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18 สิงหาคม 2557
เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่ ส องของปี 2557 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.4 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
จากการหดตั ว ร้ อยละ 0.5 ในไตรมาสแรกของปี 2557 และเมื่ อ ปรั บ ผลของฤดู ก าล
ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2557 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2557
ร้อยละ 0.9 (QoQ_SA %) รวมครึ่งแรกของปี 2557 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 0.1
ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และ
การส่งออก แต่การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ในด้านการผลิต สาขาเกษตรขยายตัว ในขณะที่
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาก่อสร้างหดตัวช้าลง แต่สาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวต่อเนือ่ ง
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2557 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ต่่ า กว่ า ที่ ป ระมาณการไว้ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วงห้าเดือนแรกของปี การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของ
การส่ ง ออก และการหดตั ว ต่อเนื่องของปริมาณการผลิตและจํ าหน่ายรถยนต์ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกยังหดตัว ในช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น
ตามการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นและการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการบริหารงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐแต่การขยายตัวยังมีแนวโน้มต่ํากว่าศักยภาพ เนื่องจาก
ข้อจํากัดสําคัญ 4 ประการ คือ (1) การขยายตัวของการส่งออกยังมีข้อจํากัดจากการฟื้นตัว
อย่ า งล่ า ช้ า ของเศรษฐกิ จ โลกและราคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ล ดลง (2) การฟื้ น ตั ว ของ
การท่องเที่ยวยังต้องใช้เวลาและตลาดท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันมากขึ้นทําให้นักท่องเที่ยว
ส่ ว นหนึ่ ง เปลี่ ย นจุ ด หมายการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว (3) การขยายตั ว ของการลงทุ น
ยังมีข้อจํากัดจากการใช้กําลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ําและความล่าช้าในการอนุมตั สิ ง่ เสริม
การลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก และ (4) การจําหน่ายและการผลิตรถยนต์ยังคงปรับตัวลดลง
จากฐานการจําหน่ายที่สูงในปีก่อน ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ํา
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 การบริโภคของครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.8 การลงทุนรวมหดตัว
ร้อยละ 2.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 - 2.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 2.6 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2557 ควรให้ความสํ าคัญกับ
(1) การเร่งรัดการส่งออกให้สามารถขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ รายได้จากตลาดหลัก
และตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในภูมภิ าค (2) การฟืน้ ฟู
ภาคการท่องเที่ยวโดยการสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาสําคัญๆ ในภาคการท่องเที่ยว
(3) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 และการเบิกจ่ายในช่วง
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 31 (4) การเร่งรัดอนุมตั ิสง่ เสริม
การลงทุนและสนับสนุนให้การลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมแล้วเริม่ การลงทุนและมีเม็ดเงิน
ลงทุนเข้าสูเ่ ศรษฐกิจโดยเร็ว (5) การสร้างความเชือ่ มัน่ โดยการเร่งรัดโครงการลงทุนทีส่ ําคัญๆ
ของภาครัฐ และ (6) การดําเนินนโยบายการเงินทีเ่ อื้ออํานวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
การดูแลรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2557 และแนวโน้มปี 2557
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขนึ้ จากการหดตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสแรก
ในด้านการใช้จ่าย มีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จา่ ยภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการส่งออก
แต่การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ในด้านการผลิต สาขาเกษตรขยายตัว ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรม และก่อสร้าง
หดตัวช้าลง แต่สาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวต่อเนื่องตามการหดตัวของจํานวนนักท่องเที่ยว และเมื่อปรับผล
ของฤดู ก าลออกแล้ ว เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่ ส องของปี 2557 ขยายตั ว จากไตรมาสแรกของปี 2557
ร้อยละ 0.9 (QoQ_SA %) เมื่อรวมกับไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.1

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2557
(1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตั ว ร้อ ยละ 0.2 ปรับตัว ดีขึ้นจากการหดตั ว ร้ อยละ 3.0 ในไตรมาสแรก
สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการใช้ กระแสไฟฟ้ า และการจั ด เก็บ ภาษี มู ล ค่า เพิ่ ม (ราคาคงที่ )
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 0.1 ตามลําดับ ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 61.2 จากระดับ 60.0 ในไตรมาสแรก เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศ
มีความชัดเจนมากขึน้ ในช่วงปลายไตรมาส
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนหดตัวร้อยละ 1.4
(2) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 6.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 9.3 ในไตรมาสแรก โดยการลงทุนภาครัฐลดลง
ร้อยละ 6.7 ดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 16.6 ในไตรมาสแรก ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับตัวดีขนึ้ ของการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนการลงทุนภาคเอกชน ลดลงต่อเนือ่ งร้อยละ 7.0 ใกล้เคียงกับการลดลงร้อยละ 7.4 ในไตรมาส
แรก เนือ่ งจากการลดลงของการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักร และการก่อสร้าง ในขณะทีย่ อดขอรับการส่งเสริม
การลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ลดลงร้อยละ 69.4 แต่จํ านวนโครงการที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงปลายไตรมาสภายหลังการแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุด
ใหม่เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2557 ดัชนีความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจยังอยูใ่ นระดับต่ํากว่า 50 ต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ ี่ แม้วา่
จะเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ บ้างในช่วงปลายไตรมาส แต่นกั ลงทุนยังรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 8.1 โดยการลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 11.3 และ
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 7.2
(3) การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 55,765 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 0.4 ดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 0.8
ในไตรมาสแรก เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรปเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ปริมาณการส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.5 อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อหักการ
ส่งออกทองคําทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.2 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่า
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.9 สินค้าส่งออกทีม่ ีมูลค่าขยายตัว ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ปิโตรเคมี เครื่องจักร
และอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ยางพารา กุ้ง ปูกระป๋องและแปรรูป
ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์โลหะ มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรปขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
การฟื้ นตั วทางเศรษฐกิจในตลาดหลั ก แต่ มูล ค่า การส่ง ออกไปยั งญี่ ปุ่น และจี น ปรับตั วลดลงตาม ภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจจีน
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รวมครึง่ แรกของปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 0.2 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.3 และเมือ่ คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.8
(4) สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นร้อยละ 2.2 โดยที่ปศุสัตว์และ
พืชผลสําคัญ โดยเฉพาะข้าวนาปรัง ยางพารา ไม้ผล และปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลผลิตมันสําปะหลัง
และกุง้ ขาวแวนนาไมลดลง ราคาสินค้าเกษตรสําคัญลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 2.6
รวมครึ่ งแรกของปี 2557 สาขาเกษตรกรรมขยายตัว ร้อยละ 1.8 ดัช นีผ ลผลิต สิน ค้า เกษตรและรายได้
เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ แต่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 3.4
(5) สาขาก่อสร้าง หดตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 11.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวดีขึ้นทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.3 ต่อเนื่องจากร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรก
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 7.5 โดยการก่อสร้างภาครัฐหดตัวร้อยละ 7.2
และการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 6.5
(6) สาขาอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว ร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศยังหดตัว และ
ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 29.3 สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งหดตัวร้อยละ 5.0 ช้าลง
จากการหดตัวร้อยละ 7.1 ในไตรมาสแรก อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.5 ต่ําสุดในรอบ 10
ไตรมาส
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 2.1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ 6.1 อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.7
(7) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร หดตัวร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสแรก ตามจํานวน
นักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงร้อยละ 12.3 เนือ่ งจาก (1) การประกาศเตือนพลเมืองของประเทศต่างๆ (2) ปัญหาการไม่
คุ้มครองการประกันภัยการเดินทางของนักท่องเทีย่ วในช่วงทีม่ กี ารบังคับใช้กฎอัยการศึก และ (3) การแข่งขันที่
รุนแรงจากประเทศอื่นๆ ทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง สอดคล้องกับรายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ลดลงร้อยละ 8.4 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 47.5 ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 15 ไตรมาส
อย่างไรก็ตาม นักท่องเทีย่ วจากยุโรป โอเชียเนีย และแอฟริกา ยังขยายตัว
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ 3.6
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.0 โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ในครึ่งหลังของปีตามการใช้จ่ายภาครัฐ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและส่งผลดีต่อ
การใช้จ่ายและการลงทุน รวมทั้งการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในการแถลงข่าว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สศช. ปรับลดค่าการประมาณกรณีสูงลงจากร้อยละ 2.5 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2557 เป็นร้อยละ 2.0 เนื่องจาก (1) เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองขยายตัวได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองยืดเยื้อต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวช้า และการหดตัวของ
การจําหน่ายรถยนต์ และ (2) การขยายตัวในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มต่่ากว่าศักยภาพ เพราะยังมีข้อจ่ากัดส่าคัญ
4 ประการ คือ ประการแรก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้า และราคาสินค้าส่งออกลดลง ประการที่สอง
การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวยังต้องใช้เวลาและตลาดท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันมากขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยว ประการที่สาม อัตราการใช้กําลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ําและความล่าช้า
ในการอนุ มัติ ส่ งเสริม การลงทุน ในช่ วงครึ่ง ปีแรกยั งเป็ นข้อจํ า กัด ที่สํ า คัญ ต่ อการขยายตั ว ของการลงทุ น และ
ประการที่สี่ การจําหน่ายรถยนต์และการผลิตรถยนต์ยังคงปรับตัวลงจากฐานการจําหน่ายที่สูงในปีก่อน ข้อจํากัด
ดังกล่าวทํ าให้เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํา แม้ว่าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองจะทําให้ความเชื่อมั่น
ผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจและการเบิกจ่ายของภาครัฐดีขนึ้ ก็ตาม โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.
จะขยายตัวร้อยละ 2.0 การบริโภคของครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.8 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 2.0 อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 - 2.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2557 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้


การใช้จ่ายในไตรมาสที่สอง
ของปี 2557 ปรับตัวดีขึ้น
ทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
และการส่งออก แต่การ
ลงทุนภาคเอกชนยังคง
หดตัว

ด้านการใช้จา่ ย
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน: ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากหดตัวติดต่อกัน 3 ไตรมาส ในขณะที่ความเชื่อมั่น
ของผูบ้ ริโภคเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงปลายไตรมาส ในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนขยายตัว
ร้อยละ 0.2 ปรับตัวดีขนึ้ จากการหดตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาคงที่) และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.1 และร้อยละ 3.1 เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลําดับ การใช้จา่ ยในหมวดสินค้าคงทนหดตัวช้าลง
ตามปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นั่งซึง่ ลดลงร้อยละ 44.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 52.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับตัวเข้าสูภ่ าวะปกติของปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นงั่ ภายหลังจากการสิน้ สุดมาตรการ
คืนภาษีให้กบั ผูซ้ อื้ รถยนต์คนั แรก การใช้จา่ ยในหมวดอืน่ ๆ ยังได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจทีย่ งั อยูใ่ นภาวะชะลอตัว
โดยเฉพาะการลดลงของราคาสินค้าเกษตร การหดตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และการ
ลดลงต่อเนือ่ งของความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคในช่วงต้นไตรมาสทีส่ องซึง่ สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความเปราะบาง
โดยปริมาณการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ การนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และปริมาณการจําหน่ายเบียร์ หดตัว
ร้อยละ 15.2 5.0 และ 4.5 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในไตรมาสนี้ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น มาอยู่ ที่ ร ะดั บ 61.2 จากระดั บ 60.0 ในไตรมาสแรก เนื่ อ งจากสถานการณ์
ในประเทศทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ ในช่วงปลายไตรมาส1

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ
0.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
หดตัวร้อยละ 3.0 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วง
ปลายไตรมาส

รวมครึง่ แรกของปี 2557 การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนหดตัวร้อยละ 1.4

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงตามการหดตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และการก่อสร้าง
ในไตรมาสที่สองของปี 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 7.0 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 7.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 7.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 7.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการนําเข้าสินค้าทุน และปริมาณการจําหน่ายรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ในประเทศที่หดตัวร้อยละ 9.2 และร้อยละ 39.1 ตามลําดับ การลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 5.2
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณการ
จําหน่ายปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่
ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้คิดเป็นมูลค่า 103.4
พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 69.4 แต่จํานวนโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเริ่มหดตัวช้าลง เป็นร้อยละ
14.9 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 48.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับมายื่นขอรับส่งเสริม
การลงทุน มากขึ้นในช่วงปลายไตรมาสภายหลังจากการแต่ งตั้ง คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุนชุ ดใหม่
1

การลงทุนภาคเอกชนหดตัว
ร้อยละ 7.0 เทียบกับการ
หดตัวร้อยละ 7.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
การหดตัวของการลงทุนใน
หมวดเครื่องมือเครื่องจักร
และการก่อสร้าง

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 มาอยู่ที่ระดับ 68.5 รวม 7 เดือนแรกของปี 2557
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 61.7
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เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในไตรมาสนี้ยังอยู่ในระดับต่ํากว่า 50 ต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่สี่โดยปรับตัวจากระดับ 47.1 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 47.0 ในไตรมาสนี้ เนื่องจาก
ผู้ป ระกอบการบางส่ ว นยั งรอประเมิ น ความชั ด เจนของการฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิจ และแนวนโยบายต่ า งๆ
ของภาครัฐ
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 7.2 โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรหดตัว
ร้อยละ 7.4 และการลงทุนก่อสร้างหดตัวร้อยละ 6.5

การส่งออก: มูลค่าการส่งออกปรับตัวเพิม่ ขึน้ หลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง 4 ไตรมาส เนือ่ งจากปริมาณการส่งออก
ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการฟื้นตัวของอุปสงค์ในตลาดสหรัฐฯ
และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามราคาส่งออกยังคงลดลงต่อเนื่องตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตร
การส่งออกสินค้าในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 55,765 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 0.4
ปรับตัวดีขนึ้ จากการหดตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5 ในขณะที่
ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อหักการส่งออกทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.2 และเมือ่ คิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมลู ค่า 1,810,003 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.9 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 8.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าการส่งออกในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว
ร้อยละ 0.4 เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกปรับตัว
ดีขึ้น ซึ่งได้ปัจจัยสนับสนุน
จากการฟื้นตัวอย่างช้าๆ
ของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่
ราคาส่งออกลดลง และใน
รูปเงินบาท มูลค่าการ
ส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.9

รวมครึ่งแรกของปี 2557 การส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 111,338 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 0.2
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 แต่
ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.3 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกมีมูลค่ารวม 3,624,544 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้ว

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 2.0 ในไตรมาสแรก ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากฐานการขยายตัวที่ต่ําในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และการเพิ่มขึน้ ของปริมาณการส่งออกสินค้า
เกษตร (ขยายตัวร้อยละ 16.1) โดยเฉพาะข้าว และมันสําปะหลัง แต่ราคาส่งออกสินค้าสําคัญๆ เช่น ข้าว
ยางพารา และมันสําปะหลังยังคงลดลงต่อเนื่อง และส่งผลให้ราคาส่งออกสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ
11.6 การส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.8 ตามการเร่งระบายข้าวของรัฐบาล เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออก
มันส่ าปะหลัง ที่ขยายตัวร้อยละ 14.2 เนื่องจากปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง
ประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญและมีความต้องการมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น มูลค่าการส่งออก
ยางพาราลดลงร้อยละ 24.0 โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 28.9 เนื่องจากสต็อกยางพาราของจีนซึ่งเป็น
ผู้นําเข้าหลักของโลกยังอยูใ่ นระดับสูง ในขณะทีป่ ริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 มูลค่าการส่งออกน้่าตาล
ลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสที่ 7 ทีร่ อ้ ยละ 29.8 เนือ่ งจากการลดลงของทั้งปริมาณและราคา สินค้าอุตสาหกรรม
หดตัวเล็กน้อย เนือ่ งจากอุปสงค์ในตลาดโลกยังฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ รวมทัง้ ข้อจํากัดของภาคการผลิตสินค้าสําคัญๆ
ซึ่งทําให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกหดตัว ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.3 ตามลําดับ สินค้าที่มีมูลค่าส่งออก
ลดลง ได้แก่ กุ้ง ปู กระป๋ องและแปรรูป ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ โลหะ อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมสําคัญๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดย
ขยายตัวร้อยละ 2.0 11.2 และร้อยละ 10.0 ตามลําดับ สินค้าประมงขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส
ทีร่ อ้ ยละ 2.3 ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากฐานการขยายตัวที่ต่ําในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร
และสินค้าประมงเพิ่มขึ้น
แต่มูลค่าส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย

มูลค่าสินค้าส่งออกส่าคัญ
2555
ทัง้ ปี
สินค้าเกษตร
-22.1
ข้าว
-28.0
ยางพารา
-31.1
มันสําปะหลัง
6.9
สินค้าอุตสาหกรรม*
6.1
สินค้าเกษตรแปรรูป
4.1
น้ําตาล
8.9
กุ้ง ปูกระป๋องและแปรรูป
-16.2
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-12.0
อิเล็กทรอนิกส์*
0.9
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14.3
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
-15.4
เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.2
ยานยนต์
26.3
ผลิตภัณฑ์โลหะ
21.3
63.1
- เหล็กและเหล็กกล้า
ปิโตรเคมี
-1.8
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
15.7
เครื่องจักรและอุปกรณ์
1.9
เคมีภัณฑ์
2.1
ทองคํา
12.8
สินค้าประมง
-7.1
กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์
-14.3
ทีม่ า: ธปท.
หมายเหตุ : * สศช.
%YoY

ทั้งปี
0.0
-4.6
-5.9
14.8
1.8
-2.6
-27.2
-19.5
3.6
-0.7
-5.6
7.9
2.3
7.6
-5.5
-14.8
5.3
-1.3
4.0
7.6
-50.1
-25.4
-33.4

H1
-3.0
-3.4
-12.3
13.2
3.5
-2.4
-29.2
-19.3
4.0
-3.6
-10.5
4.7
5.3
14.4
30.1
69.9
6.4
-13.0
1.2
12.8
-64.6
-25.3
-34.3

2556
H2 Q1
3.1 3.2
-5.6 8.6
1.6 -8.7
22.6 34.9
0.1 7.7
-2.8 -1.7
-23.2 -37.4
-19.7 -13.6
3.2 1.3
2.0 2.3
-0.4 -1.2
10.4 2.0
-0.7 13.4
1.6 16.8
-29.7 55.9
-55.1 140.6
4.2 9.1
10.7 -6.3
6.8 4.2
2.4 15.9
-40.7 -86.8
-25.5 -18.2
-32.5 -19.0

Q2
-9.8
-14.0
-16.8
-8.3
-0.4
-3.1
-22.6
-24.6
6.8
-8.6
-18.1
7.4
-1.4
12.2
6.6
6.7
3.8
-19.4
-1.5
10.0
-29.1
-31.6
-46.5
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Q3
-0.2
5.5
-11.1
19.1
1.3
-4.5
-32.2
-21.2
4.2
2.4
-1.8
17.9
-0.8
7.2
-21.0
-45.7
3.6
9.6
4.7
4.6
-46.8
-28.2
-35.1

Q4
5.9
-14.0
13.8
25.5
-1.1
-0.9
-1.2
-18.2
2.2
1.7
0.9
3.1
-0.6
-3.9
-37.2
-62.7
4.9
11.8
9.0
0.2
-8.7
-22.9
-29.8

H1
0.1
12.6
-19.1
21.8
-1.5
-6.5
-29.2
-19.7
-0.2
-0.8
-5.1
3.1
4.6
0.8
-21.1
-46.9
8.2
-8.2
9.4
-7.3
119.0
-3.7
-17.6

Q1
-2.0
4.6
-15.5
26.9
-2.7
-7.8
-28.3
-25.2
-1.3
0.2
-3.2
5.2
7.2
3.1
-34.2
-62.5
5.3
-15.5
8.7
-7.3
469.3
-9.4
-27.1

2557
Q2 เม.ย.
2.7 -5.8
21.5 16.2
-24.0 -27.4
14.2 -1.1
-0.3 0.1
-5.4 -8.9
-29.8 -36.8
-13.8 -13.3
0.9 1.6
-1.7 -6.4
-7.1 -12.8
1.3 -1.8
2.0 7.7
-1.6 -0.2
-3.5 4.4
-15.7 -5.2
11.2 13.0
0.0 -10.5
10.0 19.8
-7.3 -3.4
14.3 -22.5
2.3 6.3
-6.1 -6.0

พ.ค.
-0.7
14.8
-23.1
-2.5
-3.0
-4.3
-23.0
-17.6
-1.2
3.4
0.7
10.3
-0.4
-6.9
-11.6
-26.9
11.6
0.7
4.2
-17.0
53.1
-3.5
-11.3

มิ.ย.
16.0
35.1
-20.9
58.2
2.1
-3.1
-30.8
-10.1
2.5
-2.4
-9.5
-3.4
-0.8
2.6
-2.0
-12.0
9.1
9.6
7.3
0.4
2.2
5.2
0.1

สัดส่วน
Q2/57
7.2
2.1
2.3
0.9
88.8
12.4
1.4
0.5
3.4
14.5
6.5
3.2
5.7
13.6
4.4
1.2
6.0
4.8
8.6
3.9
1.4
0.9
0.4
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ตลาดส่งออก: การส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวต่อเนือ่ งทัง้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) แต่การส่งออก
ไปตลาดญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้หดตัว สอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก
ทีย่ งั กระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจจีนและเอเซียยังอยูใ่ นภาวะฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 11.0 เร่งตัวขึ้นจาก
การขยายตัวร้อยละ 0.6 และร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลําดับ สอดคล้องกับการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจยูโรโซน อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังตลาดญีป่ นุ่ และจีน หดตัวร้อยละ 6.3 และร้อยละ
4.2 ตามลํ าดับ ตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจจีน ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาด
ออสเตรเลียหดตัวต่อเนือ่ งร้อยละ 20.3 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และเหล็กและเหล็กกล้า เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้ทยี่ งั คงหดตัวต่อเนือ่ งร้อยละ 3.9
(%YOY)
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น*
สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน (9)*
ฮ่องกง
ตะวันออกกลาง
จีน
ออสเตรเลีย
รวมสินค้าออก
รวมสินค้าออกตาม
สถิติดุลการช่าระเงิน
ที่มา: ธปท.

2555
ทั้งปี ทั้งปี H1

ตลาดส่งออกส่าคัญ
2556

2557

4.6
-1.6
-9.2
5.0
4.4
12.8
2.5
22.1
3.1

0.8
-5.2
2.7
5.0
-4.0
0.3
1.4
6.0
-0.3

Q1
0.6
2.0
4.8
-5.4
-13.3
2.6
-4.4
-17.4
-1.0

Q2
4.9
-6.3
11.0
-0.1
-3.9
7.2
-4.2
-20.3
0.1

เม.ย.
0.6
-4.5
5.4
-1.9
-0.5
23.4
-9.5
-14.8
-0.9

พ.ค.
2.8
-9.9
11.9
0.1
-13.2
1.0
-5.7
-31.5
-2.1

สัดส่วน
มิ.ย. Q2/57
11.2 10.5
-4.1
9.4
15.4 9.5
1.4 26.8
3.2
2.2
0.6
5.1
3.2 10.4
-12.5 3.7
3.3 100.0

3.1

-0.2 1.0 -1.4 4.5 -1.9 -1.8 -0.9 -0.2 -0.8

0.4

-0.9

-1.2

3.1

-1.4
-2.6
0.6
4.1
3.7
-0.8
-3.6
24.4
0.8

H2
2.9
-7.8
4.7
5.9
-11.8
1.5
6.3
-7.9
-1.4

Q1
0.8
1.5
7.0
5.9
-2.2
5.4
7.3
33.6
3.9

Q2
-3.5
-6.3
-5.3
2.4
9.8
-6.9
-13.4
16.3
-2.2

Q3
0.7
-10.1
3.3
10.8
-16.2
0.6
-0.3
-5.5
-1.7

Q4
5.2
-5.5
6.3
1.2
-6.8
2.4
12.9
-10.7
-1.0

H1
2.8
-2.2
7.8
-2.7
-8.4
4.8
-4.3
-18.9
-0.5

การส่งออกไปตลาดส่งออก
หลักขยายตัวตามการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป แต่การ
ส่งออกไปตลาดญี่ปนุ่ จีน
และออสเตรเลียหดตัว

98.9

หมายเหตุ : * สศช.

การน่าเข้า: ปริมาณการน่าเข้าปรับตัวลดลงต่อเนือ่ งเป็นไตรมาสทีส่ ี่ ตามอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกที่
ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ รวมทั้งการปิดซ่อมบ่ารุงของโรงกลัน่ หลายแห่งซึ่งส่งผลให้มีการน่าเข้าน้่ามันดิบลดลง
ในขณะที่ราคาน่ าเข้า ลดลง จึงส่งผลให้มูลค่าการน่ าเข้าหดตั วต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สองของปี 2557
การนําเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 49,835 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 11.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 14.8 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากปริมาณการนําเข้าลดลงร้อยละ 11.7 และเป็นการลดลงในทุกหมวดสินค้าโดยเฉพาะ
สินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ในขณะที่ราคานํ าเข้าลดลงร้อยละ 0.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 1.4
ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อหักการนําเข้าทองคําแล้ว มูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ 9.4 ในรูปของเงินบาท การ
นําเข้ามีมลู ค่ารวม 1,617,271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าการนาเข้า ในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ
11.8 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 14.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เนื่องจากอุปสงค์
ในประเทศอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว

รวมครึ่งแรกของปี 2557 การนําเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่า 98,889 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 13.3 โดย
ปริมาณการนําเข้าลดลงร้อยละ 12.7 ราคานําเข้าลดลงร้อยละ 0.8 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การนําเข้า
คิดเป็นมูลค่า 3,220,097 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4
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ในรายหมวด มูลค่าสินค้านําเข้าลดลงในทุกหมวด โดยมูลค่าการน่าเข้าหมวดวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลาง ลดลง
ร้อยละ 10.0 สินค้าทีม่ มี ูลค่าการนําเข้าลดลง ได้แก่ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่ วัสดุกอ่ สร้าง วัสดุทที่ ําด้วย
โลหะ และเคมีภณ
ั ฑ์ เป็นต้น สอดคล้องกับภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนในประเทศ รวมทัง้ การ
ปิดซ่อมบํารุงของโรงกลั่นหลายแห่งซึ่งส่งผลให้มีการนําเข้าน้ํามันดิบลดลง มูลค่าการน่าเข้าหมวดสินค้าทุน
ลดลงร้อยละ 9.2 สินค้าทีม่ มี ลู ค่าการนําเข้าลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งจักรกลอืน่ ๆ และชิน้ ส่วน อากาศยาน
เรือ แท่น และรถไฟ มูลค่าการน่าเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ลดลงร้อยละ 4.5 สินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้า
ลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง เครื่องประดับ (ยกเว้นไข่มุกและอัญมณี) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นต้น สินค้าทีม่ มี ลู ค่าการนําเข้าขยายตัว ได้แก่ อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
2555
%YoY
ทั้งปี
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
4.7
น้ํามันดิบ
9.0
ก๊าซธรรมชาติ
10.0
ถ่านหิน
8.0
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
12.9
สินแร่
-1.2
วัสดุก่อสร้าง
16.5
วัสดุที่ทําด้วยโลหะ
1.5
เคมีภณ
ั ฑ์
-4.6
สินค้าทุน
25.4
คอมพิวเตอร์
10.8
เครือ่ งจักรกลอื่นๆ และชิ้นส่วน
27.6
อากาศยาน, เรือ, แท่น, และรถไฟ 13.1
สินค้าอุปโภคบริโภค
13.6
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
12.3
เครือ่ งประดับ (ยกเว้นไข่มกุ และอัญมณี) 9.5
เฟอร์นิเจอร์และชิน้ ส่วน
30.4
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม 12.0
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้าน
34.5
ทีม่ า: ธปท.

ทั้งปี
0.4
9.8
16.6
-8.7
10.2
-20.6
-0.1
-5.0
-2.1
-4.5
-1.2
-13.2
46.5
3.7
3.2
-15.1
9.3
8.3
-18.5

H1
3.4
8.2
39.9
-11.8
9.4
-5.5
6.8
7.3
-3.0
1.9
11.4
-10.2
115.3
8.0
12.9
-16.5
16.6
11.4
-3.9

มูลค่าสินค้าน่าเข้าส่าคัญ
2556
H2 Q1 Q2 Q3
-2.7 3.3 3.4 -3.8
11.5 6.2 10.1 -0.1
-1.0 31.5 45.7 -5.1
-5.4 -14.6 -9.3 -11.7
11.2 -1.4 20.2 12.4
-35.4 8.3 -22.4 -25.6
-6.6 11.0 3.1 -4.1
-16.7 10.4 4.3 -16.1
-1.2 -0.7 -4.8 -0.3
-10.2 3.6 0.2 -6.1
-13.1 39.6 -9.5 -14.6
-16.1 -6.3 -13.8 -13.0
7.5 65.2 178.0 25.7
-0.4 9.6 6.4 -1.1
-6.4 11.0 14.7 -17.7
-13.6 -30.4 5.7 -22.0
3.7 28.0 7.0 8.3
5.5 17.4 5.0 4.5
-30.9 -4.2 -3.5 -6.4

Q4
-1.5
23.8
3.5
2.0
9.6
-46.2
-9.1
-17.2
-2.2
-14.1
-11.4
-19.3
-5.8
0.2
8.7
-0.5
-0.3
6.4
-45.2

H1
-7.4
-12.6
-11.4
13.0
32.9
-30.5
-9.6
-17.3
-2.6
-10.1
-17.4
-6.3
-50.1
-5.9
-17.8
-6.4
-0.6
-5.0
-17.6

มูลค่าสินค้านาเข้าลดลงใน
ทุกหมวด

2557
สัดส่วน
Q1 Q2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. Q2/57
-4.7 -10.0 -9.8 -2.5 -17.8 60.2
-4.3 -20.0 -13.8 1.7 -43.5 15.1
-6.4 -14.4 -38.7 21.2 -0.8 2.4
15.5 10.9 57.5 17.2 -14.6 0.7
42.3 25.1 46.9 3.1 33.8 4.1
-44.0 -7.5 -11.9 -12.3 3.1 1.1
-8.9 -10.3 0.6 -20.1 -10.0 1.8
-19.2 -15.5 -20.3 -15.4 -9.8 8.4
3.3 -7.6 -7.7 -5.5 -9.5 6.0
-11.1 -9.2 -14.4 -12.7 0.4 23.9
-24.3 -9.5 -12.1 2.2 -18.9 0.9
-9.8 -2.6 -4.4 -6.0 3.0 10.0
-36.9 -59.9 -77.4 -69.7 -18.3 1.7
-7.3 -4.5 -0.1 -8.3 -4.7 8.4
-10.5 -24.5 -23.2 -20.9 -29.6 1.3
-8.2 -4.6 78.5 -27.2 -22.9 0.3
0.7 -1.9 2.1 -5.7 -1.8 0.3
-12.4 3.9 10.3 -1.4 3.1 2.1
-19.6 -15.5 -8.9 -30.2 -2.0 0.4

อัตราการค้า (Term of Trade): อยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาส่งออกลดลง
ร้อยละ 0.9 ในขณะที่ราคานําเข้าลดลงร้อยละ 0.2 ทําให้อัตราการค้าในไตรมาสที่สองของปี 2557 อยู่ที่
101.6 เทียบกับ 101.2 ในไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการค้าอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
หน้า

รวมครึ่งแรกของปี 2557 อัตราการค้าอยู่ที่ 101.4 เทียบกับอัตรา 101.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.3 ราคานําเข้าลดลงร้อยละ 0.8
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ดุลการค้า: เกินดุลต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ดุลการค้าในไตรมาสที่สองของปี 2557 เกินดุล 5,930 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (192,732 ล้านบาท) เทียบกับการเกินดุล 6,519 ล้านดอลลาร์ สรอ. (211,715 ล้านบาท)
ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกเริ่มขยายตัว ในขณะที่มูลค่าการนําเข้ายังปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง

ดุลการค้าเกินดุล

รวมครึ่งแรกของปี 2557 ดุลการค้าเกินดุล 12,449 ล้านดอลลาร์ สรอ. (404,448 ล้านบาท) เทียบกับการ
ขาดดุล 2,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. (73,748 ล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว


ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม: ขยายตัวตามผลผลิตข้าวนาปรัง ยางพารา ปาล์มน้่ามัน อ้อย ไม้ผลและปศุสัต ว์
ในไตรมาสที่ส อง การผลิตสาขาเกษตรขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อน เป็นร้อยละ 2.2
ตามการเพิ่ ม ขึ้น ของผลผลิ ต ข้า วนาปรัง ยางพารา ปาล์ม น้ํ า มั น อ้อย ไม้ ผลและปศุสัต ว์ ซึ่ ง ได้ รับ ปั จ จั ย
สนับสนุนจาก (1) ปริมาณน้ําชลประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังสูงกว่าปีก่อน (2) ผลผลิตข้าวโพด
เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อไร่ (3) พื้นที่ให้ผลผลิต ยางพาราและปาล์มเพิ่มขึ้น
(4) สภาพภูมอิ ากาศเอือ้ อํานวยต่อการผลิตไม้ผล และ (5) ผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมันสําปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไมลดลง เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกอ้อยทดแทนการปลูกมันสําปะหลังและการฟื้นตัวของผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
จากปัญหาโรคตายด่วนยังเป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งไตรมาส ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 2
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสแรก
เนื่องจาก (1) การเร่งระบายสต็อกข้าวรัฐบาล (2) ผลผลิตยางพาราโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการซื้อ
ของประเทศจีนลดลง ประกอบกับสต็อกยางพาราของไทยและจีนอยู่ในระดับสูง และ (3) การชะลอตัวของ
ราคาปาล์มน้ํ ามันและกุ้ง การลดลงของราคาสินค้า เกษตรส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 2.6
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสแรกของปี

สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 2.2 เนื่องจาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมยัง
อยู่ในระดับต่าและฟืน้ ตัวช้า
ราคาสินค้าเกษตรลดลง
ส่งผลให้รายได้เกษตรกร
ลดลง

รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.8 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและ
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ แต่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 3.4

สาขาอุตสาหกรรมหดตัว
ต่อเนื่องร้อยละ 1.6
แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการหด
ตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาส
แรก โดยอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว
ครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส
โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทอ
นิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

สาขาอุตสาหกรรม: ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ห้า แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการเพิ่มขึ้นของ
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก ในไตรมาสที่สอง การผลิตสาขาอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัว
ดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อน โดยอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.8
ซึ่งเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
2

อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรตามประกาศของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2557 ทั้งนี้ คาดว่า สศก. จะมีการปรับปรุงอัตราการ
ขยายตัวของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มปรับลดลงจากเดิม เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรบางตัวอยู่ในระดับต่าํ กว่าประมาณการ
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ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ในระบบ Cloud Computing3
ของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศยังคงหดตัว โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30 หดตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากการหดตัวของผลผลิต
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 3.2) มอลต์ลิกเคอและมอลต์ (ร้อยละ 5.3) เส้นใยสิ่งทอ (ร้อยละ 5.4) และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 30-60 หดตัวร้อยละ 21.2 ตามภาวะการผลิตรถยนต์
ที่ยังหดตัวถึงร้อยละ 29.3 รวมทั้งไตรมาส ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.0 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับการหดตัวร้อยละ 7.1 ในไตรมาสแรก อุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องหนัง (ร้อยละ 3.0)
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 2.5) เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (ร้อยละ 1.3) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ร้อยละ
4.2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 10.4) และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ร้อยละ 2.2) อุตสาหกรรมการผลิตที่
ปรับตัวลดลง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 4.8) สิ่งทอ (ร้อยละ 3.1) เครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 2.4)
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 7.4) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (ร้อยละ 7.1) และยานยนต์ (ร้อยละ 29.3) การ
หดตัวของการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญสอดคล้องกับอัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 59.5 ต่ํากว่า
ร้อยละ 64.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเป็นอัตราการใช้กําลังการผลิตต่ําสุดในรอบ 10 ไตรมาส
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อย
ละ 6.1 อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.7

สาขาก่อสร้างหดตัวช้าลง
จากไตรมาสแรกตามการ
ปรับตัวดีขึ้นของการ
ก่อสร้างภาครัฐและเอกชน
สอดคล้องกับการขยายตัว
ของปริมาณการจาหน่าย
ปูนซีเมนต์

สาขาก่อสร้าง: ปรับตัวดีขึ้นทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสที่สอง การผลิตสาขาก่อสร้าง
ลดลงต่อเนื่องร้อยละ 3.2 แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 11.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ก่อสร้างภาครัฐและเอกชนหดตัวร้อยละ 0.3 และร้อยละ 5.2 ตามลําดับ ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ
14.3 และร้อยละ 7.8 ในไตรมาสแรก สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจําหน่ายปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.3 เทียบกับร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สําหรับราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ตามการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรง
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 7.5 โดยการก่อสร้างภาครัฐหดตัวร้อยละ 7.2
และการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 6.5

สาขาอสังหาริมทรัพย์
หดตัวร้อยละ 0.7 เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
ชะลอการลงทุน ในขณะที่
ราคาปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคา
ที่ดินและราคาที่อยู่อาศัย

สาขาอสังหาริมทรัพย์: หดตัวตามการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ของผูป้ ระกอบการ เนื่องจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน ในไตรมาสที่สอง
การผลิตสาขาอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 0.7 แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาส
แรก ในด้านอุปสงค์ การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ในภาวะทรงตัว แต่ยอด
คงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 10.3 ในด้านอุปทาน
3

Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบใหม่ โดยเป็นการเก็บและประมวลผลผ่านทางผู้ให้บริการ (Cloud Provider) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
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ทีอ่ ยูอ่ าศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนลดลงร้อยละ 23.2 และจํานวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่ลดลงร้อยละ
16.9 ทั้งอาคารพาณิชย์อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งลดลงร้อยละ 65.7 ร้อยละ 24.6 และร้อยละ 20.8
ตามลําดับ โดยมีสาเหตุสําคัญจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยูใ่ นภาวะชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง
2 เดือนแรกของไตรมาสที่สง่ ผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน ในด้านราคา ราคาที่ดนิ และราคาที่อยูอ่ าศัย
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะราคาทีด่ นิ และอาคารชุดซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.2 และร้อยละ 9.7 ตามลําดับ
รวมครึ่งแรกของปี 2557 สาขาอสังหาริมทรัพย์หดตัวร้อยละ 1.2

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
หดตัวร้อยละ 4.2 เนื่องจาก
การประกาศเตือนพลเมือง
ของประเทศต่างๆ และ
ปัญหาการไม่คุ้มครองการ
ประกันภัยการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในช่วงที่มีการ
บังคับใช้กฎอัยการศึก โดย
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.3
ล้านคน ลดลงร้อยละ 12.3

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร: หดตัวเนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ในไตรมาสที่สอง
การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร หดตัวร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสแรก
เนื่องจากการประกาศเตือนพลเมืองของประเทศต่างๆ ที่เป็นตลาดท่องเที่ยวของไทย การจํากัดเวลาออกนอก
เคหะสถาน ปั ญ หาการไม่ คุ้ม ครองการประกัน ภัย การเดิ น ทางของนั กท่ องเที่ ย วในช่ ว งที่ มี การบั ง คับ ใช้
กฎอัยการศึก รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศอื่นๆ ทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง
การหดตัวของการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับการลดลงของเครื่องชี้สําคัญๆ ประกอบด้วย
(1) จํานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติมจี ํานวน 5.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 12.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 7.8 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงของนักท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชีย อเมริกา และตะวันออกกลาง (2) รายรับ
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมูลค่าประมาณ 2.6 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ
4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และ (3) อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47.5 ลดลงจากร้อยละ 60.3 ในช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่ําสุดในรอบ 15 ไตรมาส (ตั้งแต่ไตรมาสที่สาม ปี 2553)
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านสําคัญลดลงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะ ด่าน
สุวรรณภูมิ (ลดลงร้อยละ 24.4) ดอนเมือง (ลดลงร้อยละ 10.8) และภูเก็ต (ลดลงร้อยละ 0.9) ในขณะที่สมุย
และเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 407.3 และร้อยละ 71.1 ตามลําดับ รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่าน
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงร้อยละ 22.6 และด่านในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9
อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป โอเชียเนีย และแอฟริกายังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 3.6
และร้อยละ 6.1 ตามลํา ดับ โดยนั กท่องเที่ย วต่า งชาติ ที่มีจํ านวนเพิ่ม ขึ้นสูง สุด 5 อัน ดับแรก ได้แก่ ลาว
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.0 ร้อยละ 15.2 ร้อยละ 10.2
ร้อยละ 10.0 และร้อยละ 5.1 ตามลําดับ
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ 3.6

การค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.3 เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 0.4 ใน
ไตรมาสก่อน ตามการ
ปรับตัวที่ดีขนึ้ ของการใช้
จ่ายภาคครัวเรือนและ
รัฐบาล รวมทัง้ ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น

สาขาการค้าส่งค้าปลีก: เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและรัฐบาล รวมทั้ง
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีขนึ้ ในไตรมาสทีส่ อง การค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับการหด
ตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการค้าส่ง การค้าส่งในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวช้าลง
ในขณะทีก่ ารค้าส่งในหมวดวัตถุดบิ การเกษตร อาหาร เชือ้ เพลิง วัสดุกอ่ สร้าง ขยายตัวเร่งขึน้ ในด้านการค้าปลีก
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การค้าปลีกหมวดอาหารและเครื่องดื่มและห้างสรรพสินค้าขยายตัว ในขณะที่การค้าปลีกหมวดรถยนต์และ
เชื้อเพลิงหดตัวช้าลง การปรับตัวดีขึ้นของสาขาการค้าส่งและค้าปลีก สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส และส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยทั้งไตรมาสอยู่ที่ระดับ 61.2 เทียบกับระดับ
60.0 ในไตรมาสแรก
รวมครึ่งแรกของปี 2557 การผลิตสาขาค้าส่งค้าปลีกหดตัวร้อยละ 0.1
2555
ทั้งปี
ดัชนีค้าปลีก
18.4
อาหารและเครื่องดื่ม
-16.3
ห้างสรรพสินค้า
8.8
รถยนต์และเชื้อเพลิง
29.1
ดัชนีค้าส่ง
20.4
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว์ -12.2
อาหาร
10.8
เชื้อเพลิง
16.0
วัสดุก่อสร้าง
10.9
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 18.6
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
% YOY

ทั้งปี
-0.5
51.7
2.2
-2.9
-2.1
0.0
0.0
5.4
5.8
1.6

ดัชนีค้าปลีกค้าส่งไตรมาสที่สอง ปี 2557
2556
H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
6.4 -6.7 10.0 2.8 -5.4 -8.0 -9.1
105.5 14.1 106.6 104.5 14.7 13.6 46.0
4.1 0.4 4.4 3.8 -1.2 2.0 -1.2
7.2 -12.0 14.1 0.6 -9.7 -14.3 -15.7
4.6 -8.1 11.1 -1.8 -5.8 -10.3 -15.2
-0.1 2.3 -0.3 0.1 3.5 1.2 2.1
13.8 10.3 13.9 13.8 15.0 6.3 2.4
4.7 6.1 6.8 2.6 -1.8 13.7 9.3
7.5 4.5 9.6 5.3 10.0 -0.7 1.5
13.7 -9.4 26.6 1.6 -8.3 -10.6 -23.0

5M
-8.6
43.1
-0.2
-15.0
-12.1
3.7
4.2
9.7
2.7
-19.4

2557
เม.ย.
-7.2
69.5
1.1
-11.9
-11.6
3.1
5.6
7.5
2.1
-13.6

พ.ค.
-8.4
18.4
1.7
-15.6
-2.4
9.2
8.2
13.3
6.8
-12.0

2M
-7.8
38.1
1.4
-13.9
-7.0
6.3
6.9
10.3
4.6
-12.8

การจ้างงาน: ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้าๆ ในขณะทีก่ ารว่างงานเพิม่ ขึน้ แต่ยงั อยูใ่ น
ระดับต่่า ในไตรมาสทีส่ อง การจ้างงานมีจํานวน 37.81 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 1.2 โดย
การจ้างงานภาคเกษตรลดลงจํานวน 391,757 คน (ลดลงร้อยละ3.1) เนือ่ งจากภูมอิ ากาศทีไ่ ม่เอือ้ อํานวยและระดับ
ราคาสินค้าเกษตรทีไ่ ม่จงู ใจในการเพิม่ ปริมาณการเพาะปลูกส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงจํานวน 61,410
คน (ลดลงร้อยละ 0.2) เนื่องจาก (1) สาขาก่อสร้างจ้างงานลดลง 152,117 คน หรือลดลงร้อยละ 6.0 ตาม
การหดตัวของการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนซึง่ เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ผปู้ ระกอบการชะลอ
การลงทุน (2) สาขาค้าปลีกและค้าส่งจ้างงานลดลง 177,997 คน หรือลดลงร้อยละ 2.8 สอดคล้องกับการหดตัว
ของดัชนีคา้ ปลีกและค้าส่งร้อยละ 7.8 และร้อยละ 7.0 ตามลําดับ และ (3) สาขาโรงแรมและภัตตาคารจ้างงาน
ลดลง 35,163 คน หรือลดลงร้อยละ 1.3 สอดคล้องกับการหดตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคารและจํานวน
นักท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ดี สาขาอุตสาหกรรมมีการจ้างงานเพิม่ ขึน้ 84,397 คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งแต่งกาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานรวมลดลง
ร้อยละ 1.2 ตามการจ้าง
งานภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร ที่ลดลงร้อยละ
3.1 และร้อยละ 0.2
ตามลาดับ อัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ยงั อยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 1.0

สําหรับผู้ว่างงานเฉลี่ยในไตรมาสนี้มีจํานวน 385,700 คน เพิ่มขึ้น 97,654 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0
เฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2557 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.8 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9

สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การจ้างงานรวม (100%)
- ภาคเกษตร (32.6%)
- นอกภาคเกษตร (67.4%)
อุตสาหกรรม (16.9%)
ก่อสร้าง (6.3%)
ค้าส่งและค้าปลีก(16.3%)
โรงแรมและภัตตาคาร (6.8%)
จ่านวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
อัตราการว่างงาน (%)
ที่มา: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ


2555
ทั้งปี
1.2
3.7
-0.3
1.8
5.1
-0.7
-9.4
2.6
0.7

NESDB
การจ้างงานจ่าแนกตามสาขาการผลิต
2556
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2
-0.1 1.1 -1.2 1.3 0.9
-0.2 0.8 -1.1 1.2 0.5
0.0 1.2 -1.3 1.4 1.1
0.8 -0.1 1.7 1.1 -1.3
2.0 5.8 -2.3 6.0 5.6
0.2 2.9 -2.5 3.5 2.3
-0.3 5.8 -6.2 4.4 7.2
2.8 2.9 2.8 2.8 2.9
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Q3
-1.2
-1.7
-0.8
2.5
-3.2
-1.2
-6.0
3.1
0.8

Q4
-1.3
-0.4
-1.9
0.9
-1.4
-3.7
-6.4
2.6
0.7

H1
-0.8
-1.2
-0.7
0.0
-6.4
-2.2
-1.3
3.6
0.9

2557
Q1
-0.4
0.7
-1.1
-1.3
-6.8
-1.6
-1.3
3.4
0.9

Q2
-1.2
-3.1
-0.2
1.3
-6.0
-2.8
-1.3
3.9
1.0

ด้านการคลัง

การจัดเก็บรายได้ของ
รัฐบาลยังคงต่ากว่า
ประมาณการและต่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่่ากว่าประมาณการและต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสที่สามของ
ปีงบประมาณ 2557 (เมษายน – มิถุนายน 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 611,514.1 ล้านบาท ต่ํ ากว่า
ประมาณการ และต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 4.7 และ 13.4 ตามลําดับ ตามการลดลงของการจัดเก็บ
ภาษีจากฐานการบริโภค และฐานรายได้ ซึง่ มีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) เศรษฐกิจทีย่ งั อยูใ่ นช่วงการฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ
(2) การปรับลดอัตราภาษีเงินได้ และการขยายฐานภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ (3) การลดลงของการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เนือ่ งจากการหดตัวของปริมาณจําหน่ายรถยนต์ในช่วงหลังนโยบายคืนภาษีให้แก่ผู้ซื้อ
รถยนต์คนั แรก
รวม 9 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2557 รัฐ บาลจัด เก็บ รายได้ สุท ธิ 1,552,635.6 ล้ านบาท ต่ํ ากว่ า
ประมาณการและช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 และร้อยละ 6.6 ตามลําดับ
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
2555
2556
2557
ปีงบประมาณ
ทั้งปี ทั้งปี
H1
H2
Q1 Q2 Q3 Q4
9M
H1 Q1 Q2 Q3
รายได้นําส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท) 1,975.9 2,161.6 978.2 1,183.4 508.5 469.7 641.8 541.6 1,552.6 941.1 503.5 437.7 611.5
เทียบประมาณการ (%)
4.4
9.4 20.6
1.6 27.6 13.8 3.4 -0.4
-4.2 -3.8 -1.0 -6.8 -4.7
เทียบปีก่อน (%)
-0.2
2.9 10.7 -2.7 16.2 5.2 -1.4 -4.2
-6.6 -1.6 2.5 -6.0 -13.4
ที่มา: กระทรวงการคลัง

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2557 (เมษายน-มิถุนายน) รัฐบาลมีการ
เบิ กจ่ า ยงบประมาณทั้ ง สิ้ น 641,847.2 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้น จากไตรมาสเดี ยวกัน ของปี ก่อนร้อยละ 14.4
แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา 435,178.9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4) และรายจ่ายลงทุน 206,668.3 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6) โดยจําแนกเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2557 ในไตรมาส
ที่สามมีการเบิกจ่ายจํานวน 476,772.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.4 มีอัตรา
เบิ กจ่ ายอยู่ ที่ร้อยละ 18.9 ของวงเงิ น งบประมาณ ต่ํ า กว่า เป้ าหมายซึ่ ง กําหนดไว้ ที่ ร้อยละ 24 โดยเป็ น
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา 418,532.1 ล้านบาท (อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 20.0 ใกล้เคียงกับอัตราเบิกจ่าย
ร้อยละ 20.2 ในไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ง บประมาณที่ แล้ ว ) และการเบิ กจ่ า ยรายจ่ า ยลงทุ น 58,240.4
ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 13.6 สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 12.6 ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีงบประมาณที่แล้ว) ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ
เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่การ
เร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังมีอุปสรรคที่ทําให้อัตราการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะการ
เบิกจ่ายของหน่วยงานที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนผู้รับจ้าง การ
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การเบิกจ่ายภาครัฐโดยรวม
เร่งตัวขึ้น ส่วนหนึง่ เป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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เปลี่ย นแบบก่อสร้า ง ความล่า ช้ าในขั้น ตอนการประกวดราคา และการยิ นยอมให้ดํ า เนิ น โครงการจาก
ประชาชนในบางพื้นที่ นอกจากนี้การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสอง
ไตรมาสก่อนหน้ายังส่งผลให้การเบิกจ่ายในไตรมาสนี้ลดลง (2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 38,017.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ 12.6) เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการลงทุน เช่น การขาดแคลนผู้รับจ้าง การเปลี่ยน
แบบก่อสร้าง ความล่าช้าในขั้นตอนการประกวดราคา (3) เงินกู้นอกงบประมาณ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
3,087.9 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 217.8 ล้านบาท เงินกู้เพื่อ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) 1,551.8 ล้านบาท และเงินกู้
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จํานวน 1,318.3 ล้านบาท และ (4)
งบลงทุน รัฐ วิ สาหกิ จ (รวมบริษั ท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)) คาดว่า จะสามารถเบิ กจ่ ายงบลงทุ นจํ านวน
123,969.5 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 53,501.2 ล้านบาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 75.9 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 การใช้จ่ายภาครัฐอยู่ที่ 2,205,739.7 ล้านบาท ปรับตัวลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.1 โดยเป็นรายจ่ายประจํา 1,594,206.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3
รายจ่ า ยลงทุ น 611,533.3 ล้ า นบาท ลดลงร้อ ยละ 7.9 ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากปั จ จั ย ทางการเมื องที่
ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยเฉพาะความล่าช้าของการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินโครงการลงทุน
ตารางการใช้จ่ายภาครัฐ (แยกตามประเภท)
ปีงบประมาณ
(พันล้านบาท)

ทั้งปี
เบิกจ่ายรวม
2,851.5
YOY (%)
6.1
รายจ่ายประจํา
1,996.6
YOY (%)
2.5
รายจ่ายลงทุน
855.0
YOY (%)
15.8
เบิกจ่ายรวมไม่รวมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (อปท.) 2,658.6
YOY (%)
6.2
1. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
2,171.4
อัตราการเบิกจ่าย
90.5
เป้าหมายการเบิกจ่าย (%)
94.0
รายจ่ายประจํา
1,894.9
รายจ่ายลงทุน
276.6
อัตราการเบิกจ่าย
68.7
เป้าหมายการเบิกจ่าย (%)
80.0
การเบิกจ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (อทป.)
192.9
YOY (%)
4.9
อัตราการเบิกจ่าย
87.2
งบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่รวม (อปท.)
1,978.5
YOY (%)
0.7
อัตราการเบิกจ่าย
90.8
2. งบเหลื่อมปี
231.0
รายจ่ายประจํา
95.0
รายจ่ายลงทุน
135.8
3. เงินกู้นอกงบประมาณ
30.6
4. งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ประมาณการ)
418.7
ที่มา: กค. ระบบ GFMIF และ สศช.

Q1
981.2
70.6
675.0
59.0
306.2
103.6
903.9
70.5
699.8
29.2
20.0
641.4
58.4
14.6
10.0
77.2
72.7
34.9
622.5
57.8
28.6
86.2
31.8
54.4
6.4
188.8
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2556
Q2 Q3
664.7 561.1
-21.3 6.1
455.1 413.0
-32.3 5.8
209.5 148.1
21.0 6.9
592.5 525.8
-19.9 2.0
512.8 452.5
21.4 18.9
24.0 25.0
422.1 402.3
90.7 50.2
22.6 12.6
15.0 25.0
72.2 35.3
-31.3 159.9
32.6 15.9
440.6 417.2
-29.8 -1.1
20.2 19.2
72.7 30.8
30.7 10.4
42.0 20.4
6.7 7.3
72.4 70.5

9M
2,207.0
12.3
1,543.1
4.4
663.8
36.3
2,022.2
12.2
1,665.1
69.5
69.0
1,465.8
199.3
49.8
50.0
184.7
13.1
83.4
1,480.3
2.5
68.0
189.7
72.9
116.8
20.4
331.7

Q4
644.6
-12.6
453.5
-1.7
191.1
-30.8
636.4
-11.2
506.3
21.1
25.0
429.0
77.3
18.9
30.0
8.2
-60.0
3.7
498.1
-4.3
22.9
41.1
22.0
19.1
10.2
87.0

Q1
922.6
-6.0
674.6
-0.1
248.0
-19.0
784.4
-13.2
760.7
30.1
22.0
644.2
116.5
27.2
15.0
138.2
78.9
58.1
622.5
0.0
27.2
70.3
29.5
40.7
6.0
85.6

2557
Q2 Q3
641.3 641.8
-3.5 14.4
484.4 435.2
6.4 5.4
156.8 206.7
-25.1 39.6
601.8 624.8
1.6 18.8
482.9 476.8
19.1 18.9
24.0 24.0
448.5 418.5
34.4 58.2
8.0 13.6
20.0 35.0
39.5 17.0
-45.3 -51.8
16.6 7.2
443.2 459.8
0.6 10.2
19.4 20.1
70.5 38.0
34.8 16.2
35.7 21.8
5.8 3.1
82.0 124.0

9M
2,205.7
-0.1
1,594.2
3.3
611.5
-7.9
2,011.1
-0.6
1,720.4
68.1
70.0
1,511.3
209.2
48.8
70.0
194.7
5.4
81.8
1,525.8
3.1
66.7
178.8
80.5
98.3
14.9
291.7

14

18 สิงหาคม 2557

Economic Outlook

NESDB

ฐานะการคลัง: ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลเกินดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
จํ า นวน 180,426.4 ล้ า นบาท โดยเป็ น การเกิ น ดุ ล งบประมาณ 109,229.5 ล้ า นบาท การเกิน ดุ ล เงิ น
นอกงบประมาณ 10,200.5 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 57,727 ล้านบาท

ฐานะเงินคงคลัง ณ สิน้
เดือนมิถุนายน มีจานวน
391,282 ล้านบาท

รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ และขาดดุลเงินนอกงบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 340,848 ล้านบาท และ 60,809 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลรวมทั้งสิ้น 187,887 ล้านบาท (กรอบวงเงินการขาดดุลประจําปีงบประมาณ 2557 เท่ากับ 250,000
ล้านบาท) ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นงวด มีจํานวน 391,282 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 มีจํานวน 5,642,430.04 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.6
ของ GDP) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 0.3 โดยจําแนกเป็น หนี้ของรัฐบาล 3,933,234.3 ล้านบาท
หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 1,084,682.35 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน) 620,861.22 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.7 ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 11.0 ของ
หนี้สาธารณะคงค้าง ตามลําดับ

หนี้สาธารณะคิดเป็นร้อยละ
46.6 ของ GDP ยังคงอยู่ใน
กรอบวินัยทางการคลัง

ตารางหนี้สาธารณะคงค้าง
ณ สิ้นงวด
(พันล้านบาท)
หนี้สาธารณะคงค้างสะสม
สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ)
หนี้รัฐบาล
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ําประกัน)
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

Q1
4,297.9
40.3
3,088.5
1,061.0

2555
Q2
Q3
4,473.1 4,810.0
41.4 43.7
3,268.4 3,506.3
1,035.9 1,047.2

Q4
4,937.2
44.5
3,515.0
1,064.3

2556
Q1
Q2
Q3
Q4
4,961.3 5,074.0 5,209.3 5,430.6
43.7 44.1 44.1 45.5
3,516.6 3,5556 3,642.1 3,774,8
1,072.8 1,072.4 1,076.2 1,113.0

Q1
5,449.8
45.8
3,827.1
1,085.0

148.4 162.5 246.4 352.2 364.6 437.9 490.2 541.9 536.9
5.5

6.8

10.6

5.7

7.3

8.1

0.8

0.8

0.8

2557
Q2
5,550.4
46.5
3,919.4
1,091.9

Q3
5,642.4
46.6
3,933.2
1,084.7

532.2

620.9

0.8

3.7

ที่มา: สศค.



ด้านการเงิน

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทรงตัว สอดคล้องกับ
ทิศทางการดาเนินนโยบาย
การเงินของประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเอเชีย

อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว ในไตรมาสที่สองของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดทั้งไตรมาส หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในเดือนมีนาคม 2557 เนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระดับที่ผ่อนคลาย
เพียงพอในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลงและ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 สามารถดําเนินการ
ได้ทันตามกําหนด ทั้งนี้ ประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น ยังคงอัตราดอกเบี้ย
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ไว้ในระดับต่ํา ยกเว้นสหภาพยุโรปที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนส่วนใหญ่คงอัต ราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดั บเดิม ยกเว้นธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่ปรับ ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี (เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) ทั้งนี้ เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2557 กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่านโยบายการเงิน
ผ่อนปรนในระดับปัจจุบัน ยังมีความสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของประเทศ
ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ทรงตัว
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.10 เป็นร้อยละ 1.85
ต่อปี โดยมีสาเหตุมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบชั่วคราวของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หนึ่งแห่งใน
เดือนมิถุนายน ก่อนที่จะปรับลดลงมาอยู่ระดับเดิมในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อีกสามแห่ง ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินฝากประจํา 12 เดือนไว้ที่ระดับเดิม อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งทรงตัวที่ระดับร้อยละ 6.75 ต่อปีจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัว สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 0.19 และ 0.10 ตามลําดับ
เป็นร้อยละ 1.83 และ 2.24 ต่อปี ตามลําดับ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 7.17 และ 6.92 ต่อปี ตามลําดับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แห่งทรงตัว
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากที่ แ ท้ จ ริง ปรั บ ตั ว ลดลงจากร้อยละ 0.36 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ น ร้อยละ 0.50 ต่ อ ปี
ซึ่ ง สอดคล้ องกับ อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ที่ แท้ จ ริง ที่ ป รั บ ตั ว ลดลงจากร้อยละ 4.64 เป็ น ร้อยละ 4.40 ต่ อ ปี
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากที่
แท้ จ ริ ง และอั ต ราดอกเบี้ ย
เงิ น กู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ปรับ ตั ว ลดลง
จากไตรมาสที่แล้ว

การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
2555
2556
2557
อัตราดอกเบี้ย
ธนาคาร
ณ
สิ้น ก.ค. 57
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
2.00
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง -0.41
0.05
-0.27 -0.49 0.10 -0.02
0.13 -0.50
1.73
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 0.28 -0.06
-0.13 -0.35 -0.19 -0.1 -0.03 -0.06
1.83
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ -0.30
-0.11 -0.23 -0.10
-0.10
-0.35
2.13
อัตราดอกเบี้ย MLR
ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง -0.25
-0.16 -0.10
6.75
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง -0.22
-0.13 -0.09
7.17
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ -0.12
-0.12
6.92
ที่มา: CEIC และ ธปท.

เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 3.6 ชะลอตัวลงมาก
จากร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ได้ลดระดับการเร่งระดมเงินฝากลง โดยการ
คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ในระดับต่ํา ตามการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ทั้งภายในและนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้ฝากเงินได้ปรับเปลี่ยนการออมไปเป็นการลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่ได้รับ
ผลตอบแทนสูงกว่าโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงครึ่งปี หลังเงิ นฝากมีแนวโน้มขยายตัวสู งขึ้นตามการแข่งขันระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตั ว
ของสินเชื่อ เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เงินฝากและการลงทุนในตั๋ ว
แลกเงิ น (B/E) ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ ข ยายตั ว ในอั ต ราที่
ชะลอตัวลงมากจากการปรับ
พฤติกรรมของผู้ฝากเงิน
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สินเชือ่ ภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบีย้ ค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงจากร้อยละ 8.1
ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 5.2 ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นการชะลอตัวทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือน
โดยสินเชือ่ ภาคธุรกิจขยายตัวร้อยละ 5.2 เทียบกับร้อยละ 8.3 ในไตรมาสทีแ่ ล้ว ซึง่ เป็นการชะลอตัวในทุกสาขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ประกอบกับ
สินเชือ่ ภาคการเงินหดตัว ส่วนสินเชือ่ ครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 8.9 เทียบกับร้อยละ 11.4 ในไตรมาสก่อน โดยมี
สาเหตุสําคัญมาจากการหดตัวของสินเชือ่ เพือ่ การซือ้ หรือเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม สินเชือ่
ในการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยและสินเชือ่ เพือ่ การศึกษาและการเดินทางไปต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดี การชะลอตัว
ลงของสินเชือ่ ภาคธุรกิจและครัวเรือนในไตรมาสทีส่ อง ส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากความเข้มงวดของมาตรฐานการให้
สินเชื่อตามความกังวลของสถาบันการเงินต่อภาวะเศรษฐกิจ และภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่
ความต้องการสินเชื่อ SME ปรับตัวลดลง ในด้านสินเชื่อบัตรเครดิต จํานวนบัตรเครดิตและยอดสินเชื่อคงค้าง
ยังคงเพิม่ ขึน้ โดยมูลค่าการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตของคนไทยในไตรมาสนีข้ ยายตัวเร่งขึน้ เล็กน้อยเป็นร้อยละ 8.9
แม้ว่าจะมีฐานสูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมยังอยู่ในระดับต่ําที่ร้อยละ 2.3 แต่
เมือ่ พิจารณารายสาขาพบว่า NPL ในสาขาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินเชือ่ รถยนต์ และสินเชือ่
ส่วนบุคคลเร่งตัวขึน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึง่ ปีหลังสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย์มแี นวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ ตามการ
ปรับตัวดีขนึ้ ของความเชือ่ มัน่ และบรรยากาศการลงทุนภายหลังปัญหาการเมืองคลีค่ ลายลง ซึ่งจะส่งผลให้ความ
ต้องการสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสนีม้ กี ําไรสุทธิ 59.8 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
18.2 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากการลดลงของการแข่งขันระดมเงินฝากและภาระการกันเงินสํารอง

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ) ของ
ธนาคารพาณิชย์ ชะลอตัว
ลงจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่ง
เป็นการชะลอตัวทั้งของ
สินเชื่อภาคธุรกิจและ
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงครึ่งปีหลังสินเชื่อมี
แนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตาม
ความต้องการสินเชื่อที่คาด
ว่าจะสูงขึ้น

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับสภาพ
คล่องส่วนเกิน ทีป่ รับตัว
ลดลง

สัด ส่ วนสิ น เชื่ อต่ อเงิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ป รับ ตั วเพิ่มขึ้ นจากไตรมาสก่ อนหน้า สอดคล้ องกั บ
การปรับตั วลดลงของสภาพคล่องส่วนเกิน 4 โดยสัด ส่วนสินเชื่อ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืม ผ่านธุรกรรมซื้อคืน
พันธบัตร) ต่อเงินฝากที่รวมตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 100.6 ในไตรมาสแรก เป็น
ร้อยละ 102.6 เนื่องจากเงินฝากชะลอตัวลงมากกว่าสินเชื่อ สอดคล้องกับสภาพคล่องส่วนเกินที่ปรับตัวลดลง
จาก 1,389.0 พันล้านบาท มาอยู่ที่ 1,251.3 พันล้านบาท

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผัน
ผวนตามสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศ
เป็นสาคัญ โดยค่าเงินบาท
เฉลี่ยในไตรมาสสองแข็งค่า
ขึ้นจากไตรมาสแรก แต่
ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนตามสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็นส่ าคัญ ในไตรมาสที่สอง
ค่าเงินบาทเคลื่ อนไหวผันผวนตลอดทั้ งไตรมาส โดยปรับตัว อ่อนค่า ลงในช่ วงสองเดือนแรกของไตรมาส
ตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้ค่าเงินบาทเฉลี่ยอ่อนค่ามากสุดเป็น 32.86 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. ก่อนที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้น หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลีค่ ลายลงและทําให้นกั ลงทุน
มีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้ง ไตรมาสแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่
32.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. หรือแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.65 จากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามการปรับลด
ขนาดมาตรการ QE อย่างต่อเนือ่ งของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําให้คา่ เงินบาทเฉลีย่ ในไตรมาสทีส่ อง ยังคงอ่อนค่า
4

สภาพคล่องส่วนเกินคํานวณจากร้อยละ 90 ของเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร บวกกับร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิ และบวกกับร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ของรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย
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ร้อยละ 8.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมครึ่งแรกของปี 2557 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 32.56
บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ในเดือนกรกฎาคม 2557 เงินบาทแข็งค่าขึน้ ต่อเนื่องเป็นเฉลี่ย 32.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าขึ้นร้อยละ
1.26 จากเดือนก่อนหน้า) และในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคม เงินบาทยังทรงตัวอยูท่ ี่ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่นๆ 5 ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2557 ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) อยู่ที่ 102.61 แข็งค่า
ขึ้นร้อยละ 0.69 และร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ
สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ซึ่งแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.79 และร้อยละ
4.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลําดับ

เงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยยั ง เป็ น การไหลออกสุ ท ธิ แ ต่ ล ดลงมากจากไตรมาสก่ อ นหน้ า ในไตรมาสที่ ส อง
ของปี 2557 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 0.73 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงมากเมื่อเทียบกับการไหลออกสุทธิ
6.12 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนฐานะของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ของภาครัฐและภาคธนาคารจากการไหลออกสุทธิในไตรมาสก่อนหน้าเป็นการไหลเข้าสุทธิในไตรมาสที่สอง
และการเพิ่มขึ้นของเงินทุนไหลเข้าสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไทยยังคงเพิ่ม
การลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศ ทั้งการลงทุน
โดยตรงและการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ส่ ง ผลให้ เ งิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยโดยรวมยั ง คงเป็ น การไหลออกสุ ท ธิ
รวมครึ่งแรกของปี 2557 เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ 6.85 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

เงินทุนไหลออกสุทธิลดลง
มากจากไตรมาสก่อนหน้า

เงินทุนเคลื่อนย้าย
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

ทั้งปี
เงินทุนเคลื่อนย้าย
0.38
ภาครัฐ
4.53
ธนาคารแห่งประเทศไทย -4.56
ภาคธนาคาร
-0.83
ภาคอื่นๆ
1.13
ที่มา: ธปท.
5

2556
H1
8.09
3.95
-0.84
3.63
1.36

H2
-7.82
0.58
-3.72
-4.46
-0.22

H1
-6.85
-1.19
0.43
-1.37
-4.72

Q1
-6.12
-1.50
0.15
-3.45
-1.33

2557
Q2
-0.73
0.31
0.28
2.08
-3.39

พ.ค.
-0.10
-0.14
-0.68
1.90
-1.18

มิ.ย.
-1.66
0.15
0.69
-0.35
-2.14

ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้ําหนักใหม่ในการคํานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของค่าดัชนีให้
สอดคล้องกับปีที่ใช้คํานวณน้ําหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น
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เงินทุนเคลื่อนย้าย

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
เงินทุนเคลื่อนย้าย
การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
เงินกู้
การลงทุนอื่น ๆ
ที่มา: ธปท.

ทั้งปี
0.38
6.17
-6.64
12.81
-7.26
-2.76
-4.50
11.18
-9.34

2556
H1
8.09
0.86
-3.74
4.60
-0.23
-0.93
0.70
9.44
-1.98

H2
-7.82
-2.17
-2.99
8.20
-7.02
-1.83
-5.19
1.34
-7.36

H1
-6.85
3.03
-3.77
6.80
-7.15
-4.83
-2.32
-2.01
-0.73

Q1
-6.12
2.50
-0.89
3.39
-3.30
-1.64
-1.66
-3.53
-1.80

2557
Q2
-0.73
0.53
-2.88
3.41
-3.85
-3.19
-0.66
1.52
1.07

พ.ค.
-0.10
0.61
-0.36
0.97
-3.66
-1.16
-2.50
2.40
0.55

มิ.ย.
-1.66
-0.55
-1.59
1.04
0.36
-0.52
0.88
-0.89
-1.57

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index) เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งไตรมาส ใน
ไตรมาสที่สอง SET Index เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 1,369.6 จุด– 1,493.1 จุด ณ สิ้นไตรมาสที่สอง SET Index
ปิดที่ 1,376.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นไตรมาสแรก ร้อยละ 8.0 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 38.9
พันล้านบาท แม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะมียอดขายสุทธิ 20.2 พันล้านบาท เนื่องจากความกังวลต่อปัญหา
การเมืองที่รุนแรงมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมก็ตาม แต่นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิ 28.0 พันล้านบาท
เนื่ อ งจากการให้ น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ กั บ การลดขนาดมาตรการ QE อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (เดื อนละ 10,000
ล้านเหรียญ สรอ.) และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ มากกว่าสถานการณ์การเมือง
ภายในประเทศ อย่ างไรก็ต าม ยอดขายสุท ธิของนักลงทุน ต่า งชาติ ล ดลงมากในเดื อนมิถุนายนหลั งจาก
สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง ส่งผลให้ดัชนีราคาในภาพรวมยังคงปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับ
ตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค รวมครึ่งแรกของปี 2557 SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 นักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 41.0 พันล้านบาท

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET index) เคลื่อนไหวผัน
ผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งไตรมาสตามตลาด
หลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค
จากแรงซื้อของนักลงทุน
สถาบันเป็นสาคัญ

ในเดื อ นกรกฎาคม 2557 SET Index ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1,548.2 จุ ด ซึ่ ง เป็ น จุ ด สู ง สุ ด ในปี 2557
ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,502.4 จุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 49.0
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน โดยนักลงทุน ต่ า งชาติ กลับมาซื้อสุทธิ 13.8 พันล้านบาท
สะท้อนการปรับตัวดีขนึ้ ของความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างชาติตอ่ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะทีน่ กั ลงทุน
สถาบันมียอดขายสุทธิ 15.2 พันล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นการขายเพือ่ ทํากําไรจากดัชนีราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ล่าสุดวันที่
1- 15 สิงหาคม SET Index ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และนักลงทุนมีการซื้อขาย
เพือ่ ทํากําไรและลดความเสีย่ งจากดัชนีทปี่ รับตัวสูงขึน้ มากจากต้นปี
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มูลค่าการซือ้ ขายพันธบัตรปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามการซือ้ สุทธิของนักลงทุนต่างชาติ มูลค่าซือ้ ขายเฉพาะธุรกรรม
ซื้อขายขาด (Outright Transaction) เฉลี่ยต่อวันในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 87.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 75.2
พันล้านบาท ในไตรมาสแรก โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมามียอดซือ้ สุทธิ 69.3 พันล้านบาท เทียบกับยอดขายสุทธิ
0.3 พันล้านบาท ในไตรมาสแรก ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดอืน่ ๆ ในภูมภิ าค ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ
ยังคงขนาดการปรับลดมาตรการ QE ไว้ที่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับ
ทีจ่ ูงใจให้เงินไหลเข้ามาลงทุนในภูมภิ าค แม้วา่ สถานการณ์การเมืองจะส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิ
37.2 พันล้านบาท ในเดือนพฤษภาคมก็ตาม แต่เมื่อสถานการณ์ผอ่ นคลายลงนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ
อีกครัง้ โดยในเดือนมิถนุ ายนนักลงทุนต่างชาติมยี อดซือ้ สุทธิ 64.8 พันล้านบาท ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล (Yield) ณ สิ้นไตรมาส ปรับตัวลดลงเกือบทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรอายุระยะปานกลาง
และระยะยาว เนื่องจากความต้องการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง และการคาดการณ์
ของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปี 2557 ว่าจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกับ
ในช่วงครึง่ ปีแรกรวมครึง่ แรกของปี 2557 นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิ 69.0 พันล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายพันธบัตร
ปรับเพิ่มขึ้น และนักลงทุน
ต่างชาติกลับมามียอดซื้อ
สุทธิ
อัตราผลตอบแทนปรับ
ลดลง โดยเฉพาะพันธบัตร
อายุระยะปานกลางและ
ระยะยาว

ในเดือนกรกฎาคม 2557 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 79.3 พันล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยจากมูลค่าการซื้อขายในเดือนมิถุนายน 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 170.2
พันล้านบาท เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาค

ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด : ในไตรมาสที่ ส องของปี 2557 บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล 409 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
(หรือเท่ากับ 13,441 ล้านบาท) น้อยกว่าการเกินดุล 8,226 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 267,929 ล้านบาท)
ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า 5,930 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการขาดดุลบริการ
รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 5,521 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

รวมครึ่งแรกของปี 2557 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8,635 ล้านดอลลาร์ สรอ. (281,370 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
จากการขาดดุล 6,153 ล้านดอลลาร์ สรอ. (182,292 ล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
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เงินส่ารองระหว่างประเทศ: ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 เงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ที่ 168.21 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 23.73 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.8
เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสแรก ปี 2557) และเทียบเท่ามูลค่าการนําเข้า 10.1 เดือน
(ค่าเฉลี่ยมูลค่าการนําเข้าในไตรมาสที่สอง ปี 2557)

เงินสารองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557
เท่ากับ 168.21 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ.

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป: ในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.5 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ 2.0
ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาอาหารสําเร็จรูป และราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาเชือ้ เพลิงใน
บ้านและค่ากระแสไฟฟ้า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ
4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากมีการทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน (LPG) ในช่วงเดือน
กันยายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึง่ ส่งผลให้ตน้ ทุนและราคาอาหารสําเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ดชั นีราคา
ในหมวดทีม่ ใิ ช่อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.5 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ เป็นผล
มาจากการปรับขึ้นราคาพลังงานทั้งในส่วนของราคาเชื้อเพลิงในบ้าน (ก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน) และ
ค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2557
ทีป่ รับขึน้ อีก 10 สตางค์ตอ่ หน่วย จึงส่งผลให้ราคาสินค้าในหมวดพลังงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 เร่งตัวขึน้ จากร้อยละ
2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.7 เทียบกับร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
รวมครึง่ แรกของปี 2557 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.2 อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.46

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในไตรมาสที่สองของปี
2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 เร่ง
ตัวขึ้นจากร้อยละ 2.0 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า

ในเดือนกรกฎาคม 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 2.2 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 1.8 รวม 7 เดือนแรกของปี 2557 อั ตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 2.2 และ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 1.5
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ดัชนีราคาผู้ผลิต ในไตรมาสที่สองของปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหลัก
โดยราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ราคาผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 1.7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมเป็นสําคัญ ส่วนราคาผลผลิตเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากการลดลงของราคา
ผลผลิตการเกษตร รวมครึง่ แรกของปี 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47

7

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตในไตรมาส
ที่สองของปี 2557 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.5

ในเดือนกรกฎาคม 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 รวม 7 เดือนแรกของปี 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้่ามันในไตรมาสที่สองของปี 2557

ราคาน้ามันดิบปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า เนื่องจากการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง
สถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในตะวันออก
กลาง และความขัดแย้ง
ระหว่างยูเครนและรัสเซีย

ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสทีส่ องของปี 2557 ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูท่ ี่ 106.27 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (%YOY) และอยูใ่ นระดับสูงกว่าราคาเฉลี่ยของทั้งปี 2556
และไตรมาสแรกของปี 2557 ซึง่ อยูท่ ี่ 103.98 และ 103.76 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ตามลําดับ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ทําให้มีความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของ
อุปสงค์น้่ามันดิบในจีน (ผู้บริโภคน้ํามันดิบรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของอุปสงค์
รวมของโลก) โดยในไตรมาสที่สองของปี 2557 ความต้องการใช้น้ํามันของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 (% YOY)
เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 1.0 (%YOY) ในไตรมาสก่อนหน้า และ (3) การปรับลดก่าลังการผลิตของกลุ่มโอเปค
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศลิเบีย อิรัก และความขัดแย้งระหว่างยูเครนและ
รัสเซีย ทําให้กลุ่มโอเปคมีการผลิตน้ํามันลดลง 0.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
รวมครึ่งแรกของปี 2557 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส)
อยู่ที่ 105.01 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (%YOY)
ซึ่งอยู่ที่ 102.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปี
Q1
Q2
2555
Q3
Q4
ทั้งปี
Q1
Q2
Q3
2556
Q4
H1
H2
ทั้งปี
Q1
Q2
H1
เม.ย.
2557
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
1-14 ส.ค.

OMAN
115.95
106.36
106.52
107.3
109.04
108.13
100.73
106.14
105.30
104.43
106.49
105.08
104.39
106.22
105.28
105.04
105.59
108.02
106.10
103.05

ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
DUBAI BRENT WTI
เฉลี่ย
115.11 117.51 101.87 112.61
106.3 108.84 93.43 103.74
106.31 109.58 92.33 103.68
107.28 110.04 88.15 103.19
108.75 111.49 93.95 105.81
108.12 112.64 95.18 106.02
100.64 103.56 94.27 99.80
106.00 109.68 105.73 106.89
105.27 107.83 94.40 103.20
104.38 108.10 94.72 102.91
106.40 109.51 101.68 106.02
105.01 108.43 97.40 103.98
104.26 107.90 98.47 103.76
106.10 109.74 103.04 106.27
105.17 108.79 100.79 105.01
104.65 108.02 101.88 104.90
105.65 109.05 101.96 105.56
108.00 112.15 105.27 108.36
106.08 108.23 102.40 105.70
103.05 104.28 97.29 101.92

อัตราการขยายตัว (%YOY)
OMAN DUBAI BRENT WTI
15.3
14.9
11.7 8.2
-4.3
-4.0
-7.1 -9.0
-0.8
-0.6
-2.3 2.9
0.3
0.9
0.9 -6.2
2.4
2.6
0.5 -1.3
-6.7
-6.1
-4.2 -6.6
-5.3
-5.3
-4.9 0.9
-0.4
-0.3
0.1 14.5
-1.9
-1.9
-2.0 7.1
-4.2
-4.0
-3.0 0.8
-0.4
-0.4
-0.3 12.7
-3.6
-3.4
-2.7 3.7
-3.5
-3.6
-4.7 4.3
5.4
5.4
6.0
9.3
0.7
0.7
0.5
7.0
3.2
3.0
4.0 10.5
5.3
5.5
5.6
7.6
7.8
7.8
8.3
9.9
2.8
2.8
0.8 -1.9

เฉลี่ย
12.6
-6.0
-0.4
-0.8
1.1
-5.9
-3.8
3.1
0.0
-2.7
2.5
-1.7
-2.1
6.5
2.1
5.0
6.0
8.4
1.1

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประมาณการราคาน้่ามันดิบ WTI ปี 2557
ประมาณการราคาน้่ามัน WTI ปี 2557
หน่วยงาน
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
Deutsche Bank AG (ณ กรกฎาคม 2557)
102.65
EIA (ณ กรกฎาคม 2557)
100.98
The Financial Forecast Center (ณ สิงหาคม 2557)
99.80
EIU (ณ มิถุนายน 2557)
101.00
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.
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3. เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สองของปี 2557

เศรษฐกิจโลก ในไตรมาส
สองของปี 2557 ใน
ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นตาม
การขยายตัวเร่งขึ้นของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และการ
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของ
เศรษฐกิจจีน แม้ว่า
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโร
โซนอยู่ในภาวะชะลอตัว
และเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหด
ตัว

เศรษฐกิจโลก ในไตรมาสสองของปี 2557 ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่รับปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อชดเชยการหดตัวในช่วง
ไตรมาสแรกที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวจากอากาศหนาวเย็นผิดปกติ และการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของ
เศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังขาดความต่อเนื่องจากผลกระทบของการ
เพิ่มภาษีบริโภค เช่นเดียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหา
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศ ในขณะที่ อุป สงค์ ใ นประเทศยั ง อยู่ ใ นภาวะอ่ อ นแอและ
แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดยังอยู่ในเกณฑ์สูง การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่าท่าให้ประเทศพัฒนาแล้วส่าคัญๆ ยังคงด่าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง




เศรษฐกิจ สหรั ฐฯ ในไตรมาสที่ส องปี 2557 ขยายตั ว ในเกณฑ์สู ง ร้อยละ 4.0 (%QoQ saar.) เที ย บกับ
การหดตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวร้อยละ 2.4
(%YOY) เร่งขึ้นจากขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสแรก และส่งผลให้เศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ
2.2 อย่างไรก็ตามการเร่งตัวขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลง
ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากอากาศหนาวเย็ น ผิ ด ปกติ ใ นช่ ว งไตรมาสแรก ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ าก
การขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศทั้งการบริโภคสินค้า คงทน และการลงทุ น
ภาคเอกชนในสินค้าคงคลังหมวดอุตสาหกรรม การขยายตัวเร่งขึ้นของอุปสงค์ในประเทศสอดคล้องกับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี ISM ที่แสดงถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิต เช่นเดียวกับตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการว่างงานในเดือนมิถุนายนลดลงเป็นร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานต่ําสุด
นับจากเดือนกันยายน 2551 เช่นเดียวกับยอดขอรับ สวัสดิการการว่า งงานที่ลดลงต่ํากว่า 350,000 คน
เป็ น ครั้ง แรกนับ จากปี 2551 ในขณะที่ อัต ราเงิ น เฟ้ อเฉลี่ย เร่ง ขึ้น จากเฉลี่ ย ร้อยละ 1.4 เป็น ร้อยละ 2.1
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงาน
รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของนโยบายการเงิน ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลด
ขนาดของมาตรการขยายปริมาณเงิน (QE) อย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
สหรัฐฯ (FOMC) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 มีการปรับลดขนาดมาตรการ QE เป็น 2.5
หมื่ น ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ต่ อเดื อน ก่อ นที่ จ ะมี การยุ ติ ม าตรการดั ง กล่ า วในเดื อนตุ ล าคม 2557 รวมทั้ ง
การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วงร้อยละ 0 – 0.25 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสที่
สอง ปี 2557 ขยายตัวใน
เกณฑ์สูงร้อยละ 4.0 (%
QoQ saar.) เทียบกับการ
หดตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า หรือขยายตัวร้อย
ละ 2.4 (%YOY) เร่งขึ้นจาก
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตร
มาสแรก ส่งผลให้ครึ่งปีแรก
เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ
2.2

เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซน
ไตรมาสที่ 2 อยู่ในภาวะทรง
ตัว เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 0.2 (%QoQ sa.) หรือ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 (%
YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ
0.9 ในไตรมาสแรก ส่งผลให้
เศรษฐกิจในครึ่งปีแรก
ขยายตัวร้อยละ 0.8

เศรษฐกิจกลุ่ม ประเทศยูโรโซน เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2557 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนใน
ไตรมาสที่สองอยู่ในภาวะทรงตัว เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 (%QoQ sa.) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการหดตัว
ของเศรษฐกิจเยอรมันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาสที่ร้อยละ 0.2 รวมทั้งการหดตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
อิตาลีร้อยละ 0.2 และเศรษฐกิจฝรั่งเศสไม่ขยายตัวติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
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ของปีก่อน เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 (%YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.9 ใน
ไตรมาสแรก ส่งผลให้เศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 0.8 โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีสาเหตุสําคัญ
มาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมทีช่ ะลอตัวจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครน
ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ เนื่องจากอัตราการว่างงานที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า
ร้อยละ 10.0 ต่อเนือ่ งกัน 30 เดือน และแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ใน
ระดับต่ําที่ร้อยละ 0.6 และต่ํากว่าร้อยละ 1.0 ติดต่อกัน 3 ไตรมาส เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ธนาคารกลางยุโรป
ยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ทรี่ ะดับต่ําร้อยละ 0.15 และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากติดลบร้อยละ 0.10 ต่อปี



เศรษฐกิจ ญี่ปุ่น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่สองหดตัวร้อยละ 0.1
(%YoY) เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสแรก และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเศรษฐกิจหดตัว
ร้อยละ 1.7 (%QoQ sa) ซึ่งเป็นการหดตัวแรงที่สุดนับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2554 อย่างไรก็ตามการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่สองส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มภาษี
บริโภคในเดือนเมษายนซึ่งส่งผลให้มีการเร่งการใช้จ่ายในช่วงก่อนหน้า และส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในไตรมาสนี้หดตัว โดยดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 50.3 ลดลงจาก 55.2 ในไตรมาสแรก
เช่ น เดี ย วกั บ การใช้ จ่ า ยภายในประเทศซึ่ ง หดตั ว ร้อ ยละ 2.5 นอกจากนั้ น การลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์ ถาวร
ภาคเอกชนปรับตัวลดลงมากโดยเฉพาะการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการส่งออกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 3.7 ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ 7 ปี และอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเป็น
ร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 23 ปี เนื่องจากการขึ้นภาษีบริโภค การกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วง
ก่อนหน้า และการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงมาตรการเพิ่มปริมาณเงินและการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ในขณะที่
ค่าเงินเยนเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากเริ่มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนับจากต้นปี 2557
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YoY) เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 3.0 ในไตรมาสแรก
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
ผลกระทบของการเพิ่มภาษี
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เศรษฐกิจจีน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สองขยายตัวร้อยละ 7.5 (%YoY)
เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 7.4 ในไตรมาสแรก และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเศรษฐกิจ
ขยายตั วร้อยละ 2.0 (%QoQ) เร่ง ขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสแรก ตามการปรับตัว ดีขึ้นของอุป สงค์
ภายในประเทศ โดยยอดค้า ปลีกเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 12.3 เร่ง ขึ้นจากไตรมาสแรก และการปรับตั วดีขึ้นของ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นผลจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว
ในไตรมาสแรกเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสที่สอง ในขณะที่การนําเข้าชะลอลง ส่งผลให้เกินดุล
การค้ามากที่สุดในรอบ 5 ปี สําหรับอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 เริ่มชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.2
ตามราคาอาหารและราคาวัสดุก่อสร้างที่ลดลง



เศรษฐกิ จ กลุ่ ม ประเทศอุต สาหกรรมใหม่ (Newly Industrial Economies) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
เศรษฐกิจไต้หวันขยายตัวร้อยละ 3.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.1 ไตรมาสแรก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการขยายตัวของการส่งออก ในขณะที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ สิงคโปร์
และฮ่ องกงขยายตัว ร้อยละ 3.6, 2.1 และ 1.8 ชะลอลงจากร้อยละ 3.9, 4.7 และ 2.6 ในไตรมาสแรก
โดยการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ เกาหลี ใ ต้ เ ป็ น ผลมาจากการชะลอตั ว ของภาคการก่ อ สร้ า ง การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการชะลอตัวของการลงทุนและการใช้จ่ายภาคเอกชน ในขณะที่การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสิงคโปร์มีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของภาคการผลิต การก่อสร้าง และภาคบริการ เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจฮ่องกงชะลอตัวลงตามการใช้จ่ายครัวเรือนและผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง ในขณะที่
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 เร่งตัวขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ในไตรมาสแรก สําหรับ
อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในทุกประเทศ ตามการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร และค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ยกเว้น
ประเทศฮ่องกงที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอลง
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เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เศรษฐกิจเวียดนาม และมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 5.3
และร้อยละ 6.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.1 และร้อยละ 6.2 ในไตรมาสแรก ตามลําดับ โดยเศรษฐกิจ
เวียดนามขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวในภาคบริการและการส่งออกที่ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.7
เช่ น เดี ย วกั บ เศรษฐกิ จ มาเลเซี ย ยั ง ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ งตามการขยายตั ว ของการบริ โ ภคและการลงทุ น
ภาคเอกชน รวมทั้ง การส่ง ออกที่ยั งขยายตัว สู งตามการฟื้น ตั วของเศรษฐกิจโลก เช่ นเดี ยวกับ เศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะยังขยายตัวดี สอดคล้องกับเงินส่งกลับของแรงงานที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศที่ขยายตัว
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน ในขณะที่ เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว
ร้อยละ 5.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.2 ในไตรมาสแรก โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
มีสาเหตุหลักมาจากการหดตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐ อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวดี
ขณะที่ค่าเงินรูเปียมีเสถียรภาพดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อชะลอลง

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศในกลุ่ม NIEs และอาเซียน
GDP Growth
Export Growth
Q1/57
Q2/57
Q1/57
Q2/57
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
NIEs
ฮ่องกง
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ไต้หวัน
อาเซียน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ที่มา: CEIC

2.6
3.9
4.8
3.1

1.8
3.6
2.4
3.8

0.6
1.7
5.0
1.2

4.9
3.3
2.4
3.7

-1.5
8.9
4.2
8.4

5.1
-1.4
-1.4
2.1

11.5
2.5
4.6
0.9

5.2
6.2
5.7
5.1

5.1
6.4
n.a.
5.3

-2.5
3.6
6.9
12.2

-2.5
8.4
9.7
15.7

-3.2
11.2
1.3
30.3

-8.1
8.6
6.9
6.3

4.5
5.4
21.3
12.4
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557
เศรษฐกิจโลกในปี 2557 มี
แนวโน้มที่จะขยายตัว 3.3
เร่งตัวขึ้นอย่างช้าๆ จาก
การขยายตัวร้อยละ 3.0
ในปี 2556 แต่ปรับลดลง
ต่่ากว่าการคาดการณ์ครั้ง
ก่อน เนื่องจากการปรับลด
ประมาณการของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจ
สาคัญอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย

เศรษฐกิจโลกในปี 2557 มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้าๆ จากการขยายตัวร้อยละ
3.0 ในปี 2556 แต่ปรับลดลงต่่ากว่าการคาดการณ์ครัง้ ก่อน เนื่องจากการปรับลดประมาณการของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และเศรษฐกิจสําคัญอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะชะลอลงจากปีก่อน ในขณะที่
เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการประมาณการในครั้งก่อนหน้า และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
ยังมีแนวโน้มฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ จากการหดตัวต่อเนือ่ งในช่วงปี 2555-2556 แม้กระนั้นก็ตาม การปรับลดประมาณ
การการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการขยายตัวต่ํากว่าการคาดการณ์ของเศรษฐกิจสําคัญๆ
ในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติในไตรมาสแรก
แต่ขยายตัวเร่งขึ้นในไตรมาสที่สองและต่อเนื่องในครึง่ ปีหลัง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซนซึง่ ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาวิกฤตการณ์ความขัดแย้งในยูเครนทําให้พลวัตการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนือ่ งและ
ชะลอตัวในไตรมาสทีส่ อง แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงครึง่ ปีหลังโดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการดําเนิน
นโยบายการเงินผ่อนคลาย การฟืน้ ตัวของความเชื่อมั่นและความจําเป็นในการใช้มาตรการการคลังเข้มงวดลดลง
ตามความคืบหน้าของการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจญีป่ ุ่นซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น แม้ว่าการเร่งการใช้
จ่ายในช่วงก่อนการขึน้ ภาษีบริโภคจะทําให้เศรษฐกิจในไตรมาสทีส่ องหดตัวก็ตาม เงือ่ นไขดังกล่าวคาดว่าจะทําให้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีแม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ
อย่างไรก็ตามผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในยูเครน และการระบาดของไวรัสอีโบลาต่อเศรษฐกิจประเทศ
สําคัญๆ ยังเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องติดตามอย่างต่อเนือ่ ง


เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2557 เทียบกับร้อยละ 1.9 ในปี 2556 ปรับลด
จากร้อยละ 2.8 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกหดตัวมากกว่า
ที่คาดไว้เดิม อันเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวอันเนื่องมาจากการลดลงของสินค้าคงคลังตามการผลิตที่ชะลอตัว
ลงเนื่ องจากสภาพอากาศที่ หนาวเย็นผิ ดปกติ และการส่งออกสุทธิ ที่ลดลง อย่ างไรก็ดี ในไตรมาสที่สอง
เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 4.0 (%QoQ saar) เทียบกับการหดตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยคาดว่ า เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี น่ า จะฟื้ น ตั ว ได้ ดี ก ว่ า ครึ่ ง แรกสะท้ อ นจากเครื่ อ งชี้
ทางเศรษฐกิจ ในเดื อนกรกฎาคมยั ง คงแสดงการฟื้ นตั ว อย่ า งต่ อเนื่ อง ทั้ ง การบริโ ภคและการลงทุ น ของ
ภาคเอกชนที่ขยายตัวได้แข็งแกร่งตามภาวะการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สูงขึ้นสูงสุด
นับตั้งแต่ปี 2550 รวมทั้งผลจากการดําเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลาย และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ระดับต่ําร้อยละ 0-0.25 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยยังไม่มีสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยภายในปี 2557 และ
ต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2558 นอกจากนี้การส่งออกสินค้าในช่วงครึ่งหลังของปีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก



เศรษฐกิจยูโรโซน ยังคงคาดว่าในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 1.0 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2556 เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ภายหลังจากหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง การส่งออกที่ขยายตัวเนื่องจาก
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการชะลอตัวของค่าแรงที่แท้จริงซึ่งส่งผล
ให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งจากเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง คงเปราะบาง โดยอั ต รา
การว่างงานทรงตัวระดับสูง อัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับต่ํา ขณะเดียวกันหนี้สินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังอยู่ใน
ระดับสูงและแนวโน้มสินเชื่อภาคธุรกิจยังคงตึงตัว นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากผลกระทบ
วิกฤตการณ์ในยู เครนที่ ยั ง คงหาข้อยุ ติ ไม่ ไ ด้ และอาจได้ รับ ผลกระทบจากการที่ รัสเซี ยได้ ออกมาตรการ
ห้ามนําเข้าอาหารเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จากสหภาพยุโรป รวมถึงสหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา และ
นอร์เวย์ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ถูกออกมาตรการคว่ําบาตรเพิ่มเติม
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เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.4 แต่ยังคงมีแนวโน้มชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.5 ในปี 2556 โดยการปรับเพิ่มประมาณการ
เป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่ออกมาสูง ในขณะที่ผลกระทบของการปรับเพิ่มภาษีการบริโภคที่มี
ต่อเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองต่ํากว่าที่คาดไว้ และคาดว่าจะมีผลกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจาก
เครื่องชี้ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นไปยังช่วงครึ่งหลังของปี
โดยเป็นผลเนื่องจากการดําเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยชดเชยการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
และการดําเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินโดยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ําที่ร้อยละ 0-0.1
ต่อปี รวมทั้งการเพิ่มฐานปริมาณเงินอย่างต่อเนื่อง



เศรษฐกิจจีน ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.4 ชะลอลงจากร้อยละ 7.7 ในปีก่อน ตามการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคอสัง หาริมทรัพ ย์และก่อสร้า งที่ ชะลอตัว เนื่ องจากการดํา เนิน นโยบายปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างสมดุล อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรก
สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า รั ฐ บาลจี น ยั ง คงให้ ค วามสํ า คั ญ กับ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพื่ อรั กษาอัต ราการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจและรองรับการจ้างงาน โดยเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่สําคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการผ่อนคลายทางภาษี
เพื่อสนับสนุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกไปจนถึงสิ้นปี 2559 ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้เศรษฐกิจ
ขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ คาดว่ า การส่ ง ออกจะยั ง คงขยายตั ว ได้ ดี ในช่ ว งครึ่ง หลั ง ของปี และเป็ น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
แนวโน้มอ่อนค่าลงนับตั้งแต่ต้นปีจะช่วยสนับสนุนการส่งออกได้ต่อไป



เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจเกาหลีใต้และ
ไต้ ห วั น มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในอัต ราเร่ง ขึ้ น เป็ น ร้ อยละ 3.8 และ 3.8 ตามลํ า ดั บ สู ง ขึ้ น จากในปี 2556
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 และ 2.1 ตามลําดับ โดยได้รับแรงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการขยายตัว
ของภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการขยายตัวของภาคการบริโภค
ภาคเอกชนในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาหนี้ภาค
ครัวเรือนที่จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน ส่วนเศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2557 คาดว่าขยายตัวร้อยละ
3.4 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2556 ตามการชะลอตัวของภาคบริการ และเศรษฐกิจฮ่องกง
ปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ทรงตัวจากปีก่อน โดยการใช้จ่ายครัวเรือนชะลอตัวกว่าที่คาด



เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในปี 2557 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว
ตามอุปสงค์ ภ ายในประเทศที่ ช ะลอลง ในขณะที่ คาดว่ าเศรษฐกิจ มาเลเซี ย จะขยายตั ว ดี ขึ้น โดยคาดว่ า
เศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8 ในปี 2556 ตามการชะลอ
ตัวของอุปสงค์ภายในประเทศเนื่องจากผลของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบตึงตัว อย่างไร
ก็ตาม มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียชุดใหม่
จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.0 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 7.2 ในปี 2556 โดยเป็นผลจากการดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวโดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
ลดภาวะแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3 ชะลอลง
เล็กน้ อยจากร้อยละ 5.4 ในปี 2556 ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากปัญ หากรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนที่ มี
แนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกให้ชะลอลง ส่วนเศรษฐกิจมาเลเซีย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.3
เร่งขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกที่ปรับตัว
ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงภายหลังจากธนาคารกลาง
เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557

เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่า
กว่าศักยภาพเนื่องจากการ
หดตัวในครึ่งแรกของปีและ
ข้อจากัดในครึ่งหลัง แต่การ
ขยายตัวมีแนวโน้มเร่งขึ้น

เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2557 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในช่ ว งต่ํ า ของการประมาณการครั้ ง ที่ ผ่ า นมาเมื่ อ วั น ที่
19 พฤษภาคม 2557 ตามการหดตัวของเศรษฐกิจร้อยละ 0.1 ในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าการปรับตัวดีขึ้นของ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นฟื้นตัว และการเบิกจ่ายงบประมาณกลับเข้าสู่
ภาวะปกติมากขึ้น ซึ่งเอื้ออํานวยต่อการขยายตัวของการใช้จ่ายในประเทศก็ตาม แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีข้อจํากัดจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเป็นข้อจํากัด
ต่อการขยายตัวของภาคการส่งออก (2) ภาคการท่องเที่ยวยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวจากปัญหาทางการเมือง
ในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงของตลาดท่องเที่ยว (3) อัตราการใช้กําลัง
การผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ําและความล่าช้าในการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกยังเป็นข้อจํากัดที่
สําคัญต่อการขยายตัวของการลงทุนในช่วงที่เหลือของปี และ (4) การปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการบริโภค
และผลิตรถยนต์ยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพแม้ว่าจะเร่งขึ้นจากครึ่งปีแรกก็ตาม
ในขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ํา ดุลการค้า
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุน ข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญสําหรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยปี 2557 มีดังนี้


ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยสนับสนุน:
การปรับตัวดีขึ้นของ
สถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลให้การใช้จา่ ยภาครัฐ
ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
และการปรับตัวดีขึ้นของ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
และภาคธุรกิจ รวมทั้งราคา
น้ามันและอัตราเงินเฟ้อยังมี
แนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ตา่

1) การใช้จ่ายภาครัฐ การปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศส่งผลให้กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐกลับเข้าสูภ่ าวะปกติและสามารถเร่งรัดเม็ดเงินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 โดยคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
2557 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 91.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.4 ในการคาดการณ์ครั้งก่อน รวมทั้งสามารถ
จัดทํางบประมาณประจําปี 2558 เพือ่ ประกาศใช้ได้ตามกําหนดรวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเข้า
สูร่ ะบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับการเร่งรัดโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วน
ของโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ดา้ นคมนาคมขนส่ง สําหรับโครงการทีม่ คี วามพร้อมและสามารถดําเนินการ
ได้ภายในปี 2557 ซึง่ จะทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณในปีปฏิทนิ 2557 สูงกว่าทีค่ าดไว้เดิม
2) การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ การเริ่มปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์
ทางการเมืองในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินกลับเข้าสู่ภาวะปกติและ
ทิศทางของนโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้นใน
เดือนกรกฎาคมหลังจากการลดลงอย่า งต่ อเนื่องนับ จากเดื อนเมษายน 2556 โดยดัช นีความเชื่ อมั่ น
ผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 57.7 ในเดือนเมษายน เป็นระดับ
60.7 65.3 และ 68.5 ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ตามลําดับ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดใน
รอบ 11 เดือน ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 48.0 แม้ว่าจะยังอยู่ใน
ระดับต่ํากว่า 50 ก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นคาดว่าจะส่งผลให้การใช้จ่ายของภาคเอกชน
ในช่วงครึ่งปีหลังขยายตัวเร่งขึ้น
3) ราคาน้่ า มั น และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะอยู่ ใ นเกณฑ์ ต่ า โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จาก
(1) แนวโน้มราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มทรงตัว แม้จะมีความผันผวนเล็กน้อยในระยะสั้นๆ
เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตสําคัญๆ ก็ตาม (2) การ
ดําเนินมาตรการตรึงราคาเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มของภาครัฐทําให้การส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้า
ภายในประเทศมี ข้ อ จํ า กั ด และ (3) อุ ป สงค์ ภ ายในประเทศยั ง มี แ นวโน้ ม การฟื้ น ตั ว อย่ า งช้ า ๆ
ภายใต้ เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วทํ า ให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะอยู่ ใ นระดั บ ต่ํ า และ
เอื้ออํานวยต่อการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ่ากัด

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัด
(1) การขยายตัวของการ
ส่งออกยังมีข้อจากัดจาก
การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของ
เศรษฐกิจโลกและการลดลง
ของราคาสินค้าส่งออก
(2) การลงทุนภาคเอกชนยัง
มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ
(3) จานวนนักท่องเที่ยวใน
ปี 2557 มีแนวโน้มลดลง
จากปีก่อน และ
(4) การลดลงจากฐานทีส่ ูง
ของปริมาณการจาหน่าย
และผลิตรถยนต์ยังเป็น
ข้อจากัดต่อการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

1) การขยายตัวของการส่งออกยังมีข้อจ่ากัดจากการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลกและการลดลง
ของราคาสินค้าส่งออก แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในครึง่ ปีหลังจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้ และเอือ้ อํานวยต่อการ
ฟืน้ ตัวของการส่งออกของไทยมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรกก็ตาม แต่การขยายตัวของภาคการส่งออกในช่วง
ครึ่งปีหลังยังมีข้อจํากัดจาก (1) การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยูโรโซนยังเป็นไป
อย่างช้าๆ และขาดความต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ร้อยละ 1.7 และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี เงือ่ นไขดังกล่าวยังคงเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสําคัญๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย และ (2) ราคาส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกเนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตและสต็อกสินค้าเกษตรในตลาดโลกยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู ทัง้ นีใ้ นช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ราคา
สินค้าเกษตรส่งออกลดลงร้อยละ 11.2 และเป็นปัจจัยสําคัญทีท่ ําให้ราคาส่งออกในภาพรวมลดลงร้อยละ 1.3
2) การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ เนื่องจาก (1) อัตราการใช้กําลังการผลิตที่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ําเพียง 59.5 ในไตรมาสที่สองซึ่งถือเป็นอัตราการใช้กําลังการผลิตต่ําสุดในรอบ 10 ไตรมาส และ
(2) การลดลงของการขอรับการส่งเสริมและการอนุมัติการลงทุนต่อเนื่องนับจากครึ่งหลังของปี 2556
จนถึงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 โดยวงเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมและขออนุมัติการลงทุน ลดลง
ร้อยละ 43.7 และ 58.9 ตามลําดับ แม้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในวันที่
6 มิถุนายน 2557 จะส่งผลให้การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่สามารถดําเนินการ
ได้ แต่การอนุมัติยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ และแม้ว่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจะมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วง
ที่เหลือของปีก็ตามแต่การดําเนินโครงการจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างและใช้จ่ายเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
3) จ่านวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งทําให้ประเทศต่างๆ ประกาศแจ้งเตือนพลเมืองของตนเองในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองด้านประกันภัยเดินทางของนักท่องเที่ยว
โดยในช่วงครึ่งแรกของปีมีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 11.8 ล้านคนต่ํากว่า 13.1 ล้านคนในช่วงเดียวกันของ
ปีที่แล้ว แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่สองและภาครัฐได้ดําเนิน
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเปเป็นการชั่วคราว
(สิงหาคม—ตุลาคม 2557) รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านประกันภัยโดยการพิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวก็ตาม แต่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
ยังคงต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจาก (1) ในเดือนสิงหาคมยังมีประเทศต่างๆ จํานวน 60 ประเทศที่ยังคง
มาตรการการแจ้ง เตือนนักท่องเที่ ยวแม้จ ะลดระดับการแจ้ง เตือนลง เทีย บกับ 66 ประเทศในเดือน
มิถุนายน (2) การแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับสูงซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมาย
ปลายทางท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น โดยเฉพาะการเดิ น ทางไปยั ง ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง มี ก ารประกาศยกเว้ น
การตรวจลงตรา (Visa) ให้กับนักท่องเที่ยวในบางประเทศ รวมทั้งมีแรงดึงดูดจากการอ่อนค่าของเงินเยน
และมีการขยายสายการบินต้นทุนต่ําในภูมิภาค และ (3) การเดินทางของนักท่องเที่ยวระยะไกลยังมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าที่อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง
การเดินทางมากขึ้น
4) การลดลงจากฐานที่สูงของปริมาณการจ่าหน่ายและผลิตรถยนต์ยังเป็นข้อจ่ากัดต่อการขยายตัวของ
ภาคอุต สาหกรรมอย่า งต่ อเนื่อง ในครึ่ง แรกของปี 2557 ปริม าณการผลิ ต และจํ า หน่ า ยรถยนต์ นั่ ง
ในประเทศหดตัวร้อยละ 24.1 และร้อยละ 44.4 ตามลําดับ และเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้การบริโภคและ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในครึ่งปีแรกอยู่ในภาวะหดตัวซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดเป้าหมายการผลิต
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รถยนต์ของภาคเอกชนในปี 2557 จาก 2.4 ล้านคัน เป็น 2.2 ล้านคัน โดยเป็นการปรับลดปริมาณผลิต
เพื่อจําหน่ายภายในประเทศจาก 1.2 ล้านคันเป็น 1 ล้านคัน แต่ยังคงเป้าหมายการผลิตเพื่อส่งออกไว้ที่
1.2 ล้านคัน อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ยังอยู่ที่ 964,968 คัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.1 และยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม รวมทั้ง
ยังมีความเสี่ยงที่การผลิตทั้งปีจะต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้และส่งผลให้การผลิตในไตรมาสสุดท้าย
อยู่ในภาวะหดตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ


ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวในช่วงร้อยละ
1.5 - 2.0 อัตราเงินเฟ้อมี
แนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ
1.9-2.4 และดุลบัญชี
เดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุล
ร้อยละ 2.6 ของ GDP

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.5 - 2.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 - 2.4 เทียบกับร้อยละ 2.2 ปี 2556 และดุลบัญชีเดินสะพัด
คาดว่าจะเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP ปรับตัวดีขึ้นจากการขาดดุลร้อยละ 0.5 ในปี 2556
ในการแถลงข่าววันที่ 18 สิงหาคม 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ปรับลดช่วงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากร้อยละ 1.5 - 2.5 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2557 เป็นร้อยละ 1.5 - 2.0 ในการแถลงข่าวครัง้ นี้ โดยมีเหตุผลในการปรับประมาณการ ดังนี้
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง ขยายตัวร้อยละ 0.4 ต่ํากว่าร้อยละ 0.8 ซึ่งเป็นค่ากลางในไตรมาสที่สอง
ของช่วงการประมาณการร้อยละ 1.5 – 2.5 ในการแถลงข่าวครั้งที่ผ่านมา เมื่อรวมกับการหดตัวร้อยละ
0.5 ในไตรมาสแรก ทํ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยในครึ่ ง ปี แ รกยั ง หดตั ว ร้ อ ยละ 0.1 การขยายตั ว ต่ํ า กว่ า
การคาดการณ์ของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง และการหดตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกทําให้โอกาส
ที่เศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวเกินร้อยละ 2.0 ลดลง
2) แม้ว่าการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ทางการเมืองจะทําให้ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น
รวมทั้งทําให้สามารถจัดทํางบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายซึ่งจะทําให้อุปสงค์ในประเทศขยายตัว
เร่ ง ขึ้ น จากครึ่ ง ปี แ รก และการส่ ง ออกในครึ่ ง ปี ห ลั ง มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากครึ่ ง ปี แ รกก็ ต าม
แต่ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ ยั ง มี ข้อ จํ า กัด จากการฟื้ น ตั ว อย่ า งล่ า ช้ า ของเศรษฐกิจ โลก การฟื้ น ตั ว
อย่า งช้ าๆ ของการลงทุ นภาคเอกชน แนวโน้มการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ ยว และข้อจํา กัด จาก
การลดลงจากฐานที่ สู ง ของการผลิ ต และจํ า หน่ า ยรถยนต์ นั่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วสะท้ อ นจากการปรั บ
สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ได้แก่
2.1) การปรับลดสมมติฐานด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจากร้อยละ 3.4
และร้อยละ 4.2 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า เป็นร้อยละ 3.3 และ 4.0 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศที่มีแนวโน้ม
ต่ํากว่าสมมติฐานการประมาณครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทําให้ความต้องการสินค้าส่งออกขยายตัวช้ากว่า
ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า
2.2) การปรับลดสมมติฐานด้านจํานวนนักท่องเที่ยวจาก 27.0 ล้านคน ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า
เป็น 25.7 ล้านคน ในการประมาณการครั้งนี้ เนื่องจาก (1) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี มีจํ านวน
นักท่องเทีย่ วทัง้ สิน้ 11.8 ล้านคน ต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้วซึง่ อยูท่ ี่ 13.1 ล้านคน (2) ล่าสุดในเดือน
สิงหาคมยังมีประเทศต่างๆ ประกาศแจ้งเตือนพลเมืองในการเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยจํานวน
60 ประเทศใกล้เคียงกับ 66 ประเทศในเดือนมิถุนายน (2) ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวยังได้รับ
ผลกระทบจากการระงับการคุม้ ครองของบริษทั ประกันภัยต่างชาติ ในขณะทีก่ องทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวยังอยู่ในช่วงของการจัดตั้ง (3) การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไปยังประเทศทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษด้านการยกเว้นวีซา่ ค่าเงินอ่อนค่า
และมีการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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2.3) การปรับสมมติฐานราคาส่งออกจากร้อยละ (-1.0) - 0.0 เป็นร้อยละ (-1.5) – (-0.5) ตามการลดลง
ของราคาสินค้าส่งออกร้อยละ 1.3 ในช่วงครึ่งปีแรก และยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน ในช่วง
ครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในด้านราคาสินค้าเกษตรซึ่งสต็อกในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงและปริมาณ
ผลผลิตในประเทศผู้ผลิตสําคัญๆ ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคานําเข้าคาดว่าจะอยู่ในช่วง
ร้ อ ยละ (-1.0) – 0.0 เท่ า กั บ สมมติ ฐ านการประมาณการครั้ ง ที่ ผ่ า นมา โดยในช่ ว งครึ่ ง แรก
ของปี 2557 ราคานําเข้าเฉลี่ยหดตัวร้อยละ 0.8
2.4) การปรับสมมติฐานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) การปรับเพิม่ สมมติฐานการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 ตามเงื่อนไขสถานการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการ
แผ่นดินที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วกว่าในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อนหน้า จากสมมติฐาน
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 ทีร่ อ้ ยละ 90.4 ในการประมาณครัง้ ก่อน เป็นร้อยละ
91.3 ในการประมาณการครั้งนี้ ทัง้ นี้อตั ราการเบิกจ่าย ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2557 อยูท่ ี่รอ้ ยละ 75.6
เร่งขึ้นจากร้อยละ 49.2 ณ สิ้นเดือนเมษายน และ (2) การปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปี 2558 ในไตรมาสแรก จากการใช้งบประมาณพลางก่อนในสมมติฐานการประมาณการครัง้ ก่อน
เป็นการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจํ าปีได้ตามกําหนดปกติ และสามารถเร่งรัดให้มีอัตรา
การเบิกจ่ายไม่ต่ํากว่าอัตราการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (ร้อยละ 30.1)
2.5) ปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งทั้งปีจํานวน 1.98-2.05 ล้านคัน โดยปริมาณการผลิตในไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2557 ไม่ต่ํากว่าปริมาณการผลิตในไตรมาสเดียวกันของปี 2556 และปริมาณการจําหน่าย
รถยนต์นั่งในไตรมาสที่สาม หดตัวประมาณร้อยละ 20 - 30 ก่อนที่จะเริ่มขยายตัวในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี
สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง
ประมาณการปี 2557
2555
2556
19 พ.ค. 57
18 ส.ค. 57
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%)
3.2
3.0
3.4
3.3
สหรัฐอเมริกา
2.2
1.9
2.8
2.0
ยูโรโซน
-0.6
-0.4
1.0
1.0
ญี่ปุ่น
2.0
1.5
1.2
1.4
จีน
7.8
7.7
7.4
7.4
ปริมาณการค้าโลก (%)
2.8
3.0
4.2
4.0
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.)
31.1
30.7
32.0 - 33.0
32.0 - 33.0
ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล)
108.8
105.0
102.5 - 107.5 102.5 - 107.5
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%)
0.6
-0.5
(-1.0) - 0.0
(-1.5) - (-0.5)
ราคานําเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%)
1.6
-2.1
(-1.0) - 0.0
(-1.0) - 0.0
จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
22.4
26.7
27.0
25.7
การผลิตรถยนต์ (ล้านคัน)
2.38
2.36
2.2
1.98 - 2.05
ที่มา: สศช.


องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.1 ในปี 2556
และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการปรับเพิ่ม
ประมาณการการใช้จ่ายภาครัฐจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในการประมาณการครั้งก่อนเป็นร้อยละ 3.7
ในการประมาณการครั้งนี้ ตามการปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
2557 และการปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ในขณะที่
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.8 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อนหน้า
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2) การลงทุนรวม คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2556 และการหดตัว
ร้อยละ 1.3 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 2.9 เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2556 และการหดตัวร้อยละ 0.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจาก
เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ํากว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา การใช้กําลังการผลิตที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ําเพียงร้อยละ 59.5 ในไตรมาสที่สอง รวมทั้งการลดลงของการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 5.0
ในการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งเป็นการปรับตามการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 และการปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรก
ของปี 2558 จากการใช้งบประมาณพลางก่อนเป็นการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
ตามกํา หนดปกติ แ ละมี การเร่ง รัด เบิ ก จ่ า ยเม็ ด เงิ น เข้า สู่ ระบบเศรษฐกิจ เช่ น เดี ย วกับ ในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2557 ที่มีอัตราการเบิกจ่ายสูง
3) มูลค่าการส่งออกสินค้า ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
หดตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2556 แต่เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในการประมาณการ
ครั้ง ก่ อน เนื่ อ งจาก (1) การปรับ ลดสมมติ ฐ านราคาสิ น ค้า ส่ ง ออกจากการหดตั ว ร้ อยละ 1.0 - 0.0
ในการประมาณการครั้งก่อน เป็นการหดตัวร้อยละ 1.5 - 0.5 ในการประมาณการครั้งนี้ (2) การขยายตัว
ที่ต่ํากว่าการคาดการณ์ของการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก และ (3) การปรับลดสมมติฐานการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกจากร้อยละ 3.4 และร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 3.3 และร้อยละ 4.0
ตามลําดับ เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ปริมาณการส่งออกขยายตัวร้อยละ 3.0 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในการ
ประมาณการครั้งก่อนหน้า เมื่อรวมกับการปรับลดสมมติฐานด้านจํานวนนักท่องเที่ยวจาก 27.0 ล้านคน
ลดลงเป็ น 25.7 ล้ า นคน ทํ า ให้ ป ริ ม าณการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.7 ต่ํ า กว่ า
การขยายตัวร้อยละ 3.6 ในการประมาณการครั้งก่อน
4) มู ล ค่า การน่ า เข้ า สิ นค้ า ในรู ป เงิ น ดอลลาร์ สรอ. คาดว่ า จะหดตั ว ร้ อยละ 4.9 เที ย บกั บ การหดตั ว
ร้อยละ 0.5 ในปี 2556 และเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 0.5 ในการประมาณการครั้งก่อน
เนื่องจาก (1) มูลค่าการนําเข้าในไตรมาสที่ 2 ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ (2) การปรับลดประมาณ
การการส่งออกและการลงทุนซึ่งส่งผลให้ความต้องการนําเข้าสินค้าทุน และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป
ต่ํากว่าการประมาณการในครั้งก่อน ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าจะหดตัวร้อยละ 4.4 ปรับลด
จากขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.0 ในการประมาณการครั้ ง ก่ อ น และเมื่ อ รวมกั บ การปรับ ลดประมาณการ
การนํา เข้า บริการซึ่ ง มีแนวโน้ มลดลงตามการปรับลดประมาณการการนํา เข้า และการส่ งออกสิ น ค้า
และการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในภาพรวม ทําให้ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการในปี 2557
หดตัวร้อยละ 3.1 ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.3 ในการประมาณการครั้งก่อน
5) ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้าในปี 2557 คาดว่าจะเกินดุล 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ.
เทียบกับ 6.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2556 และเป็นการปรับเพิ่มประมาณการจาก 1.36 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในประมาณการครั้งก่อน ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มจะเกินดุล 9.9 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการขาดดุล 2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2556 และเป็นการปรับเพิ่มจากการ
เกินดุล 1.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการปรับลด
ประมาณการมูลค่าการนําเข้าที่มากกว่าการปรับลดประมาณการมูลค่าส่งออก
6) อัตราเงินเฟ้อ คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.9-2.4 เทียบกับร้อยละ 1.9-2.9 ในการประมาณการครั้งก่อน
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 2.2 และคาดว่าแนวโน้มอัตรา
เงิ น เฟ้ อ ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ยั ง มี แนวโน้ ม ที่ จ ะอยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เคี ย งกั บ ครึ่ง ปี แรก ตามสถานการณ์
ราคาน้ํามันที่ยังมีแนวโน้มทรงตัว การขยายระยะเวลามาตรการลดค่าครองชีพ การตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
สําหรับภาคครัวเรือน และการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจในภาพรวม
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6. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2557
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในภาวะหดตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์
ทางการเมืองในช่วง 5 เดือนแรก การฟืน้ ตัวอย่างล่าช้าของการส่งออก และการลดลงจากฐานทีส่ ูงอย่างต่อเนื่อง
ของการผลิ ตและจํ า หน่ ายรถยนต์ แม้ ว่ า ในช่ ว งที่ เหลื อของปี เศรษฐกิจ ไทยจะมี แนวโน้ ม ขยายตั ว เร่ง ขึ้น
ตามแนวโน้ มการฟื้น ตัว ของเศรษฐกิจ โลก และการปรับตั วดี ขึ้น ของสถานการณ์ท างการเมืองในประเทศ
ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของครัวเรือนและภาคธุรกิจฟื้นตัวและการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐกลับเข้าสู่
ภาวะปกติก็ตาม แต่การขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังมีข้อจํ ากัดทั้งด้านการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุน
ภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังนัน้ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงทีเ่ หลือของปี 2557
ควรให้ความสําคัญกับ
1) การเร่งรัดการส่งออกให้สามารถขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ความสํ าคัญกับการเพิ่มรายได้จาก
ตลาดหลั กและตลาดใหม่ ที่ มี ศักยภาพ รวมทั้ ง การส่ ง เสริม การค้า ชายแดนและการค้า ในภูมิ ภาคโดย
การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งผ่านชายแดน ตลอดจนเร่งรัดแก้ไขปัญหาข้อจํากัดในด้าน
การผลิตของสินค้าสําคัญๆ
2) การฟืน้ ฟูภาคการท่องเทีย่ วโดยการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ในประเทศและการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับกับนักท่องเที่ยวโดยการเร่งรัดกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเพื่อให้ความคุ้มครอง
ด้านการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมทั้งจัดรายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศและการเร่ง ฟื้ น ฟู ภาพลั กษณ์ ด้า นการท่ องเที่ ย วโดยการแก้ไ ขปั ญ หาการเอารัด เอาเปรีย บ
นักท่องเทีย่ ว การลดปัญหาอาชญากรรมและการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญๆ
3) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 91.3
และการเร่งรัดเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 31 รวมทัง้ การเร่งรัด
การเบิกจ่ายและการดําเนินโครงการสําคัญๆ ของรัฐวิสาหกิจ เพือ่ สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่
เหลือของปี
4) การแก้ไขปัญหาข้อจํ ากัดของการลงทุน โดยการเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการสํ าคัญๆ ที่ยังรอ
การพิจารณาอนุมตั แิ ละสนับสนุนให้การลงทุนทีไ่ ด้รับอนุมตั กิ ารส่งเสริมแล้วเริม่ การลงทุนและมีเม็ดเงินลงทุน
เข้าสูเ่ ศรษฐกิจโดยเร็ว รวมทัง้ การเร่งรัดการประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
5) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและภาคธุรกิจ โดยการเร่งรัดดําเนินการโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในช่วงที่เหลือของปี 2557 และในปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญและบรรจุไว้ในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีและในงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวม ปตท.)
ปี 2557 และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 จํานวน 259,113 และ 267,895 ล้านบาท ตามลําดับ
รวมทั้งการเตรียมแผนดํ าเนินงานและเตรียมการด้านงบประมาณสํ าหรับโครงการในส่วนที่เหลือซึ่งยังมี
ความสามารถในการจัดสรรเงินลงทุนจากเงินงบประมาณ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน โดยทีย่ งั อยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง รวมทัง้ การเร่งรัดการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ชายแดน
6) การดําเนินนโยบายการเงินที่เอื้ออํานวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการดูแลรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน
บาทซึ่งยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตามเงื่อนไขของเศรษฐกิจโลกและการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับ
ทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
ข้อมูลจริง
ปี 2555 ปี 2556
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านบาท)
11,375
11,899
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
167,501
174,337
GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
366
387
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
5,389
5,673
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)
6.5
2.9
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
13.2
-2.0
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
14.4
-2.8
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
8.9
1.3
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
6.8
1.1
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
6.7
0.3
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)
7.5
4.9
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
3.1
4.2
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
225.9
225.4
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/
3.1
-0.2
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
2.5
0.2
ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
6.2
2.3
มูลค่าการนําเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
219.9
218.7
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/
8.8
-0.5
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/
7.1
1.6
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
6.0
6.7
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
-1.5
-2.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
-0.4
-0.5
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
3.0
2.2
GDP Deflator
1.3
1.7

NESDB

ประมาณการปี 2557
19 พ.ค. 57
18 ส.ค. 57
12,424
12,364
181,077
180,203
382
380
5,572
5,545
1.5-2.5
1.5-2.0
-1.3
-2.0
-0.2
-2.9
-5.0
1.0
1.0
1.3
0.8
0.8
1.8
3.7
3.6
1.7
233.8
229.9
3.7
2.0
4.2
3.0
1.3
-3.1
220.2
208.1
0.5
-4.9
1.0
-4.4
13.6
21.8
1.9
9.9
0.5
2.6
1.9-2.9
1.9-2.9

1.9-2.4
1.9-2.4

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 18 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขการส่งออกและการนําเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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