ 28.6 พันล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิตลอดปีที่ 5.1 พันล้านบาท 
หลังจากที่มียอดซื้อสุทธิในระดับสูงตลอดปี 2553 

ในเดือนมกราคม 2555 ดชันปีรบัตวัสูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาปดิที ่1,084.0 จดุ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 จากส้ินเดอืน
ธนัวาคม จากภาวะเศรษฐกจิสหรฐัฯทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้และการประกาศของธนาคารสหรฐัฯทีจ่ะคงอตัราดอกเบีย้ใน
ระดบัต่ําจนถงึปลายปี 2557 อยา่งไรกต็าม มลูค่าซือ้ขายเฉล่ียตอ่วนัยงัคงอยูใ่นระดบัต่ําที ่23.9 พนัล้านบาท โดย 
นกัลงทนุตา่งชาตแิละนกัลงทนุสถาบนัมยีอดซือ้สุทธริวมกนั 4.4 พนัล้านบาท และล่าสุดตัง้แตว่นัที ่1- 17 กมุภาพนัธ ์
ดชันยีงัคงปรบัตวัสูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และนกัลงทนุตา่งชาตมิยีอดซือ้สุทธอิยูใ่นระดบัสูงที ่31.7 พนัล้านบาท 

มูลค่าซื้อขายพันธบัตรและยอดซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติลดลงอย่างมาก มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรม
ซื้อขายขาด (Outright Transaction) เฉล่ียต่อวันในไตรมาสส่ี เท่ากับ 60.5 พันล้านบาทต่อวัน ลดลงจาก 
69.8 พันล้านบาทต่อวันในไตรมาสสาม โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซ้ือสุทธิเพียง 30.5 พันล้านบาท เมื่อ
เทียบกับยอดซ้ือสุทธิที่ 171.5 พันล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจาก (1) ความกังวลในปัญหา
หนี้สาธารณะของยุโรป และความไม่ชัดเจนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ (2) จํานวนพันธบัตรออก
ใหม่ในตลาดลดลงทั้งพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล  

ทั้งนี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงประกอบกับอุปทานของพันธบัตรออกใหม่ที่ลดลง ทําให้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Yield) ปรับลดลงทุกช่วงอายุ ในขณะที่ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่ม
สูงขึ้นมาก จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ 

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณา ภาพรวมตลอดทั้งปี 2554 พบว่ามูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉล่ียต่อวัน
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 72.1 พันล้านบาท เทียบกับ 68.6 พันล้านบาท ในปี 2553 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซ้ือ
สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 322.4 พันล้านบาท ในปีก่อนหน้าเป็น 688.8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการยืด
ระยะเวลาการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ทําให้เกิด
แรงซ้ืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่สาม  



สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 20 กุมภาพันธ 2555 

XvÉÇÉÅ|v bâàÄÉÉ~ NESDB 

19 

การระดมทุนภาคเอกชนผ่าน
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น จากความ
ต้องการใช้เงินในการดําเนิน
ธุรกิจมากขึน้ 

การระดมทนุของภาคเอกชนผา่นหุน้กูเ้พิม่ขึน้จากความต้องการใชเ้งนิในการดําเนินธรุกจิ การระดมทนุของ
ภาคเอกชนในไตรมาสน้ี มีมูลค่ารวม 255.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 200.5 พันล้านบาท ในไตรมาสสาม แต่
ลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปกีอ่นหน้าที ่286.2 พนัล้านบาท โดยเป็นการระดมทนุผ่านหุน้กู ้
248.2 พันล้านบาท ซึ่งมาจากความต้องการใช้เงินในการดําเนินธุรกิจเป็นสําคัญ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการระดมทุน
จากภาคตัวกลางทางการเงิน ภาคบริการดา้นอสังหารมิทรพัย ์และภาคการผลิตเป็นหลัก ส่วนการระดมทนุใน
ตราสารทนุอยูท่ี ่7.1 พนัล้านบาท ชะลอลงเล็กนอ้ยจากไตรมาสกอ่นหน้า โดยส่วนใหญเ่ป็นการระดมทนุในภาค
การผลิต และภาคการบรกิารดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 

ภาพรวมปี 2554 การระดมทนุของภาคเอกชนมมีลูค่ารวม 1,216.9 พนัล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 1,066.0 พนัล้าน
บาท ในปี 2553 โดยภาคเอกชนได้เร่งระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีแรก ซึง่มีมูลค่ารวมสูงถึง 782.9 พันล้าน
บาท จากการทีภ่าคธรุกจิคาดวา่การขยายตวัของเศรษฐกจิจะดขีึน้ในชว่งครึง่ปีหลัง กอ่นทีจ่ะลดลงในไตรมาสสาม 
จากความตอ้งการเงนิทนุทีล่ดลงภายหลังปญัหาหน้ีสาธารณะยโุรปทวคีวามรนุแรงขึน้ 

ภาวะตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหน้ี 

(พันล้านบาท) 
2552 2553   2554   2555 
ท้ังปี ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. 

ตลาดหลักทรัพย์ 
SET Index 734.5 1,032.8 788.0 797.3 975.3 1,032.8 1,025.3 1,047.5 1,041.5 916.2 1,025.3 1,084.0 
มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน  17.8 28.7 19.3 23.1 35.8 35.9 29.0 30.8 30.0 32.3 23.0 23.9 
มูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ  38.2 81.7 42.5 -59.9 58.9 40.1 -5.1 -0.6 -14.1 -20.7 30.2 2.9 
ตลาดตราสารหนี้ 
ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล 
Gross Price Index (จุด) 103.5 104.9 104.6 108.0 108.9 104.9 105.9 104.2 103.3 103.6 105.9 106.3 

มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาด
เฉล่ียต่อวัน (Daily Average Outright 
Trading Value) 

59.9 68.6 61.4 64.8 70.9 77.0 72.1 80.8 77.7 69.8 60.5 70.5 

มูลค่าซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ 23.1 322.4 25.8 21.6 148.5 126.5 688.8 292.7 197.1 171.5 30.5 61.0 
ที่มา: CEIC และ ThaiBMA  

หลักทรัพย์ออกใหม่ภาคเอกชน 
 2552 2554 

(พันล้านบาท) ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 
ตราสารทุน 32.8 96.2 19.7 37.1 22.0 17.3 92.1 39.0 37.2 8.9 7.1 
ตราสารหนี ้ 985.9 969.9 201.2 275.3 224.4 268.9 1,124.8 404.4 302.3 191.6 248.2 
   ระยะสั้น 571.8 682.5 144.4 164.5 178.2 195.4 873.3 330.0 221.1 147.4 174.7 
   ระยะยาว 414.1 287.4 56.85 110.7 46.2 73.6 251.5 74.4 81.2 44.2 73.5 
รวม 1,018.8 1,066.0 221.0 312.4 246.4 286.2 1,216.9 443.4 339.5 200.5 255.3 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย   

2553  
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ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
ขยายตวัในอัตราที่ชะลอลง
จากความไม่มั่นใจใน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ยุโรป โดยเฉพาะปัญหาหน้ี
สาธารณะในประเทศกรีซ 

2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ํามันในไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 
ความเคลื่อนไหวราคานํ้ามันในไตรมาสที่สี่ และทั้งปี 2554 

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก: ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากความไม่มั่นใจในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ยุโรป โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสินในประเทศกรีซ โดยในไตรมาสที่ส่ีของปี 2554 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
เฉล่ีย (ดไูบ เบรนท์ โอมาน และ WTI) อยู่ที่ 104.07 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ขยายตัวร้อยละ 22.1 ชะลอ
ลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 38.7 และราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ย 85.24 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
ในไตรมาสเดียวกันของปี 2553 

ทั้งปี 2554 ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเฉล่ีย (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และ WTI) อยู่ที่ 104.64 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาเฉลี่ยปี 2553 ที่อยู่ที่ 78.90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล  

แนวโน้มราคานํ้ามันดิบในปี 2555  

ราคานํ้ามันดิบดูไบโดยเฉล่ียในปี 2554 อยู่ที่ 106.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล สูงกว่าราคาเฉล่ียที่ 77.91 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2553 และ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 อยู่ที่ 116.11 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล สศช. คาดว่าในปี 2555 ราคานํ้ามันดิบดูไบโดยเฉล่ียจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2554 โดยคาดว่า
จะอยู่ที่ 105-110 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล  

ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้ปรับประมาณการราคาน้ํามัน WTI ในปี 2555 ส่วนใหญ่คาดว่าราคานํ้ามัน WTI ในปี 
2555 จะสูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2554 ที่อยู่ในระดับ 95.14 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดย Energy 
Information Administration (EIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา JP Morgan และ Goldman Sachs คาดว่า
ราคานํ้ามัน WTI ในปี 2555 จะอยู่ที่ 100.0 110.0 และ 123.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ตามลําดับ .

ราคาน้ํามันดิบ 
ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล   OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย 

2551 ทั้งป ี 94.37 93.65 97.93 99.69 96.41 
2552 Q1 44.60 44.27 45.43 43.07 44.34 

  Q2 59.01 58.95 59.67 59.64 59.32 
  Q3 68.19 67.88 68.85 68.36 68.32 
  Q4 75.42 75.29 75.58 76.22 75.63 
  ทั้งป ี 61.80 61.60 62.38 61.82 61.90 

2553 Q1 76.08 75.69 77.28 78.72 76.95 
  Q2 78.15 77.90 79.44 78.07 78.39 
  Q3 73.84 73.83 76.74 75.70 75.03 
  Q4 84.40 84.22 87.23 85.13 85.24 
  ทั้งป ี 78.12 77.91 80.17 79.41 78.90 

2554 Q1 100.55 100.17 105.22 94.15 100.02 
  Q2 111.10 110.73 117.19 102.67 110.42 
  Q3 107.33 106.92 112.17 89.76 104.05 
  Q4 106.98 106.31 109.03 93.97 104.07 
  ต.ค. 104.61 103.82 108.68 86.09 100.80 
  พ.ย. 109.19 108.82 110.47 97.05 106.38 
  ธ.ค. 107.14 106.30 107.95 98.77 105.04 
  ทั้งป ี 106.49 106.03 110.90 95.14 104.64 

2555 ม.ค. 110.77 109.73 111.43 100.24 108.04 
  1-16 ก.พ. 114.34 113.28 116.55 99.18 110.84 
  16 ก.พ. 117.24 116.11  120.11 102.31 113.94 

ที่มา: บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

ราคานํ้ามันดิบดูไบโดยเฉล่ีย
ในปี 2554 อยูท่ี่ 106.03 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
และปี 2555 คาดว่าจะอยู่ที่ 
105 - 110 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรล  
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 ในขณะที่ Business Monitor International (BMI) ของประเทศอังกฤษ คาดการณ์ว่า ราคานํ้ามัน WTI ใน
ปี 2555 จะต่ํากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2554 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 93.50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ปัจจัยสําคัญที่มีผลให้ราคานํ้ามันในปี 2555 มีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ (1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (2) 
ความต้องการใช้น้ํามันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ทั้งนี้ EIA คาดว่าความต้องการใช้น้ํามันทั่วโลกจะ
เพิ่มขึ้นจาก 88.11 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2554 เป็น 89.38 และ 90.85 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2555 และ 
2556 ตามลําดับ (3) การปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุ่มผู้ผลิตน้ํามัน (4) สถานการณ์ความไม่สงบใน
ตะวันออกกลาง และ (5) ปัญหาหน้ีสาธารณะของกรีซ 

ประมาณการราคาน้ํามันดิบ WTI ปี 2555 
หน่วยงาน ประมาณการราคาน้ํามัน WTI ปี 2555 

BMI (ณ ตุลาคม 2554) 93.50 เหรียญ/บาร์เรล 
EIA (ณ มกราคม 2555) 100.00 เหรียญ/บาร์เรล 
Goldman Sachs (ณ มกราคม 2555) 123.5 เหรียญ/บาร์เรล 
JP Morgan (ณ พฤศจิกายน 2554) 110 เหรียญ/บาร์เรล 

ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวดขีึ้นจากการขยายตัว
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
การจ้างงานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ีสี่ และท้ังปี 2554 
เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวโดยอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่ม PIIGS 
ยังคงเป็นปัญหาหลักสําคัญที่อาจทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มยูโรโซน
ร้ายแรงขึ้นในภาพรวม ในขณะที่ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การจ้างงานที่สูงขึ้นต่อเนื่องแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
เอเชีย ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ภายนอกที่ลดลงทําให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ําที่สุดในรอบ 10 ไตรมาส 
เศรษฐกิจญี่ปุ่นแม้จะหดตัวลงแต่อุปสงค์ภายในประเทศยังเติบโตได้ดี ประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยัง
ขยายตัวได้ดี เงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาแต่มีแนวโน้มดีขึ้น 

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 1.6 (%YoY) ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับฤดูกาลแล้วขยายตัวร้อยละ 2.8 (%QoQ, sa annualized) เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การใช้จ่าย
ของผู้บริโภคและการซ้ือบ้านพักอาศัย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI) ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 53.9 เทียบกับ 51.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงสอดคล้องกับอัตราการว่างงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์รวมในประเทศเติบโตได้
อย่างจํากัดตามการชะลอตัวในการใช้จ่ายภาครัฐ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องลดรายจ่ายมากข้ึนในอนาคตเพื่อ
สร้างเสถียรภาพทางการคลัง 

ในทั้งปี 2554 สหรัฐฯ มีดุลการค้าขาดดุลเท่ากับ 558.0 พันล้านเหรียญ สรอ. สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ขาดดุล 
500.0 พันล้านเหรียญ สรอ. ภาวะการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราการว่างงานลดลงมาที่ร้อยละ 8.7 เทียบ
กับร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และในเดือนมกราคม 2555 อัตราการว่างงานได้ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8.3 
จํานวนผู้ว่างงาน ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ีมีทั้งส้ิน 13.1 ล้านคน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามที่มีจํานวนผู้
ว่างงาน 13.9 ล้านคน แม้ว่าผู้ว่างงานจํานวนหนึ่งจะหยุดการหางาน แต่ผู้สามารถหางานใหม่มีจํานวน 
683,000 คน การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ีมีจํานวน 132.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 131.7 
ล้านคน ณ ส้ินไตรมาสที่สาม โดยเป็นการจ้างงานในภาคเอกชนเกือบทั้งหมด ในขณะที่การจ้างงานภาครัฐ
ลดลงต่อเนื่องกัน 6 ไตรมาส 

เศรษฐกิจประเทศกลุ่มยูโรโซน ขยายตัวร้อยละ 0.7 (%YoY) และ หดตัวร้อยละ 0.3 (%QoQ) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่แล้ว ประเทศส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการชะลอตัวลง เช่น เยอรมัน (ร้อยละ 2.0 จากเดิม ร้อยละ 
2.7) ออสเตรีย (ร้อยละ 1.5 จากเดิม ร้อยละ 2.7) และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ -0.7 จากเดิม ร้อยละ 1.1) 
กรีซ (ร้อยละ -7.0 จากเดิม ร้อยละ -5.0) ในขณะที่ฝรั่งเศสชะลอตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.5 เหลือร้อยละ 
1.4 อัตราการว่างงานเฉล่ียของประเทศกลุ่มยูโรโซนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.2 ในไตรมาสที่แล้ว เป็นร้อยละ 
10.4 และเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน โดยสเปนยังคงมีอัตราการว่างงานสูงที่สุด 
ร้อยละ 22.9 (ธันวาคม) ในขณะที่ออสเตรียมีอัตราการว่างงานต่ําสุดร้อยละ 4.1 เงินเฟ้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 2.9 สูงกว่าเป้าหมายระยะปานกลางของธนาคารกลางยุโรป ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.0 และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางยุโรปซึ่งปรับลดลง 2 ครั้งในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี เหลือเพียงร้อยละ 1.0 นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศยูโรโซนยังเป็นข้อจํากัดในการใช้มาตรการทาง
การเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ ในขณะที่ปัญหาสถาบันการเงินและหนี้สาธารณะในกลุ่ม PIIGS ยังเป็นความ
เส่ียงสําคัญ ที่อาจทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มยูโรโซนร้ายแรงขึ้นใน
ภาพรวมได้ โดยภาพรวม เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 1.5 (%YoY) และคาดว่าจะหดตัว 
ร้อยละ 0.5 ในปี 2555   

เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัว
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2553 และหดตัวเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่
การว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางยุโรป
ปรับลดอัตราดอกเบ้ียลง
เหลือร้อยละ 1.0 โดยปัญหา
หนี้สาธารณะในกลุ่ม PIIGS 
ยังคงเป็นปัญหาหลักสําคัญ
ของยุโรป คาดวา่ปี 2555 จะ
หดตัวประมาณร้อยละ 0.5 
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยัง
เติบโตได้ดีจากการบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จ่าย
ภาครัฐ 

เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ชะลอตัวลงมากเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การ
แข็งค่าของเงินเยน และอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปรับฤดูกาลแล้วหดตัวร้อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ  1 .7  (%QoQ, s.a.) การหดตัว ในไตรมาส น้ีมีผลมาจากการ ส่งออกที่หดตั วร้ อยละ  1 .7  
(%YoY) จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศเติบโตร้อยละ 
0.5 (%YoY) และการใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (%YoY) นอกจากน้ี ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมได้หดตัวลงเช่นกัน โดยปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.2 (%YoY) ต่อเดือนในไตรมาสที่ส่ี และ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing PMI)  ได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.0 จากระดับ
เฉล่ีย 51.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนี Tankan ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของญี่ปุ่น โดยวัดความ
เชื่อมั่นของบริษัทรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมาที่ระดับ -4 ในไตรมาสที่ส่ี จากระดับ +2 ในไตรมาสที่สอง 

อย่างไรก็ตามสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการอนุมัติแผนการลดภาระการคลังของ
กรีซจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและเกื้อหนุนการส่งออกของญี่ปุ่นได้ แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวได้จากงบประมาณฟื้นฟูประเทศของรัฐบาลมูลค่า 2.5 ล้านล้านเยน (The 4th Supplementary 
Budget) และดัชนี PMI ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 50.7 ในเดือนมกราคม 2555 แต่เศรษฐกิจโดยรวมยังมี
ความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินเยน 

เศรษฐกจิจนี ขยายตวัรอ้ยละ 8.9 (%YoY) เปน็การขยายตวัทีต่่ําทีสุ่ดในรอบ 10 ไตรมาส โดยปรบัลดลงจากไตร
มาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.1 และเม่ือปรับฤดูกาลแล้วขยายตัวร้อยละ 2.0 (%QoQ) การที่เศรษฐกิจมี
แนวโนม้เตบิโตในอัตราลดลงเปน็ผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและความ
เขม้งวดในการปล่อยสินเชือ่ตามนโยบายของธนาคารกลางจนี การชะลอตวัทางเศรษฐกจิสอดคล้องกบัดชัน ีPMI 
ภาคการผลิตของจนีซ่ึงอยูท่ีร่ะดบั 49.9 ลดลงจากระดบั 50.9 ในไตรมาสกอ่นหน้า ในขณะทีอ่ตัราเงนิเฟอ้ของจนี
ยงัสูงกวา่กรอบเป้าหมายทีร่้อยละ 4.0 แม้วา่จะชะลอตวัลงจากไตรมาสกอ่นหน้า โดยอตัราเงนิเฟ้อเฉล่ียในไตร
มาสที ่4 อยูท่ีร่อ้ยละ 4.6 ลดลงจากรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาสที ่3 ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใช้นโยบายการเงนิ
ทีเ่ข้มงวดต่อเนื่องและอุปสงค์จากตลาดโลกชะลอตัวลง แนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงเอื้อต่อการผ่อนคลายนโยบาย
การเงนิเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิตอ่ไป เหน็ไดจ้ากอตัราดอกเบ้ียนโยบายทีไ่มเ่ปล่ียนแปลงในไตรมาสที ่4 และอตัรา
เงินสดสํารองธนาคารพาณิชย์ที่ปรับลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2554 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 21.0 คาดว่า
เศรษฐกิจจีนจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง แม้ว่าการลงทุนในประเทศและการส่งออกจะชะลอตัว แต่
เศรษฐกจิจนีจะยงัไดร้บัแรงขบัเคล่ือนจากการบรโิภคในประเทศ  

เศรษฐกิจอินเดีย มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสที่สามท่ีขยายตัวร้อยละ 6.7 (%YoY) สะท้อนจาก
ดัชนี PMI  ในไตรมาสที่ส่ีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับเฉล่ีย 52.4 จากระดับ 52.2 และยังสูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็น 57.5 ในเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่เพิ่มกําลังการผลิตตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่สูงขึ้น แม้ว่าดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่ส่ี ลดลงจาก

เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ําใน
รอบ 10 ไตรมาส เนื่องจาก
อุปสงค์ภายนอกลดลง 
ธนาคารกลางจนีจึงตัดสินใจ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินใน
ที่สุด 

เศรษฐกิจอินเดยีมีแนวโน้ม
ขยายตวัในอัตราที่ลดลง
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า 
โดยธนาคารกลางยังขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษา
ระดับเงินเฟ้อ 
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ประเทศอุตสาหกรรม
ขยายตวัในอัตราที่ชะลอลง
เนื่องจากการหดตัวของอุป
สงค์ในตลาดโลก ในขณะ
สิงคโปร์และฮ่องกงยังประสบ
ปัญหาเงินเฟ้อสูง 

ร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่สามเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจ
โลก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มลดลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกและราคาอาหารที่ชะลอตัว โดยอัตราเงินเฟ้อ
เฉล่ียในไตรมาสที่ส่ีอยู่ที่ร้อยละ 8.8 ลดลงจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อมี
โอกาสปรับตัวสูงได้อีกครั้งเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูปี ทําให้ภาคธุรกิจต้องนําเข้าวัตถุดิบและเช้ือเพลิงใน
ราคาสูง ธนาคารกลางจึงมีความจําเป็นต้องเข้มงวดนโยบายการเงินด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย (Repo 
Rate) จากร้อยละ 8.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.5 ในไตรมาสที่ส่ี 

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และฮ่องกง) สิงคโปร์มีแนวโน้มชะลอ
ตัวลงในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขนส่งและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมูลค่าการส่งออกมีอัตราการ
เติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 0.3 (%YoY) ในขณะที่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 10.2 ลดลง
จากร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 5.54 เนื่องจาก
ต้นทุนที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นโดยเป็นผลมาจากการลดลงในอุปทานและการปรับขึ้นค่าเช่า  

เกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 3.4 ชะลอลงจากร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียอยู่ที่
ร้อยละ 3.9 ลดลงจากร้อยละ 4.31 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปอยู่ที่
ร้อยละ 3.25  

ไต้หวันและฮ่องกงขยายตัวร้อยละ 1.9 และ 2.9 ชะลอลงจากร้อยละ 3.4 และ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามลําดับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจฮ่องกงและไต้หวันเป็นผลมาจากการหดตัวในอุปสงค์จากตลาดโลกแต่
เศรษฐกิจยังขยายตัวได้จากการบริโภคในประเทศ นอกจากน้ีไต้หวันยังได้รับผลกระทบจากนโยบายลดการ
ลงทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสที่ส่ีของฮ่องกงและไต้หวันอยู่ที่ร้อยละ 5.8 
และ 1.2 ตามลําดับ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สาม ปัจจัยที่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อในไต้หวันได้แก่ราคาของ
ผักสดและโทรคมนาคมต่ําลง ในขณะที่ฮ่องกงยังประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงจากราคาอาหารและที่อยู่อาศัย 

เศรษฐกิจออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสที่สามของปี 2554 หดตัวจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่
สอง โดยมีปัจจัยหลักมาจากภาคเศรษฐกิจหลายส่วนของออสเตรเลียยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการผลิตถ่านหิน อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายจะปรับตัวดีขึ้น
เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในประเทศอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของการลงทุนในประเทศ ในขณะที่การว่างงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 5.2 
เทียบกับร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่แล้ว สําหรับเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 3.5 ในไตรมาสที่แล้วเหลือ
ร้อยละ 3.1 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการผ่อนคลายของค่าแรงและผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มฟื้นตัวได้ดี 
รวมทั้งอัตราแลกเปล่ียนที่แข็งค่าขึ้นทําให้แรงกดดันต่อเงินเฟ้อคลายตัว ส่งผลให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย
ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบ้ียลง 2 ครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายเหลือเพียงร้อยละ 4.25 นับเป็นการปรับลด
อัตราดอกเบ้ียนโยบายเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 12 เดือน อย่างไรก็ตามยังคงมีเส่ียงในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะผันผวนในกรอบค่อนข้างกว้างเทียบกับเหรียญ สรอ. โดยรวมคาดว่าเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.25 ในปี 2554 และดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ส่วนใหญ่ขยายตัวได้ดี 
โดยเวียดนามขยายตัวคงที่ร้อยละ 6.1 โดยเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 19.8 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 
22.5 ในไตรมาสที่แล้ว และยังคงเป็นปัญหาสําคัญของเวียดนาม ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงที่ร้อยละ 15 
มาตั้งแต่เดือนตุลาคม สําหรับมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 4.8 ลดลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่แล้ว ในขณะที่
ฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 3.7 ดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย
ที่ขยายตัวคงที่ร้อยละ 6.5 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ส่ี (%YoY) ปัญหาเงินเฟ้อของอินโดนีเซียเริ่มคลายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่สองไตรมาสที่แล้ว และคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6  

 

เศรษฐกิจออสเตรเลียโดยรวม
ยังขยายตัวได้ดแีต่ในอัตราที่
ลดลง โดยมีสัญญานการ
ชะลอตัวในภาคการผลิตถ่าน
หินและอสังหารมิทรัพย์ 
ในขณะทีเ่งินเฟอ้ลดลงและ
การว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ทําให้มกีารปรับอัตรา
ดอกเบี้ยลงถงึ 3 ครั้ง
ติดต่อกันในรอบ 12 เดือน 
คาดว่าในปี 2555 จะปรับตัว
ดีขั้นเนื่องจากปัจจัยด้าน
อัตราการค้าและการส่งออก
ที่ดีขั้น  

ประเทศส่วนใหญ่ยังขยายตวั
ได้ดี โดยเงนิเฟอ้ยังเป็น
ปัญหาสําคัญของเวียดนาม
แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ทําให้
อัตราดอกเบ้ียอยู่ในช่วงขาลง  
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศกลุ่ม ASEAN-4  

2551  2552  2553  
2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 
มาเลเซีย 5.4 0.6 1.3 2.8 3.3 3.4 3.2 
อินโดนีเซีย 9.8 4.8 3.7 6.8 5.9 4.7 4.1 
ฟิลิปปินส ์ 9.3 3.3 4.3 4.1 4.5 4.5 4.7 
เวียดนาม 23.1 6.7 7.9 12.8 19.4 22.5 19.8 
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 

 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  

ปีปฏิทิน  
2551 2552 2553 2554 
ทั้งป ี ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี

โลก* -0.6 2.2 4.9 5.8 5.5 3.7 4.7 3.7 3.2 3.3 3.1 3.3 
สหรัฐอเมริกา -0.0 -3.5 3.0 2.2 3.3 3.5 3.1 2.2 1.6 1.5 1.6 1.7 
กลุ่มยูโรโซน 0.4 -4.3 1.9 1.0 2.2 2.4 2.2 2.4 1.7 1.4 0.7 1.5 
อังกฤษ -0.1 -4.9 1.4 1.2 2.5 3.0 1.7 1.7 0.6 0.5 0.8 0.9 
ญี่ปุ่น -1.2 -6.3 4 4.8 4.4 5.5 3.1 -0.3 -1.7 -0.5 -1.0 -0.9 
จีน 9.6 9.2 10.4 12.1 10.3 9.6 9.8 9.7 9.5 9.1 8.9 9.2 
อินเดีย 4.9 9.1 8.8 12.6 9.1 8.6 9.2 7.7 8.5 6.7 6.7* 7.4* 
เกาหลีใต้ 2.3 0.3 6.2 8.5 7.5 4.4 4.7 4.2 3.4 3.5 3.4 3.6 
ไต้หวัน 0.7 -1.8 10.7 12.9 13.0 11.7 6.5 6.6 4.5 3.4 1.9 4.0 
ฮ่องกง 2.3 -2.7 7.0 8.0 6.8 6.9 6.6 7.6 5.3 4.3 3.0 5.0 
สิงคโปร์ 1.5 -0.8 14.5 16.4 19.4 10.5 12.0 9.4 1.0 6.1 n.a. 5.3* 
มาเลเซีย 4.8 -1.6 7.2 10.1 9.0 5.3 4.8 5.2 4.3 5.8 4.8 4.9 
ฟิลิปปินส์ 4.2 1.1 7.6 8.4 8.9 7.3 6.1 4.6 3.1 3.6 3.7 3.7 
เวียดนาม 6.3 5.3 6.8 5.8 6.4 7.2 7.3 5.6 5.7 6.0 6.1 5.9 
อินโดนีเซีย 6.0 4.6 6.1 5.9 6.3 5.8 6.8 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 
ไทย 2.5 -2.3 7.8 11.8 9.1 6.5 4.0 3.0 2.8 3.5 -9.0 0.1 
ที่มา: รวบรวมและประมาณการโดย สศช. 
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 4. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2555 
เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราสูง จากการขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศ
และการฟื้นตัวของภาคการผลิต โดยแนวโน้มการขยายตัวแต่ละไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสแรกมีแนวโน้มขยายตัวในระดับตํ่า เนื่องจากอยู่ในช่วงการฟ้ืนตัวจากผลกระทบของอุทกภัย 
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมแม้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแต่การขยายตัวไม่สูงมากนัก โดย
มีปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนหลัก คือ (1) การบริโภคภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคสินค้า
คงทนและการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน รวมถึงอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ํา และการปรับขึ้นเงินเดือน
ข้าราชการ (2) อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ําหลังจากรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้ํามันดีเซลไปจนถึงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และ (3) การดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย ทั้งอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายอยู่ในระดับต่ํา และมาตรการการสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยง
และข้อจํากัดคือ (1) การส่งออกสุทธิมีแนวโน้มหดตัว โดยการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ํากว่าระดับปกติ 
เนื่องจากการผลิตภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ รวมถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอลง 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจยุโรป ขณะที่การนําเข้ายังขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของการ
นําเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 และ (2) 
การเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐในปีงบประมาณ 2555 มีความล่าช้า ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือน
มกราคม และต้นกุมภาพันธ์ 2555 และ (3) ความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวน ของตลาดเงิน ตลาดทุน และ
อัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศสมาชิกของยูโรโซนต้องชําระหนี้พันธบัตร เช่น อิตาลีต้อง
จ่ายเงินใน เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน ปี 2555 จํานวน 36.4 27.1 และ 27.8 พันล้านยูโร 
ตามลําดับ หรือประมาณร้อยละ 5.7 ของ GDP ขณะที่กรีซต้องชําระหนี้พันธบัตรในเดือน มีนาคม 2555 
จํานวน 14.0 พันล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 6.8 ของ GDP  

ไตรมาสสองเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรก และมีสัญญาณการฟื้นตัวที่เข้มแข็งอย่าง
ชัดเจน โดยมีปัจจัยสนับสนุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ คือ (1) การเร่งการผลิตสินค้าเพื่อชดเชยสินค้าคง
คลังที่ลดลงในช่วงหยุดการผลิต (2) การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนในหมวดยานยนต์ เนื่องจาก
การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าในไตรมาสแรกของปี 2555  รวมทั้งฐานที่ต่ําของ
การบริโภคและการลงทุนในหมวดน้ีในปี 2554 ส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นจน
นํามาสู่การหยุดการผลิต (3) การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํา  (4) การขยายตัวของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง โดย
การเบิกจ่ายภาครัฐสามารถดําเนินได้อย่างปกติ ขณะที่ภาคเอกชนมีการลงทุนในการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบของอุทกภัย และ (5) การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ทั้งการปรับตัวดีขึ้นของการผลิต
ภายในประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หลังจากมี
แนวโน้มหดตัวในไตรมาส 1 ปี 2555  ปัจจัยเสี่ยงและข้อจํากัด (1) การเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของภาคการผลิตและนักลงทุน ในกรณีที่มาตรการและแผนฟื้นฟูต่างๆ จากภาครัฐดําเนินไปอย่าง
ล่าช้า และ (2) อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากแนวโน้มการทยอยปรับการจัดเก็บภาษีน้ํามันดีเซล  

เศรษฐกิจในคร่ึงปีหลังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มขยายตัวได้
สูงสุดในรอบปี ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากฐานที่ต่ํา ในปี 2554 โดยปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ (1) ภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญสามารถผลิตได้เต็มศักยภาพ ทั้ง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (2) 
ภาคการเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี (3) ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวสูง และ (4) การบริโภค
ภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการขยายตัวสูงของสินค้าคงทน เนื่องจากการปรับโครงสร้างรายได้
ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้ง การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ค่าแรงขั้นต่ํา และการรับจํานําสินค้า
เกษตรในราคาสูง รวมถึงการซื้อรถยนต์ที่มีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเป็นช่วงส้ินสุด
มาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก ด้านปัจจัยเสี่ยงและข้อจํากัด ได้แก่ (1) การเปล่ียนแปลงทิศทาง
นโยบายการเงิน เน่ืองจากแรงกดดันเงินเฟ้อทั้งด้านอุปสงค์และต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (2) เงินบาทมี
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 แนวโน้มแข็งค่ากว่าในครึ่งปีแรก และ (3) ความเส่ียงที่จะเกิดความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน 
เนื่องจากถึงช่วงเวลาที่ประเทศสมาชิกของยูโรโซนต้องชําระหนี้พันธบัตร โดยอิตาลีต้องจ่ายเงินในครึ่งปีหลัง
ถึง 102.5 พันล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 6.4 ของ GDP และสเปนต้องจ่ายเงินในช่วงเวลาเดียวกันจํานวน 
35.2 พันล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 3.3 ของ GDP  

ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(1) การขยายตัวของการลงทนุด้านการกอ่สร้าง ทัง้การลงทนุเพือ่ซ่อมแซมความเสียหายจากผลกระทบของ
น้ําทว่มทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และการลงทุนเพือ่ปอ้งกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตของภาครัฐ
และภาคธรุกจิ ส่วนมาตรการเรง่รดัฟืน้ฟภูาคเศรษฐกจิและสรา้งความเชือ่มัน่นกัลงทนุของภาครฐัจะยงัเป็น
ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ (กยอ.) ไดพ้จิารณาแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในป ี2555-2559 ในกรอบวงเงนิประมาณ 
2.65 ล้านล้านบาท ซึง่รวมถงึแผนปฎิบตักิารบรรเทาอทุกภัยในพืน้ทีลุ่่มน้ําแบบบรูณาการและยัง่ยนืกรอบ
วงเงนิงบประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ทีเ่สนอโดยคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์พือ่วางแผนระบบการบรหิาร
จดัการทรพัยากรนํ้า (กยน.)  

(2) ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดย (1) จํานวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม  
2555 มจีํานวน 1.94 ล้านคน ขยายตวัรอ้ยละ 7.7 เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นหน้า ปรบัตวัดขีึน้จากหดตัวรอ้ยละ 
17.9 และ 2.5 ในเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 2554 ตามลําดบั (2) การส่งออกในไตรมาส 4 หดตวัเพยีง
รอ้ยละ 4.8 แม้วา่ตอ้งเผชญิกบัแรงกดดนัอยา่งรนุแรงทัง้การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและผลกระทบของ
น้ําท่วม (3) อัตราการว่างงานในเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่ 0.4 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 0.8 ในเดือน
พฤศจกิายน 2554 และ (4) กําลังการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดอืนธนัวาคม 2554 อยูท่ีร่อ้ยละ 52.3 ปรบัตวั
ดขีึน้จากรอ้ยละ 40.5 ในเดอืนพฤศจกิายนและคาดวา่จะปรบัตวัสูงขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2555 

(3) รายได้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะจากนโยบายการปรบัโครงสรา้งรายไดข้อง
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจาก (1) การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํา (2) การปรับเพิ่มรายได้แรกเข้าของ
ขา้ราชการทีจ่บปรญิญาตรเีปน็เดอืนละ 15,000 บาท และ (3) การรบัจํานําสินค้าเกษตรทีสํ่าคัญ ทัง้ ขา้ว 
และมนัสําปะหลัง ซึง่เมือ่รวมมาตรการลดค่าครองชีพและกระตุน้การบรโิภค ทัง้ดา้น (1) การชะลอการเกบ็
เงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันเบนซินและดีเซล รวมทั้งการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ํามันดเีซล และ (2) การคืนเงินแก่ผู้ซือ้รถยนต์คันแรก (ไมเ่กนิคันละ 1 แสนบาท)  คาดวา่จะ
เป็นปจัจยัสนับสนนุใหก้ารบรโิภคภาคเอกชนกลับมาขยายตวัไดอ้ยา่งแขง็แกรง่ 

(4) อัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มอยู่ในระดับตํ่าโดยเฉพาะในครึ่งปีแรก เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่
ปรับตัวลดลงและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ํา รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้สามารถฟ้ืนตัวได้ดี  

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจํากัด 

(1) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างความ
เสียหายอย่างรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติรุนแรงในปี 2555 จะทําให้เศรษฐกิจไทยได้รับ
ผลกระทบ และอาจนํามาสู่การเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐบาลจํานวนมากซ่ึงจะส่งกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากน้ีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ก็จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในประเทศได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วน
ประกอบสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ รวมทั้งภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งการผลิตน้ํามัน ที่จะนํามา
สู่ราคานํ้ามันที่เร่งตัวสูงขึ้น  
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 (2) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยเฉพาะการหดตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
ซึ่งเป็นผลจากปัญหาหน้ีสาธารณะสูง และนําไปสู่การปรับลดการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงความอ่อนแอของ
ภาคการผลิตจริงและการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าวิกฤติหนี้สาธารณะ
จะลุกลามไปสู่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น อิตาลี การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ปริมาณ
การค้าโลกลดลง ซึ่งเป็นผลให้ประเทศที่มีการพึ่งพาการส่งออกสูงมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัว
ลง โดยเฉพาะ กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ญี่ปุ่น เยอรมัน และรวมถึงประเทศกําลัง
พัฒนาทั่วโลก นอกจากน้ีเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงยังส่งผลให้ราคานํ้ามันและความต้องการน้ํามันลดลง
ด้วย และจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้รายได้และเศรษฐกิจของประเทศผู้ส่งออกน้ํามันในภูมิภาคตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือชะลอลง 

(3) ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน โดยปัจจัยหลักมาจาก (1) 
ความไม่แน่นอนและความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งจะมี
ความผันผวนสูงในช่วงที่ประเทศต่างๆต้องชําระหนี้พันธบัตร เนื่องจากมีความกังวลต่อการผิดนัดชําระ
หนี้ โดยเฉพาะการชําระหนี้ของประเทศอิตาลี  และกรีซ ที่จําเป็นต้องชําหนี้ระพันธบัตรในปี 2555 
จํานวน 193.7 และ 33.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.2 และ 15.9 ของ GDP 
ตามลําดับ และ (2) สภาพคล่องในระบบสูง เนื่องจากธนาคารกลางประเทศต่างๆ ได้อัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ความเส่ียงต่ําและเพื่อเก็งกําไร  

(4) ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความเสี่ยงที่จะเร่งตัวสูงขึ้น ในกรณีที่ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง
อิหร่านและประเทศสหรัฐฯ รวมถึงสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดสหภาพยุโรปประกาศจะยกเลิกการ
นําเข้าน้ํามันจากประเทศอิหร่านภายในเดือนกรกฏาคม 2555 แต่อิหร่านได้ตอบโต้โดยจะหยุดส่งน้ํามัน
ไปยังสหภาพยุโรปให้เร็วที่สุด ปัจจุบันอิหร่านมีกําลังการผลิต 3.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 12.1 ของกําลังการผลิตทั้งหมดของโอเปค 

(5) ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากอุปสงค์ลดลงตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศลดลง และนําไปสู่รายได้เกษตรกรลดลง  

(6) การขยายตัวตํ่าในไตรมาสแรกของปี 2555 แม้ว่าภาคเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดี แต่อย่างไร
ก็ตามภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมอย่างรุนแรง ยังจําเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลาในการฟื้นฟูจะทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการได้เต็มศักยภาพ และส่งผลต่อเนื่องให้การส่งออก
ในช่วงดังกล่าวต่ํากว่าระดับปกติ  

(7) การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม การตึงตัวของตลาดแรงงานและการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ํานํามา
สู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงงานสูง และอาจนํามาสู่การย้าย
ฐานการผลิต ประกอบกับความไม่ชัดเจนด้านนโยบายแรงงานต่างชาติจะทําให้แรงงานผิดกฎหมายมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสังคมอีกด้วย 

กําหนดชําระหนี้พันธบัตรของประเทศต่างๆ ในปี 2555  (หน่วย: พันล้านยูโร) 
  กรีซ โปรตุเกส ไอรแลนด อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส เยอรมนี 
ไตรมาส 1 14.4 0.0 5.6 63.5 2.1 14.8 44.0 
ไตรมาส 2 9.2 10.2 0.0 27.8 12.5 17.8 35.0 
ไตรมาส 3 7.9 1.0 0.0 40.1 14.9 41.8 48.0 
ไตรมาส 4 2.0 1.3 0.0 62.4 20.3 24.3 33.0 
รวม 33.5 12.5 5.6 193.8 49.8 98.7 160.0 
% GDP 15.9 7.4 3.6 12.2 4.6 4.9 6.1 
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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ข้อสมมติฐานการประมาณ 
การเศรษฐกิจป ี2555 

(1) ไม่มีอุทกภัยในขั้นวกิฤต
หรือมกีารเตรียมพร้อมใน 
การบริหารจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) เศรษฐกจิโลกและปริมาณ
การค้าโลกขยายตัวรอ้ยละ
3.4 – 3.8 และ 6.1 –7.1
ตามลําดับ 

(3) ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉล่ีย
เท่ากับ 105-110 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรล 

(4) ราคาสินค้าส่งออกและ
นําเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และ 6.8 
ตามลําดับ  

(5) อัตราแลกเปล่ียน คาดว่า
จะอยู่ที่ 30-31 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. 

(6) นักท่องเที่ยวต่างชาติมี
จํานวนประมาณ 21 ล้านคน 

ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2555 

(1) ไม่มีภาวะอุทกภัยในขั้นวิกฤติ หรือในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถบริหารจัดการนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมเป็นต้น 

(2) เศรษฐกิจโลกในปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.4 – 3.8 ปรับลดลงจากประมาณการคร้ัง
ก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6-4.0 ขณะที่ปริมาณการค้าโลกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.1-7.1  
ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7-7.7   

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยคงประมาณการจากครั้งก่อนหน้า  และ
ปรับตัวดีขึ้นจากขยายตัวร้อยละ 1.7 ในปี 2554 โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 เศรษฐกิจสหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากไตรมาสก่อนหน้า (qoq, sa annualized) โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวที่
สําคัญจากการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง สะท้อนถึงภาคเศรษฐกิจจริงสหรัฐฯ ยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ 
อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2555 โดยปัจจัยสําคัญที่ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ คือ (1) การปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงาน โดยอัตราว่างงานเดือนมกราคม 2555 อยู่ที่ร้อยละ 
8.3 ต่ําสุดในรอบ 3 ปี (2) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการผลิต โดยดัชนี ISM ภาคอุตสาหกรรมเดือน
มกราคม 2555 อยู่ที่ 54.1 สูงสุดในรอบ 7 เดือน (3) ภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และ 
(4) การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มลดลงไม่มากนัก แม้ว่าสหรัฐฯ กําลังเผชิญกับหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับปัจจัยเส่ียงที่สําคัญ คือ (1) การหดตัว
ของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งทางด้านการค้า และด้านตลาดเงินและตลาด
ทุนที่จะได้รับความผันผวน และ (2) อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจากนักลงทุนมีความ
เชื่อมั่นในการถือเงินดอลลาร์ สรอ. มากกว่าเงินยูโร ซึ่งค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นจะเป็นข้อจํากัดต่อการส่งออก
ของสหรัฐฯ 

เศรษฐกิจสหภาพยุโรป คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 0.2 ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 1 และชะลอลงจากปี 2554 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ํา โดยเฉพาะในไตรมาสแรกมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง ส่วนในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้น
ตัวได้ดีกว่าครึ่งปีแรก โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ PIIGS มีแนวโน้มหดตัวทุกประเทศ ขณะที่
เศรษฐกิจประเทศหลักอย่างฝรั่งเศสและเยอรมันนีมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ํา โดยปัจจัยหลักที่ส่งผล
ให้เศรษฐกิจยุโรปหดตัว คือ (1) หนี้สาธารณะอยู่ระดับสูง ซึ่งนํามาสู่การลดการใช้จ่ายภาครัฐในด้าน
ต่างๆ ทั้งการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายด้านสวัสดิการประชาชน (2) ภาคเศรษฐกิจจริง

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2555  

   2554  
2555 

21 พ.ย. 54 20 ก.พ. 55 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%) 3.8 3.6-4.0 3.4-3.8 
  สหรัฐอเมริกา 1.7 2.2 2.2 
  สหภาพยุโรป 1.5 1.0 -0.2 
  ญี่ปุ่น -0.9 2.0 1.8 
  จีน 9.2 9.0 8.6 
อัตราการขยายตัวปริมาณการค้าโลก (%) 6.9 6.7-7.7 6.1-7.1 
อัตราแลกเปล่ียน 30.5 30.0-31.0 30.0-31.0 
ราคานํ้ามัน (ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรล) 106.0 105-110 105-110 
ราคาส่งออก (%) 5.6 7.0 5.4 
ราคานําเข้า (%) 10.1 8.0 6.8 
จํานวนนักท่องเท่ียว (ล้านคน) 19.1 20.0 21.0 
ที่มา: สศช. 
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 ภายในประเทศยังคงอ่อนแอ และอัตราว่างงานยังอยู่ในระดับสูง (3) สถาบันการเงินของหลายประเทศมี
เสถียรภาพต่ํา เน่ืองจากเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศท่ีมีหนี้สูง และมีความกังวลต่อการผิด
ชําระหนี้ และ (4) ความไม่แน่นอนและผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้ของกลุ่มประเทศ PIIGS  

เศรษฐกิจญ่ีปุ่น คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ลดลงจากร้อยละ 2 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า 
แต่ปรับตัวดีขึ้นจากหดตัวร้อยละ 0.9 ในปี 2554 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกยังคงมีความ
เปราะบางและค่อยๆฟื้นตัว แต่ในครึ่งปีหลังคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นและขยายตัวได้สูงกว่าในครึ่ง
ปีแรก โดยปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ คือ (1) การขยายตัวของการลงทุนภาคก่อสร้างทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายจากผลกระทบของแผ่นดินไหว (2) การ
เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง หลังจากหดตัว 4 ไตรมาสติดต่อกันในปี 2554 (3) การฟื้นตัว
ของภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น ยานพาหนะและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปี 2554 หดตัวประมาณร้อย
ละ 10 และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 17 ของ
การส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงมีปัจจัยเส่ียงที่สําคัญ ได้แก่ (1) การแข็งค่าของเงิน
เยน ซึ่งนําไปสู่การลดลงของขีดความสามารถทางการแข่งขัน (2) การหดตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งมี
สัดส่วนของตลาดการส่งออกของญ่ีปุ่นประมาณร้อยละ 11 (3) อัตราการว่างงานมีแนวโน้มทรงตัวใน
ระดับสูง และ (4) หนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงเกินร้อยละ 200 ต่อ GDP  

เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 8.6 ชะลอลงจากประมาณการครั้งก่อนที่ขยายตวัร้อยละ 9 และ
จากรอ้ยละ 9.2 ในป ี2554 โดยปัจจยับวกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ คือ (1) การลดลงของอัตราเงนิเฟอ้ ซึง่
ในเดอืนมกราคม อยูท่ีร่อ้ยละ 4.5 ลดลงเม่ือเทยีบกบัเฉล่ียรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาสที ่2 ป ี2554  (2) นโยบาย
การเงินมแีนวโน้มผ่อนคลายหลังจากแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อและราคาอสังหาริมทรพัย์ลดลง และ (3) การ
ปรับตัวดขีึ้นของเศรษฐกิจสหรฐัฯและญี่ปุ่นมีสัดส่วนของตลาดส่งออกร้อยละ 17 และ 8 ตามลําดับ ด้าน
ปจัจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวคือ (1) การหดตัวของเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนตลาดส่งออก
ประมาณร้อยละ 20 โดยในเดอืนมกราคม 2555 การส่งออกจีนหดตัวร้อยละ 0.5 เป็นการหดครัง้แรกใน
รอบ 26 เดอืน ซึง่เปน็ผลมาจากการหดตวัของการส่งออกไปยโุรปและฮอ่งกงทีห่ดตวัรอ้ยละ 3.2 และ 16.5 
ตามลําดบั และ (2) เงนิหยวนมแีนวโนม้แขง็ค่า 

(3) ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2555 คาดว่าจะอยู่ที่ ร้อยละ 105-110 ดอลลาร์ สรอ. เท่ากับ
สมมติฐานการประมาณการครั้งก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ทําให้ราคานํ้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คือ 
(1) ความต้องการใช้น้ํามันของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 27.6 และ 
9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2554 เป็น 28.2 และ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลําดับในปี 2555 ตาม
การคาดการณ์ของ OPEC (2) การเก็งกําไรในกองทุนน้ํามันมากกว่าในช่วงปกติ เนื่องจากช่วงสภาพ
คล่องในตลาดการเงินสูง แต่ขณะที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํามีน้อย (3) ความตึงเครียดทางการเมือง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างประเทศอิหร่านกับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และ (4) ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อแหล่งการผลิต และฤดูหนาวที่มีแนวโน้มรุนแรง ส่วนปัจจัยที่ทําให้ราคานํ้ามัน
ปรับตัวลดลง ได้แก่ (1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการหดตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
(2) เงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่า (3) ปริมาณการผลิตน้ําในประเทศลิเบียมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่ระดับ
ปกติ หลังจากในปี 2554 ผลิตได้เพียง 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากกําลังการผลิตในปี 2553 ที่ 1.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน และ (4) กลุ่มประเทศ OPEC ยังมีกําลังการผลิตส่วนเกิน โดยในปี 2554 ผลิตเพียง 29.8 
ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับกําลังการผลิตที่ 31.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2551 

(4) ราคาสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5.4 ปรับลดลงจาก
คาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 7 โดยปัจจัยที่ทําให้ราคาส่งออกมีแนวโน้มลดลง คือ (1) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ต่างๆมีแนวโน้มลดลง และ (2) ราคาสินค้าเกษตรท่ีสําคัญมีแนวโน้มลดลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกที่มี
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เศรษฐกิจไทยในปี 2555 
คาดว่าจะขยายร้อยละ  
5.5-6.5  
ในขณะทีอ่ัตราเงินเฟ้อเท่ากับ
ร้อยละ 3.5-4.0 
และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP 
 

แนวโน้มลดลง ด้านราคานําเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 6.8 เป็นการ
ปรับลดลงจากร้อยละ 8 เนื่องจากราคานําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

(5) อัตราแลกเปลี่ยน คาดว่าจะอยู่ที่ 30-31 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็นการคงประมาณการจากครั้งก่อน 
โดยคาดว่าเงินบาทในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มอ่อนค่าเนื่องจากการที่เงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึ้น อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังคาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่ากว่าในครึ่งปีแรก เนื่องจาก (1) 
ดุลการค้ามีแนวโน้มเกินดุลมากขึ้นหลังจากการผลิตภายในประเทศกลับมาผลิตในระดับปกติ (2) 
ปริมาณเงินลงทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเช่ือมั่นในระบบเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีกว่าในครึ่งปีแรก 
และ (3) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง  

(6) จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2555 คาดว่าจะมีประมาณ 21 ล้านคน ปรับเพิ่มขึ้นจากการ
ประมาณการครั้งก่อนที่ 20 ล้านคน เนื่องจาก (1) จากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของจํานวนนักท่องเที่ยว
หลังจากได้รับผลกระทบของภัยพิบัติน้ําท่วม (2) เหตุการณ์ความปรองดองภายในประเทศดําเนินไป
อย่างราบรื่น ซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และ (3) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ยังขยายตัวใน
เกณฑ์ดี  

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2555 :  

คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.5-6.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5 และขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งเม่ือเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.1 
ในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 3.5-4.0 เทียบกับร้อยละ 3.8 ในปี 2554 และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP ลดลงจากการเกินดุลร้อยละ 3.4 ของ GDP ในปี 2554 

การปรับประมาณการมีเหตุผลดังนี้ 

(1) ภาคการผลติทีสํ่าคัญมแีนวโนม้การฟืน้ตวัไดเ้รว็กวา่ทีค่าดการณ ์โดยภาคเกษตรกรรมสามารถขยายตวัไดใ้น
ไตรมาส 4 ของปี 2554 ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวในเดือนมกราคม 2555 และภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโนม้ขยายตวัไดเ้ตม็ศักยภาพในครึง่ปแีรกของปี 2555 

(2) การหดตัวอย่างรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ในไตรมาส 4 ปี 2554 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี 2554 เป็นฐานที่ต่ํา
กว่าการประมาณการครั้งก่อน  

(3) การหดตัวในไตรมาส 4 เป็นการหดตัวที่เกิดจากการได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงด้านการผลิต แต่ด้าน
อุปสงค์ยังมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากตลาดแรงงานไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
เม่ือรวมกับเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพที่ดี ทําให้การฟื้นตัวสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็ว 

องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2555 

(1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวมขยายตัวร้อยละ 4.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการคร้ัง
ก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4 โดยที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่าง
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 4.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 จากการประมาณการครั้งก่อน 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้ของประชาชน  และการฟื้น
ตัวอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ของภาคการผลิตที่สําคัญ เช่น อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
เกษตรกรรม ด้านการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากขยายตัวร้อยละ 
2.0 ในการประมาณการคร้ังก่อน 

(2) การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 14.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการคร้ังก่อนที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 10.3 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน โดยการลงทุนภาคเอกชนคาด
ว่าจะขยายตัวระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 14.5 เทียบกับที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 11  
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 ในการประมาณการคร้ังก่อน เนื่องจาก (1) การฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ของการบริโภคสินค้าทุน เช่น 
การนําเข้าสินค้าทุน และปริมาณจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ (2) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมสําคัญ เช่น ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 13 ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดว่าขยายตัวร้อยละ 8 ในการประมาณการคร้ังก่อน โดยได้รับ
แรงส่งจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการที่สําคัญๆ ของรัฐบาลเพ่ือฟื้นฟูผลกระทบจากน้ําท่วม
และแผนบริหารการจัดการทรัพยากรนํ้า 

(3) การส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.  ในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 17.2 ปรับตัวลดลง
จากขยายตัวร้อยละ 19 จากการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงทั้งปริมาณและราคา
ส่งออก โดยราคาส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5.4 จากร้อยละ 7 จากการคาดการณ์ครั้งก่อน ด้าน
ปริมาณมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 11.8 ปรับตัวลงเล็กน้อยจากคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 12 จากการ
ประมาณการคร้ังก่อน เนื่องจากได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก ส่วนปริมาณการส่งออกทั้งสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ  11.5 เทียบกับที่คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 11.3 ในการคาดการณ์คร้ังก่อน เนื่องจากได้ปรับเพิ่มประมาณการจํานวน
นักท่องเที่ยวจากเดิม 20 ล้านคน เป็น 21 ล้านคน  

(4) มูลค่าการนําเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 24.3 ปรับลดลง
จากร้อยละ 25 ในการประมาณการครั้งก่อน เป็นผลมาจากการปรับลดราคานําเข้า ซึ่งคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 6.8 จากร้อยละ 8 ในการคาดการณ์ครั้งก่อน อย่างไรก็ตามด้านปริมาณการนําเข้ามีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.5 จากร้อยละ 17 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้น
ของการลงทุน ส่วนปริมาณการนําเข้าทั้งสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ  15.1 ปรับตัวดีขึ้นจาก
ขยายตัวร้อยละ 14.7 ในการประมาณการคร้ังก่อน  

(5) ดุลการค้าคาดว่าจะเกินดุลประมาณ 13.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากที่คาดว่าจะเกินดุล 13.5 
จากประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากได้ปรับลดการคาดการณ์มูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนําเข้า 
ขณะที่ดุลบริการมีแนวโน้มขาดดุล 8.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวดีขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ขาด
ดุล 9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้ภาคบริการมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าการประมาณการครั้ง
ก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2555 มีแนวโน้มเกินดุล 4.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 
ร้อยละ 1.2 ของ GDP  

(6) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปี 2555 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.0 คงตามการประมาณ
การครั้งก่อน และอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2554 ที่ร้อยละ  3.8  ส่วนอัตราการว่างงานยังคงระดับต่ํา
อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.7  
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 5. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2555 
(1) การเร่งป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในชุมชนและฐานการผลิตที่สําคัญ รวมทั้งเร่งรัดการบริหาร

จัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยซํ้าซ้อนและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ํา โดย
การเร่งรัดการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืน การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัย และการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ต้องการสภาพคล่องเพื่อฟื้นฟูธุรกิจใน
อัตราดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคการผลิตและนักลงทุน  

(2) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายของ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

(3) การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับความเส่ียงด้านความผันผวน
ของระบบการเงินโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป 
โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันความเส่ียงจากภาวะความผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งการดําเนินนโยบาย
การเงินและอัตราแลกเปล่ียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรฐษกิจที่ยังอยู่ในภาวะฟ้ืนตัวจากปัญหา
อุทกภัย  

(4) การดูแลราคาสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นให้เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต ทั้งนี้โดยให้ความสําคัญกับ
การให้ข้อมูลข่าวสารราคาสินค้ากับผู้บริโภคและเสริมด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการ
ประหยัดหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จําเป็น  

(5) การดําเนินนโยบายเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างอนาคตของประเทศ เช่น การสร้างรายได้ให้ผู้มี
รายได้น้อย นโยบายพลังงาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น 
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สถานการณย์ูโรโซนปี 2555  

 
(1) สถานการณ์ในกรีซน่าจะยังเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปแม้ว่าโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจาก กองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF) 

มูลค่า 130 พันล้านยูโร ยังมีอยู่สูง แต่ข้อตกลงต่างๆ ในการลดภาระหน้ีและขาดดุลงบประมาณจะทําให้เกิดปัญหาในประเทศทั้งทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยกรีซเป็นประเทศเดียวในกลุ่มยูโรโซนที่มีอัตราการขยายตัวลดลงต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่เกิดวิกฤตซับ
ไพร์มในสหรัฐฯ ปี 2549 ร้อยละ 5.2 (2549) ร้อยละ 4.3 (2550) ร้อยละ 1.0 (2551) และหดตัวร้อยละ 2.0  4.5  และ 6.0 ในปี 2552 
2553 และ 2554 ตามลําดับ 

(2) ในกรณีที่กรีซไม่สามารถชําระหนี้ต่างประเทศได้ ประเทศที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกเหนือจากกลุ่มยูโรและสหภาพยุโรป คือ 
ฝรั่งเศส และเยอรมัน โดยเยอรมันมีสัดส่วนในหนี้สาธารณะของกรีซสูงที่สุด (22.6 พันล้าน USD) ตามด้วยฝรั่งเศส (15 พันล้าน USD) .
ในขณะที่ฝรั่งเศสถือครองหน้ีภาคเอกชนของกรีซสูงที่สุด (41.7 พันล้าน USD) ตามด้วยเยอรมัน (11.3 พันล้าน USD) 

(3) ผลจากมาตรการเข้มงวดทางการคลังของกลุ่มยูโรบางประเทศกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ และการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระทบต่อ
การส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อมของไทย โดยผลกระทบทางอ้อมเป็นการส่งผ่านประเทศคู่ค้าสําคัญ เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น และจีน (ปัจจุบัน
ไทยส่งออกไปอาเซียนร้อยละ 22.7 จีนร้อยละ 11.5 และญี่ปุ่นร้อยละ 10.4) โดย อาเซียน จีน และญี่ปุ่น มีสัดส่วนการส่งออกไปกลุ่มยูโรโซน 
ร้อยละ 11.0 20.0 และ 11.0 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อการส่งออกของไทยคาดว่าจะไม่รุนแรงมากนัก 

 

อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในกลุ่มยูโรโซน 

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ปรับลดความน่าเชื่อถือประเทศในกลุ่มยูโรโซนอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 13 มกราคม 2555 สแตนดาร์ดแอนด์
พัวร์ส ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจํานวน 16 ประเทศ และต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 มูดี้ส์ได้ปรับลดความน่าเช่ือถือจํานวน 9 
ประเทศ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S&P Moody's Fitch 
  Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook 
ฝรั่งเศส AA+ Negative Aaa Negative AAA Negative 
เยอรมัน AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 
เบลเย่ียม AA Negative Aa3 Negative AA+ Negative 
สเปน A Negative A3 Negative AA- Negative 
อิตาลีฃ BBB+ Negative A3 Negative A+ Negative 
กรีซ CC Negative Ca Developing CCC - 
ไอร์แลนด์ BBB+ Negative Ba1 Negative BBB+ Negative 
โปรตุเกส BB Negative Ba3 Negative BB+ Watch Negative 
ท่ีมา: รวบรวมโดย สศช. , กุมภาพันธ์ 2555  
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สถานการณ์ของกรีซ 

การเจรจาระหว่างกรีซและกลุ่ม Troika6 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือในครั้งที่ 2 ดําเนินไปอย่างล่าช้า โดยธนาคารกลางยุโรปต้องการให้กรีซตอบรับ
มาตรการปรับโครงสร้างการคลังและภาษี ซึ่งการเจรจาหลายครั้งไม่สามารถหาข้อสรุปได้และส่งผลให้เกิดความกังวลและความผันผวนในตลาดเงิน
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 รัฐสภากรีซได้ผ่านมติตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม Troika และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
จะมีการลงมติรับรองแผนความช่วยเหลือแก่กรีซรอบใหม่ ซึ่งหากความช่วยเหลือที่กรีซได้รับและสามารถชําระหนี้จํานวน 14.5 พันล้านยูโร ที่ครบ
ชําระในวันที่ 20 มีนาคม 2555 จะส่งผลให้ความกังวลต่อการผิดนัดชําระหนี้ของกรีซลดลง และเสถียรภาพในตลาดการเงินดีขึ้น  

 

 

6 ประกอบด้วยผู้แทน IMF EU และ ECB   

หน้ีสาธารณะของกรีซและจํานวนเงินช่วยเหลือ 
ประมาณการหนี้กรีซ สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ) พันล้านยูโร 

หน้ี     
หนี้กรีซ 160.9 351.1 

พันธบัตร   241.2 
ตราสารหนี้ระหว่างประเทศ   18.3 
ตราสารหนี้ระยะสั้น (T-Bills)   15.4 
เงินกู้ยืม (จาก EU และ IMF)   73.6 
เงินกู้จากแหล่งอ่ืนๆ   2.7 

มาตรการให้ความช่วยเหลือ     
การให้ความช่วยเหลือในระยะแรก   110 
การช่วยเหลือในการชําระหนี้   73 

จาก EU   52.9 
จาก IMF   20.1 

โครงการซ้ือหลักทรัพย์ โดย ECB   55 
หนี้ท่ีถือครองโดยธนาคารพาณิชย์ (รวมถึงธนาคารกลางของประเทศอ่ืนๆ)   223.1 
การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ในระยะแรก   37 
แผนให้ความช่วยเหลือในระยะท่ีสอง   130 
การเจรจาลดภาระหนี้     
การปรับลดหน้ี โดย PSI 38.3 83.7 
การปรับลดหน้ีโดย PSI และ CAC 48.8 106.6 
การเพ่ิมทุนให้ธนาคารพาณชิย์   30.0 
การปรับลดหน้ีโดย ECB ขายตราสารหนี้ในราคาซ้ือ (ประมาณการ) 6.9 15.0 
จํานวนหนี้ท่ีน่าจะถูกปรับลด (ประมาณการ) 42.0 91.6 
จํานวนหนี้คงเหลือ (ประมาณการ) 118.9 259.6 
หมายเหตุ: PSI: Private Sector Involvement คอืการเจรจาปรบัลดหนีท่ี้ถอืครองโดยภาคเอกชน 

CAC: collective Action Clause คอืการอนญุาตให้มีการปรับโครงสร้างหนีไ้ด้ตามมติของผูถ้อืครองหุ้นสว่นใหญ่ 
ที่มา: Eurostat และ Danske Bank, กุมภาพันธ์ 2555 



สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 20 กุมภาพันธ 2555 

XvÉÇÉÅ|v bâàÄÉÉ~ NESDB 

36 

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2555 
  ข้อมูลจรงิ 

  
ประมาณการ ป ี2555 

  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 21 พ.ย. 54 20 ก.พ. 55 
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านบาท) 9,041.6 10,104.8 10,539.4  11,595.7 11,572.3 
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 135,144 150,117 155,916  170,748 170,403 
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 263.3 318.8 345.6  380.2 379.4 
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ตอ่หัวต่อป)ี 3,936.0 4,735.5 5,112.0  5,598.3 5,587.0 
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที,่ %) -2.3 7.8 0.1  4.5-5.5 5.5-6.5 
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที,่ %) -9.2 9.4 3.3  10.3 14.2 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที,่ %) -13.1 13.8 7.2  11.0 14.5 
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 2.7 -2.2 -8.7  8.0 13.0 
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %) 0.1 5.1 1.3  4.0 4.4 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที,่ %) -1.1 4.8 1.3  4.4 4.5 
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที,่ %) 7.5 6.4 1.4  2.0 3.5 
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -12.5 14.7 9.5  11.3 11.5 
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 150.7 193.7 225.4  270.0 264.2 
อัตราการขยายตัว (%) -14.0 28.4 16.4  19.0 17.2 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %) -14.2 17.7 10.2  12.0 11.8 
ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -21.5 21.5 13.6  14.7 15.1 
มูลค่าการนําเขา้สินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)1/ 118.1 161.9 201.9  256.6 250.9 
อัตราการขยายตัว (%) -25.2 37.0 24.7  25.0 24.3 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %) -23.2 26.8 13.1  17.0 17.5 
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)1/ 32.6 31.8 23.5  13.5 13.3 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 1/ 21.9 13.2 11.9  4.5 4.5 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 8.3 4.1 3.4  1.2 1.2 
เงินเฟ้อ (%)         
ดัชนีราคาผู้บริโภค -0.9 3.3 3.8  3.5-4.0 3.5-4.0 
GDP Deflator 1.9 3.7 4.2  3.5-4.0 3.5-4.0 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 20 กุมภาพันธ์ 2555 
หมายเหตุ: 1/ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณดุลการชําระเงินให้เป็นไปตามคู่มือดุลการชําระเงินฉบับท่ี 6 ของ IMF  

(ดูรายละเอียดท่ี http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/Newtable.aspx)   

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/Newtable.aspx�
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