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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิจมหภำค
ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
(% YOY)

2555
ทั้งปี
6.5
13.2

GDP (ณ ราคาคงที่)
การลงทุนรวม
(ณ ราคาคงที่)
ภาคเอกชน
14.4
ภาครัฐ
8.9
การบริโภครวม
6.8
(ณ ราคาคงที่)
ภาคเอกชน
6.7
ภาครัฐบาล
7.5
มูลค่าการส่งออกสินค้า 3.1
ปริมาณ
2.5
มูลค่าการนาเข้าสินค้า 8.8
ปริมาณ
7.1
ดุลบัญชีเดินสะพัด
-0.4
ต่อ GDP (%)
3.0
เงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน
0.7

H1
4.2
5.2

2556
H2 ทั้งปี
1.6 2.9
-8.7 -1.9

2.4 -8.0 -2.8
17.0 -11.2 1.3
3.7 -1.6 1.0

ประมาณการ 
2557
3.0-4.0
3.1

3.8
0.3
1.6

3.4
5.4
1.0
1.0
4.6
7.2
-3.5

-2.9 0.2
4.5 4.9
-1.4 -0.2
-0.5 0.2
-5.3 -0.4
-3.6 1.7
2.3 -0.6

1.4
2.0
5.0-7.0
4.0-6.0
5.7
5.2
-0.2

2.7
0.7

1.7
0.7

1.9-2.9
0.7

2.2
0.7







เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่ สี่ ข องปี 2556 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 0.6 ชะลอตั ว ลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก ขยายตัว
ร้อยละ 0.6 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (% QoQ SA)
ในด้ า นการใช้ จ่ า ย มี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ และการส่ ง ออก
ในด้ า นการผลิ ต การขยายตั ว มีปั จจั ยสนั บสนุน จากสาขาโรงแรมและภั ตตาคาร
อสังหาริมทรัพย์ และเกษตรกรรม
ทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการบริโภคของครัวเรือนขยายตัว
ร้อยละ 0.2 การลงทุนรวม และมูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.2
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6
ของ GDP
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของการส่งออก การท่องเทีย่ ว และการใช้จา่ ยของภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศขยายตั วต่ ากว่าประมาณการที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีขอ้ จากัดในการขยายตัวจากความล่าช้าของการลงทุนภาครัฐ และการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งฐานการขยายตัวที่สูงในหมวดสินค้าคงทน และ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองต่อการท่องเที่ยว คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า
จะขยายตัวร้อยละ 5.0 - 7.0 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ
1.4 และร้อยละ 3.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.9 - 2.9 และบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.2 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2557 ควรให้ความสาคัญกับ 1) การเร่งรัด
การส่งออกให้สามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพ โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มรายได้
จากตลาดหลั กและตลาดใหม่ ที่ มีศักยภาพ การให้ความส าคัญ กับ การปรับ ตั วของ
ภาคการผลิ ต และการส่ งเสริม การค้าชายแดนและการค้า ในภูมิภาค 2) การดู แ ล
ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการดู แ ลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณปี 2557 และการเตรี ย มและเร่ง รั ด
กระบวนการจัดทางบประมาณปี 2558 รวมทั้งปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับ
ใหม่ เพื่ อกระตุ้น การลงทุ น และสร้า งความชั ด เจนในมาตรการและนโยบายต่ า งๆ
3) การดาเนินนโยบายการเงินที่เอื้ออานวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
รักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลีย่ น ดูแลสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ และการเข้าถึง
เงินทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากขึน้
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เศรษฐกิจไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.4 2.9
และร้อยละ 2.7 ในไตรมาสแรก ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามลาดับ ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก และการสะสมสินค้าคงคลัง ในขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ลดลง ในด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร อสังหาริมทรัพย์
และเกษตรกรรม แต่สาขาอุตสาหกรรมและก่อสร้างหดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2556
และปรับผลของฤดูกาลออก ขยายตัวร้อยละ 0.6 รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556
(1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ลดลงร้อยละ 4.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการลดลงของรายจ่ายในหมวดสินค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจาหน่าย
รถยนต์นั่งต่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 42.0 ซึ่งในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 เป็นช่วง
ที่มีการส่งมอบรถยนต์ตามมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกมากที่สุด ประกอบกับความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคลดลงในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
รวมทัง้ ปี 2556 การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.2
(2) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 11.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจากเงินนอกงบประมาณในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็ง
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้าลดลง
ซึ่งสะท้อนในการลงทุนในการก่อสร้างภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 13.2 การลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ
13.1 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากการลดลงของการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 15.4 ซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากฐานการขยายตัวที่สูง สะท้อนจากมูลค่า
การนาเข้าสินค้าทุน (ราคาคงที่) ที่ลดลงร้อยละ 15.3 รวมทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวร้อยละ
4.6 สอดคล้ องกับ ดัช นีความเชื่อมั่น ทางธุ รกิจที่ ป รับ ตัว ลดลงจากระดั บ 47.8 ในไตรมาสที่ส าม
เป็ นระดั บ 46.4 ในไตรมาสนี้ รวมทั้ง ปี 2556 การลงทุ นรวมลดลงร้อยละ 1.9 โดยการลงทุ น
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.8 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.3
(3) การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 55,884 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.0 ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และการลดลงของ
ราคาสิ นค้ า ในตลาดโลก รวมทั้ ง การผลิ ต สิน ค้าประมงได้ รับผลกระทบจากโรคตายด่ วนของกุ้ง
เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 0.9 สินค้าส่งออกที่
สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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ยังขยายตัว ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 1.7) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 11.8) เครื่องจักรและ
อุป กรณ์ (ร้ อ ยละ 8.9) และสิ น ค้ า เกษตร (ร้ อ ยละ 5.9) ตามล าดั บ การส่ ง ออกไปตลาดหลั ก
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 5.2 และร้อยละ 6.3 ตามลาดับ ตลาด
ญี่ปุ่ นหดตั วต่ อเนื่ องร้อยละ 5.5 เนื่ องจากได้ รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของค่า เงิ นเยน
ในขณะที่การส่งออกไปยังอาเซียน (9) ขยายตัวร้อยละ 1.2 การส่งออกไปยังฮ่องกง และออสเตรเลีย
ลดลงร้อยละ 12.0 และร้อยละ 10.7 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและ
หักปัจจัยฤดูกาลออก ดัชนีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สอดคล้องกับการเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าเท่ากับ 225,397 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ
1.3 ส่วนในรูปเงินบาทมีมูลค่า 6,927,604 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.3
(4) ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ โดยเฉพาะข้าวนาปี ยางพารา และปศุสัตว์
ในขณะทีผ่ ลผลิตอ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และประมง ลดลง ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมเพิม่ ขึ้น
ต่อเนื่องร้อยละ 1.8 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 รวมทั้งปี 2556 ภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 1.4 ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 และรายได้เกษตรกรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3
(5) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสนี้มีจ านวน
7.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 26.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
มีรายรับประมาณ 3.5 แสนล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.1 รวมทัง้ ปี 2556 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวร้อยละ 12.1 มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติรวมทัง้ สิน้ 26.7 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.6 นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทมี่ สี ดั ส่วนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และรัสเซีย
(6) ภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.5 ในไตรมาส
ที่สองและสาม ตามลาดับ เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิตรถยนต์ รวมทั้งการหดตัวของ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 และการใช้กาลังการผลิตที่ร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นอัตราการใช้กาลัง
การผลิตต่าสุดในรอบ 2 ปี รวมทั้งปี 2556 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1
(7) ภาคการก่ อสร้ าง ลดลงร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดย
การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.2 และร้อยละ 4.6 ตามลาดับ สอดคล้องกับ
การลดลงของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมทั้งการชะลอ
ตัวอย่า งต่ อเนื่องของปริมาณการจาหน่ายปูนซีเมนต์ รวมทั้ง ปี 2556 ภาคการก่อสร้า งขยายตั ว
ร้อยละ 1.2
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ
4.0 – 5.0 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการปรับสมมติฐาน
จานวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งแนวโน้มความล่าช้าของการดาเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัว
ต่ากว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ
5.0 -7.0 ในขณะทีก่ ารบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.4 และร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.9 - 2.9 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.2 ของ GDP
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การใช้จ่ายในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2556 ลดลง
เนื่องจากทั้งการใช้จา่ ย
ภาคครัวเรือน การลงทุน
ภาคเอกชน และการส่งออก
ลดลง

1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้


ด้านการใช้จา่ ย
การใช้ จ่า ยภาคครัวเรือน: ปรับตัวลดลงตามการหดตัวจากฐานที่ สูง ของการใช้จ่ ายในหมวด
รถยนต์นั่ง การชะลอตัวของรายได้ และการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในไตรมาสที่สี่ของปี
2556 การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนหดตัวร้อยละ 4.5 ต่อเนือ่ งจากการหดตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการหดตัวของรายจ่ายในหมวดสินค้าคงทน โดยเฉพาะรถยนต์นงั่ ทีป่ ริมาณการจาหน่าย
ลดลงร้อยละ 42.0 จากที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 296.4 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ที่ผู้บริโภค
เร่งใช้สิทธิ์ก่อนการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขณะที่การใช้จ่ายอื่นๆ
ชะลอตัวตามฐานรายได้จากภาคการส่งออก และการปรับขึ้นภาษีของสุรา เบียร์และไวน์ รวมทั้ง
การปรับตัวลดลงของดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภค

การใช้จ่ายครัวเรือนหดตัว
ร้อยละ 4.5 เพราะ
การใช้จ่ายสินค้าคงทน
ลดลงจากฐานการใช้จ่ายที่
สูงมาก และการใช้จ่ายใน
หมวดอื่นๆ ชะลอตัว
ในบรรยากาศเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวและความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคลดลง

รวมทั้งปี 2556 การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.2 ชะลอตัวจากปีกอ่ นทีข่ ยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.7

การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 13.1 ต่อเนื่องจาก
การหดตัวร้อยละ 3.1 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก
การลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรและ
การก่อสร้างลดลง

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และการก่อสร้าง
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.1 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 3.1
ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 15.4 สอดคล้องกับการลดลง
ของมูลค่า การน าเข้าสินค้า ทุน (ราคาคงที่ ) ร้อยละ 15.3 เนื่องจากมีการเร่งการน าเข้าสินค้าทุ น
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ในขณะที่ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ
ลดลงร้อยละ 26.6 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 18.0 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุ รกิจ อยู่ ที่ ระดั บ 46.4 ปรับ ตั ว ลดลงต่ อเนื่ อ งจากระดั บ 52.2 50.9 และ 47.8 ในไตรมาสแรก
ไตรมาสที่ ส อง และไตรมาสที่ ส าม ตามล าดั บ ในขณะที่ ย อดขอรับ การส่ ง เสริม การลงทุ น ผ่ า น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปรับตัวลดลงจากฐานที่สูง 450 พันล้านบาท ในไตรมาสที่สี่
ของปี 2555 เป็น 373 พันล้านบาท ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปีนี้
รวมทั้งปี 2556 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรหดตัว
ร้อยละ 4.7 ขณะทีก่ ารลงทุนก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 4.0
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การส่งออก: ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่มูลค่าการส่งออก
ยังลดลงเนือ่ งจากภาวะความซบเซาของราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทั้งข้อจากัดในการผลิตสินค้า
ประมงและการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สี่ของ
ปี 2556 มีมูลค่า 55,884 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 1,772,782 ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 1.0
ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
ในขณะทีร่ าคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 แต่เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและหักปัจจัยฤดูกาลออก
ดัชนีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 แสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและสอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยัง ไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.9 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าการส่งออกใน
รูปเงินดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 1.0 ตามอุปสงค์
และราคาสินค้าในตลาดโลก
ที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา
ในรูปเงินบาท มูลค่าการ
ส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.4

การส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9: ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออกยางพารา
และมันสาปะหลัง อย่างไรก็ตามราคาส่งออกสินค้าสาคัญๆ เช่น ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง และ
น้าตาล ยังปรับตัวลดลง และส่งผลให้ราคาส่งออกสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ 4.8 การส่งออก
สินค้าเกษตรสาคัญๆ ประกอบด้วย ข้าวลดลงร้อยละ 14.0 เนื่องจากปริมาณและราคาลดลงร้อยละ
1.8 และร้อยละ 12.1 ตามลาดับ มันสาปะหลังขยายตัวร้อยละ 20.0 เนื่องจากปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น การส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาสร้อยละ 13.8 เนื่องจากการยกเลิก
การเก็บ เงิ น สงเคราะห์เกษตรกรจากผู้ ส่ ง ออกยางพารา (CESS) เป็ น การชั่ ว คราวในช่ ว งวั น ที่ 2
กันยายน - 31 ธัน วาคม 2556 ทาให้ต้น ทุนการส่งออกลดลง ในขณะที่การส่งออกน้าตาลลดลง
สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ไตรมาสที่ 5 ร้ อ ยละ 1.2 เนื่ อ งจากการลดลงของราคาส่ ง ออกเป็ น หลั ก สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกยังฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี และฐานการขยายตัวทีส่ งู ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า ซึง่ ทาให้ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกหดตัวร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.1 ตามลาดับ โดยการส่งออกยานยนต์ลดลงจากฐานที่สูง
ร้อ ยละ 3.9 ในขณะที่ มู ล ค่ า การส่ ง ออกฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ลดลงต่ อ เนื่ อ งร้ อยละ 17.6 เนื่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตและพฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 1.7 11.8 และร้อยละ
8.9 ตามลาดับ สินค้าประมงหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ที่ร้อยละ 29.8 เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากปัญหาโรคตายด่วนในกุง้
รวมทั้ ง ปี 2556 การส่ ง ออกมี มู ล ค่า 225,397 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.2 เที ย บกั บ
การขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2555 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แต่ราคาลดลงร้อยละ
0.5 เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.3 และเมื่อ
คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 1.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.2 ในปี 2555

สินค้าส่งออกสาคัญ
%YoY

2555

2556

ทัง้ ปี

Q1

Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1

-22.1
-28.0
-31.1
6.9
6.1
4.1
8.9
-12.0
0.9
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14.3
-15.4
- แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน
-4.9
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.2
ยานยนต์
26.3
-9.3
- รถยนต์นั่ง
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์สาหรับยานยนต์ 11.1
ผลิตภัณฑ์โลหะ
21.3
63.1
- เหล็กและเหล็กกล้า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
15.7
เครื่องจักรและอุปกรณ์
1.9
เคมีภัณฑ์
2.1
ทองคา
12.8
สินค้าประมง
-7.1
กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์ -14.3

-25.4
-38.7
-26.6
-11.8
2.0
12.9
40.8
-15.3
-8.3
3.4
-21.0
-10.3
-7.9
2.6
-46.2
17.8
-5.4
0.5
68.1
-1.0
8.3
-14.7
1.4
-5.0

-23.1
-36.9
-27.5
18.8
6.0
3.6
3.1
-15.7
3.8
22.3
-21.3
10.3
1.0
33.7
-16.8
21.6
-0.6
-1.9
14.2
10.8
-2.9
-34.1
2.9
1.5

สินค้าเกษตร
ข้าว
ยางพารา
มันสาปะหลัง
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตรแปรรูป
น้าตาล
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อิเล็กทรอนิกส์

-29.2 -13.6
-34.1 5.0
-39.7 -30.6
13.4 11.3
-4.8 25.4
-3.3 4.4
8.7 -27.0
-15.5 0.5
-14.7 34.4
-8.6 58.1
-29.8 26.9
-16.6 0.7
-8.7 35.2
10.3 77.0
-25.7 119.6
1.4 6.5
24.0 72.3
99.4 175.0
-12.6 18.7
-4.0 2.6
1.6 2.3
130.1 -36.0
-16.2 -13.0
-26.4 -19.9

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

3.2
8.6
-8.7
29.8
8.1
-1.7
-37.4
1.3
3.6
-1.2
2.0
8.4
13.4
16.8
68.2
3.1
55.9
140.6
-6.3
4.2
15.9
-86.8
-18.2
-19.0

Q2

Q3

Q4

-9.8
-14.0
-16.8
-5.0
-0.4
-3.1
-22.6
6.8
-8.6
-18.1
7.4
-1.9
-1.4
12.2
40.7
8.7
6.6
6.7
-19.3
-1.5
10.0
-29.1
-31.6
-46.5

-0.2
5.5
-11.1
14.0
1.4
-4.5
-32.2
4.2
2.6
-1.6
18.7
10.8
-0.8
7.2
16.9
8.6
-21.0
-45.7
9.6
4.7
4.6
-46.8
-28.2
-35.1

5.9
-14.0
13.8
20.0
-1.1
-0.9
-1.2
2.2
1.7
0.9
3.1
14.6
-0.6
-3.9
-25.0
10.2
-37.2
-62.7
11.8
8.9
0.2
-8.7
-22.9
-29.8

ดส่วน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สัQ4/56
-4.1
-25.3
9.2
4.4
-0.3
0.7
-7.8
3.4
3.8
4.7
0.5
15.7
-1.7
3.6
0.4
10.2
-32.6
-61.4
2.0
4.7
3.1
0.9
-17.2
-20.2

-2.6
-25.7
13.2
2.0
-2.1
-0.8
44.5
0.8
-0.1
-0.1
1.6
12.6
-0.7
-1.5
-10.4
5.7
-41.6
-59.1
11.3
7.0
-3.9
-61.4
-24.2
-32.5

26.1
21.2
18.6
57.4
-0.9
-2.9
-29.0
2.3
1.5
-1.9
6.5
15.6
0.7
-12.4
-45.2
14.9
-36.7
-67.3
23.7
16.0
1.7
400.1
-27.7
-37.7

9.0
2.1
4.2
1.3
87.5
11.8
0.7
3.3
14.6
7.1
3.2
2.2
4.9
13.5
2.6
5.5
4.0
1.1
6.4
8.0
3.7
1.1
1.0
0.5

ทีม่ า: ธปท.
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ตลาดส่งออก: การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวเร่งขึ้น ในขณะที่
การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (9) ขยายตัวต่อเนื่อง แต่การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ฮ่องกง และ
ออสเตรเลียหดตัว การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 5.2 และ
ร้อยละ 6.3 เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.7 และร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ
สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการฟื้นตัวเศรษฐกิจยูโรโซน การส่งออก
ไปตลาดอาเซียน (9) ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นลดลง
ต่อเนื่องร้อยละ 5.5 เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลง ในขณะที่การส่งออกไปจีนขยายตัวร้อยละ 12.9
การส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง และออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 12.0 และร้อยละ 10.7 ตามลาดับ
ตลาดส่งออกสาคัญ
(%YOY)

2555

2556

ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1

4.6 2.1 4.6 -1.2 14.3
สหรัฐอเมริกา
-1.6 -6.3 -1.3 -6.5 9.0
ญี่ปุ่น
-9.2 -16.9 -7.5 -19.3 13.4
สหภาพยุโรป (15)
5.0 9.2 7.1 -10.3 15.2
อาเซียน (9)
9.6 -6.5 -8.4 9.8 59.2
ฮ่องกง
12.8 6.5 9.8 4.5 36.2
ตะวันออกกลาง
2.5 1.4 13.7 -12.2 9.9
จีน
22.1 -9.6 20.5 23.7 64.9
ออสเตรเลีย
3.1 -1.4 1.9 -4.2 18.5
รวมสินค้าออก
รวมสินค้าออกตาม 3.1 -1.4 1.7 -3.4 18.2
สถิติดุลการชาระเงิน
ที่มา: ธปท.

0.8
-5.2
2.7
5.0
0.7
0.3
1.4
6.0
-0.3

2.6
1.5
8.7
5.9
11.2
5.4
7.3
33.6
4.3

Q2

Q3

Q4

-3.5
-6.2
-5.2
2.5
7.8
-6.9
-13.4
16.3
-2.2

0.7
-10.1
3.3
10.8
-1.4
0.6
-0.3
-5.5
-1.7

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

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สัดส่วน
Q4/56
6.5 5.0 3.9 10.5
-12.1 -1.0 -2.8
9.7
7.0 5.9 5.8
9.1
2.5 -2.2 3.4 25.5
-14.5 -16.1 -5.1
5.3
4.5 4.1 -1.7
5.1
14.5 8.5 16.1 13.5
-9.1 -12.5 -10.5 4.1
-0.7 -4.1 1.9 100.0

-0.2 4.5 -1.9 -1.8 -1.0 -0.5 -4.0 1.8

98.8

มูลค่าการนาเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ
7.6 ตามการหดตัวของ
การส่งออกและอุปสงค์ใน
ประเทศทีอ่ ยูใ่ นภาวะชะลอตัว
รวมทัง้ ฐานการนาเข้าสินค้า
ทุนทีส่ งู กว่าแนวโน้มปกติ
ในช่วงเดียวกันของปีทแี่ ล้ว

การนาเข้า: ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามการหดตัวของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้ง
ผลจากฐานการนาเข้าสินค้าทุนที่สูงผิดปกติในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการลดลงของราคา
นาเข้ า ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2556 การนาเข้า มีมู ล ค่า ทั้ง สิ้ น 52,036 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 7.6 เนื่องจากปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 6.3 และเป็ นการลดลงในทุกหมวดสินค้า
ในขณะที่ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 1.5 ตามการลดลงของราคาทองคา ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก เมื่อหักการนาเข้าทองคาแล้ว มูลค่าการนาเข้า
ลดลงร้อยละ 6.5 ในรูปของเงินบาท การนาเข้ามีมูลค่า 1,649,766 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6
เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ลดลงร้อยละ 1.6 สินค้าที่มีมูลค่า
การนาเข้าลดลง ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป วัสดุก่อสร้าง วัสดุที่ทาด้วยโลหะ เคมีภัณฑ์
พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุน ลดลง
ร้อยละ 14.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานการขยายตัวที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะ
การนาเข้าในกลุ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ เช่น หม้อแปลง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
มอเตอร์และเครื่องเก็บประจุไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกล
อื่นๆ และชิ้นส่วน เป็นต้น ในขณะที่การนาเข้าสินค้าในกลุ่มอากาศยานขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่า
การนาเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ขยายตัวเทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า

มูลค่าสินค้านาเข้าลดลงใน
เกือบทุกหมวด ในขณะที่
สินค้าอุปโภคบริโภคไม่
ขยายตัว

รวมทั้ ง ปี 2556 การน าเข้ า มี มู ล ค่ า 219,042 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้ อยละ 0.4 เที ย บกั บ
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การขยายตัวร้อยละ 8.8 ในปีก่อนหน้า โดยปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 แต่ราคานาเข้า
ลดลงร้ อ ยละ 2.1 และเมื่ อคิ ด ในรู ป ของเงิ น บาท มู ล ค่า การน าเข้ า ลดลงร้ อยละ 1.6 เที ย บกั บ
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการค้า (Term of Trade): ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะที่ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 1.5 ทาให้อัตราการค้าในไตรมาสที่สี่
ของปี 2556 อยู่ที่ 101.1 เทียบกับ 101.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

อัตราการค้าปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
หน้า

รวมทั้งปี 2556 อัตราการค้าอยู่ที่ 101.7 ลดลงจากอัตรา 100.0 ในปี 2555 โดยราคาส่งออกลดลง
ร้อยละ 0.5 ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 2.1

ดุลการค้า: เกินดุลติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 ดุลการค้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 เกินดุล 3,849
ล้านดอลลาร์ สรอ. (123,016 ล้านบาท) เทียบกับการขาดดุล 5,033 ล้านดอลลาร์ สรอ. (159,204
ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการนาเข้าลดลงเร็วกว่ามูลค่าการส่งออก

ดุลการค้าเกินดุล

รวมทั้งปี 2556 ดุลการค้าเกินดุล 6,355 ล้านดอลลาร์ สรอ. (207,680 ล้านบาท) สูงกว่าการเกินดุล
6,015 ล้านดอลลาร์ สรอ. (188,767 ล้านบาท) ในปี 2555

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ตามการเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตข้าวนาปี
ยางพารา และปศุสัตว์
ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน 2
ไตรมาส ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.8

สาขาเกษตรกรรม: ขยายตัวตามผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ โดยเฉพาะข้าวนาปี ยางพารา และ
ปศุสัตว์ ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการหดตัวร้อยละ
0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ประกอบกับ
มีการร่นระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีในปีก่อนหน้าให้เร็วขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผลผลิต
ยางพารา และ (3) การขยายการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และประมง ลดลง
ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 20.2 ตามลาดับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง การระบาดของไรแดงและเพลี้ยแป้งในบางพื้นที่เพาะปลูก และการระบาด
อย่างรุนแรงและต่อเนื่องของโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ในกุ้ง ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ราคาสินค้าเกษตรที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ามัน (ร้อยละ 26.8) ซึ่งเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส สอดคล้องกับราคา
อ้างอิงในตลาดมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการนาเข้าเพื่อการบริโภคของจีนและเพื่อการผลิต
ไบโอดีเซลของกลุ่มสหภาพยุโรป ผลผลิตปศุสัตว์ (ร้อยละ 18.5) และกุ้งขาวแวนนาไม (ร้อยละ 82.6)
เนื่องจากผลผลิตอยู่ในระดับต่า ราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ได้แก่ ข้าว อ้อย และยางพารา เนื่องจาก
(1) การชะลอตัวของอุปสงค์ในตลาดโลก ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น (2) ปริมาณน้าตาลส่วนเกิน ทาให้
ราคาน้าตาลในตลาดโลกต่ากว่าระดับราคาพื้นฐาน (ประมาณ 20 เซนต์ต่อออนซ์) โดยรวม ผลผลิต
และราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8
รวมทั้งปี 2556 สาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.4 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 และ
ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

สาขาอุตสาหกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.9 เนื่องจากแรง
ส่งจากมาตรการรถยนต์คัน
แรกสิ้นสุดลง การบริโภค
ภาคครัวเรือนชะลอตัว และ
การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมลดลง

สาขาอุตสาหกรรม: ลดลงตามการหดตัวของการผลิตรถยนต์ การส่งออก และอุปสงค์ในประเทศ
ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 1.1 และ
ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่สองและสาม ตามลาดับ ในขณะที่อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นระดับที่ต่าที่สุดในรอบ 2 ปี โดยมีสาเหตุสาคัญจาก (1) การหดตัวของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนและการลงทุน (2) การลดลงจากฐานที่สูงของการผลิตรถยนต์ร้อยละ 23.9 เนื่องจาก
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง และส่งผลให้ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่งลดลงถึงร้อยละ
42.0 (3) การส่ง ออกสิ นค้าอุตสาหกรรมยัง คงหดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว อย่า งช้าๆ และ
สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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(4) การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี และพฤติ กรรมผู้ บริโ ภคที่ส่ง ผลให้ความต้องการฮาร์ดดิ สก์ล ดลง
ในภาพรวม อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก และอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ อุตสาหกรรมที่หดตัว ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์
รวมทั้งปี 2556 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
64.4

สาขาก่อสร้าง: ลดลงทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาก่อสร้างหดตัว
ร้อ ยละ 7.7 ต่ อ เนื่ อ งจากการหดตั ว ร้ อ ยละ 2.2 ในไตรมาสก่ อ น โดยการก่ อ สร้า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนหดตั ว ร้ อ ยละ 13.2 และร้ อ ยละ 4.6 ตามล าดั บ สอดคล้ อ งกับ การลดลงของพื้ น ที่
รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 17.7 และร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
ในขณะทีป่ ริมาณการจาหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามราคาวัสดุก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ
7.7 โดยการก่อสร้างภาครัฐ
และภาคเอกชน หดตัวร้อย
ละ 13.2 และร้อยละ 4.6
ตามลาดับ

รวมทั้งปี 2556 สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 1.2
สาขาอสังหาริมทรัพย์: ขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขา
อสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในด้านอุปสงค์ ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัว
ต่อเนื่อง สะท้อนจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่ อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยอดคงค้าง
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 16.8 และร้อยละ 11.8
ตามล าดั บ ในด้ า นอุป ทาน ยอดคงค้า งสิ น เชื่ อผู้ ป ระกอบการของธนาคารพาณิ ช ย์ และจ านวน
โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 และร้อยละ 9.5 ตามลาดับ ในขณะที่ที่อยู่
อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงร้อยละ 11.4 สาหรับราคาปรับตัว
สูงขึ้น โดยราคาที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.7 ส่งผลให้ราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน และราคาบ้านเดี่ยว
พร้อมที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และร้อยละ 5.6 ตามลาดับ เช่นเดียวกับราคาอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.3

สาขาอสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวร้อยละ 4.4 เป็น
การขยายตัวทั้งด้านอุปสงค์
และอุปทาน ในขณะที่ราคา
ที่ดินเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้
ราคาที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ้น

รวมทั้งปี 2556 สาขาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 4.6

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร: ชะลอตัวตามภาวะการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายด้านการท่องเทีย่ วฉบับใหม่ของจีนในเดือนตุลาคมและสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองใน
เดือนธันวาคม ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอตัวลง
มากจากการขยายตั ว ร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า สอดคล้ อ งกับ การชะลอตั ว ของจ านวน
นักท่องเที่ยว จากการขยายตัวร้อยละ 26.1 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 10.7 (จานวน 7.1 ล้าน
คน) โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพียงร้อยละ 6.7 ส่งผลให้รายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 (มูลค่า 348,877 ล้านบาท) ชะลอลงจากร้อยละ 32.6
(มูลค่า 320,894 ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.7
ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
รวมทั้งปี 2556 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 12.1 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น
26.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน
มาเลเซีย และรัสเซีย

ภาคการค้าส่งค้าปลีก: ชะลอตัวตามภาวะอุปสงค์ในประเทศ ในไตรมาสทีส่ ี่ การค้าส่งค้าปลีกขยายตัว
ร้อยละ 2.2 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการค้าปลีก การค้า
ปลีกหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ชะลอตัวลง และการค้าปลีกในหมวดรถยนต์และเชือ้ เพลิงหดตัว ในขณะ
ทีก่ ารค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ในด้านการค้าส่ง การค้าส่งหมวดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ในขณะที่
การค้าส่งหมวดวัสดุกอ่ สร้างชะลอตัว และหมวดเครือ่ งจักรอุปกรณ์ และวัตถุดบิ ทางการเกษตรลดลงมาก

NESDB
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอ
ตัวลงเนื่องจากการบังคับใช้
กฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ฉบับใหม่ของจีนในเดือน
ตุลาคมและสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมืองใน
เดือนธันวาคม โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.1
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.7

การค้าปลีกค้าส่งชะลอตัว
ร้อยละ 2.2 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.6
ตามการชะลอตัวของ
อุปสงค์ในประเทศ

รวมทั้งปี 2556 สาขาการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 3.2
2554
% YOY
ทั้งปี
ดัชนีค้าปลีก
4.2
อาหารและเครื่องดื่ม
-13.1
ห้างสรรพสินค้า
7.4
รถยนต์และเชื้อเพลิง
1.3
ดัชนีค้าส่ง
18.6
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว์
13.4
อาหาร
5.5
เชื้อเพลิง
9.8
วัสดุก่อสร้าง
15.1
เครื่องจักรและอุปกรณ์
6.5
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

ดัชนีค้าปลีกค้าส่งไตรมาสที่สี่ ปี 2556
2555
2556
Q1 Q2 Q3 Q4 11M Q1 Q2 Q3 ต.ค.-พ.ย.
8.0 16.8 14.4 36.7 0.1 10.0 2.8 -5.6
-9.0
-50.3 -20.8 -9.7 45.6 55.7 106.6 104.5 14.6
7.5
7.3 8.2 8.4 11.2 2.5 4.4 3.8 -1.2
3.2
10.4 27.4 23.3 62.3 -2.1 14.1 0.5 -9.7 -16.2
19.9 23.0 8.3 33.0 -1.0 11.1 -1.9 -5.9
-9.3
-18.3 -16.2 -14.8 3.0 -0.2 -0.3 -0.1 2.7
-4.5
9.0 7.2 8.5 18.2 13.2 13.9 13.7 14.9
9.0
16.3 7.3 16.6 24.2 3.5 6.8 2.6 -1.8
7.9
5.8 7.0 3.5 29.9 6.8 9.6 5.3 9.5
1.0
5.7 21.1 10.8 41.4 2.6 26.6 1.6 -8.4 -11.0
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การจ้างงาน: ลดลงทั้งการจ้างงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556
มีการจ้างงาน 39.14 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.1 โดยการจ้างงานของภาคเกษตร ลดลง 33,610 คน
(ลดลงร้อยละ 0.2) ในขณะทีก่ ารจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 408,192 คน (ลดลงร้อยละ 1.7) เนือ่ งจาก
(1) สาขาค้าส่งและค้าปลีก จ้างงานลดลง 221,244 คน หรือลดลงร้อยละ 3.7 (2) สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร จ้างงานลดลง 152,434 คน หรือลดลงร้อยละ 6.3 และ (3) สาขาการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ จ้างงานลดลง 91,881 คน หรือลดลงร้อยละ 5.5
โดยเป็นการลดลงในส่วนของการก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม สาขาอุตสาหกรรมมีการจ้างงาน
เพิ่ ม ขึ้ น 70,522 คน หรือ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 1.3 ตามการจ้ า งงานที่ เ พิ่ ม ขึ้น ในอุต สาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เป็นสาคัญ
ส าหรั บ ผู้ ว่ า งงานเฉลี่ ย ในไตรมาสนี้ มี จ านวน 257,849 คน เพิ่ ม ขึ้ น 67,602 คน เมื่ อเที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7
รวมทั้งปี 2556 อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.1

%YOY
การจ้างงานรวม (100%)
- ภาคเกษตร (38.7%)
- นอกภาคเกษตร (61.3%)
อุตสาหกรรม (14.9%)
ก่อสร้าง (6.5%)
โรงแรมและภัตตาคาร (6.0%)
ค้าส่งและค้าปลีก (15.3%)
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
อัตราการว่างงาน (%)
การทางานต่าระดับ (แสนคน)
ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2555
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4
1.2 1.0 1.5 0.7 1.8
3.7 2.3 5.2 3.4 3.8
-0.3 0.2 -0.8 -1.2 0.5
1.8 2.4 1.8 1.0 1.9
5.1 -1.0 0.1 7.7 14.1
-9.4 -10.5 -14.3 -11.4 -0.5
-0.7 -0.9 0.6 -1.6 -0.9
2.6 2.8 3.4 2.3 1.9
0.7 0.7 0.9 0.6 0.5
3.5 3.5 3.8 3.0 3.6

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค

ทั้งปี
-0.1
-0.4
0.1
1.0
2.6
-0.1
0.1
2.8
0.7
3.3

Q1
1.3
1.2
1.4
1.1
6.0
4.4
3.5
2.8
0.7
3.9

2556
Q2
0.9
0.5
1.1
-1.3
5.6
7.2
2.3
2.9
0.7
2.8

Q3
-1.2
-1.7
-0.8
2.5
-3.2
-6.0
-1.2
3.1
0.8
3.3

การจ้างงานรวมลดลง
ร้อยละ 1.1 ตามการลดลง
ของการจ้างงานภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร
อย่างไรก็ตาม การจ้างงาน
สาขาอุตสาหกรรมขยายตัว
ร้อยละ 1.3 ตาม
การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหาร
ยางและพลาสติก และ
สิ่งทอ เป็นสาคัญ
อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 0.7

Q4
-1.1
-0.2
-1.7
1.3
-0.7
-6.3
-3.7
2.6
0.7
3.6
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ภาวะการคลัง
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล: สูงกว่าประมาณการแต่ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สทุ ธิ 504,568.0 ล้านบาท
สูง กว่ าประมาณการร้อยละ 2.7 ซึ่ง เป็ นผลจากการปรับโครงสร้า งภาษี ส รรพสามิ ตสุ ราในเดื อน
กันยายน 2556 รวมทั้งการนาส่งคืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าในเดือนธันวาคม
และการขยายตัวของรายได้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ยังคงต่ากว่าช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 0.8 เนื่ องจากในปี ที่ แ ล้ ว มี การน าส่ ง รายได้ จ ากการประมู ล ให้ใช้ คลื่ น ความถี่ 3G
ย่าน 2.1 GHz และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่สูงกว่าปกติในช่วงของการดาเนินนโยบาย
คืนภาษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก
ปีงบประมาณ

รายได้นาส่งคลังสุทธิ
(พันล้านบาท)
เทียบประมาณการ (%)
เทียบปีก่อน (%)
ที่มา: กระทรวงการคลัง

1
2

การจัดเก็บรายได้สทุ ธิสูง
กว่าประมาณการร้อยละ
2.7 จากการปรับภาษี
สรรพสามิตสุรา การนาส่ง
คืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชย
ให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า และ
การขยายตัวของรายได้
ภาคเอกชน

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
2555
2556
2557
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี
Q1
Q2
Q3 Q4 Q1
1,975.9 398.5 412.8 620.8 543.8 2,161.3 508.5 469.6 641.9 541.3 504.6
-0.2
4.4

4.2
0.7

4.0
4.8

-3.3
3.9

-2.7
7.6

2.9
9.4

16.2
27.6

5.2
13.7

-1.4
3.4

-4.3
-0.5

2.7
-0.8

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทัง้ สิน้ 964,741.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 0.4 โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจาทั้งสิน้ 670,927.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 และรายจ่ายลงทุนจานวน 293,814.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แบ่งเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 จานวน 760,824.8 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.7 คิดเป็นร้อยละ 30.1 ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่า
เป้าหมายซึง่ กาหนดไว้ทรี่ ้อยละ 22 ทัง้ นี้ เป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 644,281.9 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 0.5 และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 116,542.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.51 และมีอัตรา
การเบิกจ่ายอยูท่ รี่ อ้ ยละ 27.2 สูงกว่าเป้าหมายซึง่ กาหนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 15 (2) งบประมาณเหลือ่ มปีจานวน
70,233.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.5 (3) เงินกู้นอกงบประมาณ จานวน
7,873 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 โดยเป็นเงินกูเ้ พือ่ วางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. 2555 จานวน 2,247.1 ล้านบาท และ (4) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 125,837.0
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.92

การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมและการเบิกจ่าย
ลงทุนของไตรมาสนี้สูงกว่า
เป้าหมาย

ฐานะการคลัง ในไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลการคลังตามระบบกระแส
เงินสดจานวน 279,191.8 ล้านบาท เป็นการขาดดุลงบประมาณ จานวน 334,812.2 ล้านบาท
การขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จานวน 7,673.6 ล้านบาท ทัง้ นีร้ ฐั บาลได้มกี ารกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุล
จานวน 63,294.1 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นงวด มีจานวน 324,732.0 ลานบาท

เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2557 อยู่ที่
324,732 ล้านบาท

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2556 มีจานวน 5,393,439.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
45.3 ของ GDP

หนี้สาธารณะคงค้างคิดเป็น
ร้อยละ 45.3 ของ GDP

การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุนไตรมาสนี้เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจานวน 104,333.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5
ของการเบิกจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้ โดยเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 136.4
การเบิกจ่ายลงทุนไตรมาสนี้จานวน 125,837.0 ล้านบาท แบ่งได้เป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนการลงทุนปี 2556 จานวน 109,136.0 ล้านบาท และการเบิกจ่ายงบลงทุน
ตามแผนการลงทุนปี 2557 จานวน 16,701.0 ล้านบาท

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค
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ตารางการใช้จ่ายภาครัฐ (แยกตามประเภท)
2555
2556
2557
ปีงบประมาณ
(พันล้านบาท)
ทั้งปี
Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
เบิกจ่ายรวม
2,684.9 575.2 843.9 525.1 740.8 2,847.0 968.5 666.7 564.1 647.7 964.7
YOY (%)
9.7 -15.3 35.0 -12.5 36.1
6.0 68.4 -21.0 7.4 -12.6 -0.4
รายจ่ายประจา
1,945.8 424.6 671.0 388.1 462.2 1,994.9 675.4 455.3 413.0 451.2 670.9
YOY (%)
4.2 -22.6 53.9 -19.8 15.8
2.5 59.1 -32.1 6.4 -2.4 -0.7
รายจ่ายลงทุน
739.0 150.3 172.5 136.6 278.1 852.1 293.1 211.4 151.1 196.5 257.9
YOY (%)
27.1 14.8 -8.7 18.1 92.6
15.3 95.0 22.6 10.6 -29.3 -12.0
การเบิกจ่ายรวม (ไม่รวมกรมส่งเสริม 2,501.0 530.5 738.8 511.5 720.3 2,654.1 891.3 594.5 528.8 639.5 826.5
การปกครองท้องถิ่น)
YOY (%)
NA
NA
NA NA NA
6.1 68.0 -19.5 3.4 -11.2 -7.3
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2,148.4 439.2 732.9 435.5 540.9 2,171.4 699.8 512.8 452.5 506.3 760.8
อัตราการเบิกจ่าย
90.3 18.5 30.8 18.3 22.7
90.5 29.2 21.4 18.9 21.1 30.1
เป้าหมายการเบิกจ่าย (%)
93.0 20.0 22.0 25.0 26.0
94.0 20.0 24.0 25.0 25.0 22.0
รายจ่ายประจา
1,873.0 401.1 651.1 376.0 444.9 1,894.8 641.4 422.1 402.3 429.0 644.3
รายจ่ายลงทุน
275.4 38.1 81.8 59.5 96.0 276.6 58.4 90.7 50.2 77.3 116.5
 อัตราการเบิกจ่าย
66.3 9.2 19.7 14.3 23.1
68.7 14.6 22.6 12.6 18.9 27.2
 เป้าหมายการเบิกจ่าย (%)
72.0 10.0 13.0 20.0 29.0
80.0 10.0 15.0 25.0 30.0 15.0
การเบิกจ่ายกรมส่งเสริม
183.9 44.7 105.1 13.6 20.5 192.9 77.2 72.2 35.3 8.2 138.2
การปกครองท้องถิ่น
การเบิกจ่าย (ไม่รวมกรมส่งเสริมการ 1,964.5 394.5 627.8 421.9 520.4 1,978.5 622.5 440.6 417.2 498.1 622.6
ปกครองท้องถิ่น)
2. งบเหลื่อมปี
146.8 50.6 47.9 24.1 24.2 231.0 86.2 72.7 30.8 41.3 70.2
3. เงินกู้นอกงบประมาณ
33.6 6.5 5.8 5.9 15.4 40.3 8.1 8.8 10.3 13.1 7.9
4. งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
356.1 78.9 57.3 59.6 160.3 404.3 174.4 72.4 70.5 87.0 125.8
ที่มา: กค. , ระบบ GFMIF และ สศช.



ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวลดลง ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2556 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.25
ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับ
แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ส่ว นมากยั ง คงอัต ราดอกเบี้ ย นโยบายไว้ ที่ ระดั บเดิ ม ส่ ว นประเทศอุต สาหกรรมหลั กยั ง คงอัต รา
ดอกเบี้ยที่ระดับต่าอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 ธนาคารกลางยุโรป (European
Central Bank) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinance rate) ลงจากร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็น
ร้อยละ 0.25 ต่อปี

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค

คณะกรรมการนโยบาย
การเงินปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของไทย
เนื่องจากประเมินว่า
เศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้
ต่ากว่าที่คาดการณ์ แต่
ธนาคารกลางของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนส่วนมาก
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ระดับเดิม
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รวมทั้งปี 2556 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับลดลงสองครั้ง โดยในเดือนพฤษภาคม กนง. มี
มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี และในเดือน
พฤศจิกายน กนง. ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี3
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับตัว
ลดลงตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ โดย ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 12 เดือนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.50 2.50 และ 2.71 ต่อปี ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นร้อยละ 2.23 2.37 และ
2.60 ต่อปี ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทีป่ รับตัวลดลงจากร้อยละ 7.00 7.38
และ 7.04 ต่อปี ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นร้อยละ 6.85 7.25 และ 6.92 ต่อปี ตามลาดับ ในขณะทีอ่ ตั รา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน และอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ทรงตัวทีร่ อ้ ยละ 3.02 และ 8.05 ต่อปี ตามลาดับ
ทั้งปี 2556 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐส่วนมากปรับตัวลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ มีเพียง
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ้นปี 2555
ที่ร้อยละ 8.05 ต่อปี4
เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอตัวลง
จากร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสถาบันการเงินจะยังคงมีการเร่งระดมเงินฝากเพื่อรองรับ
การขยายตัวของสินเชื่อในช่วงสิ้นปีและเพื่อรักษาฐานลูกค้าก็ตาม แต่การแข่งขันระดมเงินฝากได้ลด
ความรุ น แรงลงเนื่ อ งจากสิ น เชื่ อ ขยายตั ว ในอั ต ราชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิ จ ประกอบกั บ มี
ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (เช่น LTF RMF และประกันชีวิต )
มากขึ้นในช่วงสิ้นปี
สิ น เชื่ อภาคเอกชน (ไม่ร วมดอกเบี้ ยค้า งรั บ ) ขยายตั วในอั ต ราชะลอตั วลงจากร้อยละ 11.2
ในไตรมาสก่ อนหน้ า มาอยู่ ที่ ร้อ ยละ 10.0 โดยสิ น เชื่ อธุ รกิจ เร่ง ตั ว ขึ้ น เล็ กน้ อ ยจากร้อ ยละ 8.1
ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 8.5 เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์
ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาการพาณิชย์ ในขณะที่สาขาการธนาคารและธุรกิจการเงิน
รวมทั้ ง สาขาการเกษตรชะลอลงมาก เช่ น เดี ย วกับ สิ น เชื่ อธุ รกิจ ของสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิจ ที่
ชะลอลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากฐานสูงในปีก่อนหน้า ส่วนสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวในอัตราชะลอลง
ต่ อเนื่ อ งจากร้อยละ 12.8 ในไตรมาสก่อ นเป็ น ร้อยละ 10.5 จากการที่ ส ถาบั น การเงิ น เริ่ม เพิ่ ม
ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ฐานสินเชือ่ ทีส่ งู ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
และแรงส่ งจากมาตรการคืนภาษีให้แก่ผู้ ซื้อรถยนต์ คันแรกลดลง สอดคล้ องกับมูล ค่าการใช้จ่า ย
ผ่ า นบั ต รเครดิ ต ของคนไทย ยอดคงค้า งสิ น เชื่ อบั ต รเครดิ ต รวมทั้ ง การเบิ ก เงิ น สดล่ ว งหน้ า จาก
บัตรเครดิตทีช่ ะลอตัวลง
3

4

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ 4 แห่ง ในไตรมาสที่สี่
ของปี 2556 ปรับตัวลดลง
ตามการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย

เงินฝากและการลงทุนในตั๋ว
แลกเงิน (B/E) ชะลอตัวลง
จากไตรมาสก่อนหน้า จาก
การแข่งขันระดมเงินฝากได้
ลดความรุนแรงลง
ประกอบกับมีความต้องการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
มากขึ้น
สินเชื่อภาคเอกชนชะลอตัว
ลงสินเชื่อธุรกิจขยายตัว
เล็กน้อย แต่สินเชื่อ
ครัวเรือนชะลอตัวลง จาก
การที่สถาบันการเงินเริ่ม
เพิ่มความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อ ฐานสินเชื่อที่
อยู่ในระดับสูงในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า
และการลดลงของแรงส่ง
จากมาตรการคืนภาษีให้แก่
ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก

ล่าสุด ในเดือนมกราคม 2557 กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยได้ดี ประกอบกับต้องการรอดูสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจให้ได้อย่างชัดเจนก่อน เพื่ อตัดสินใจดาเนินนโยบาย
ที่เหมาะสมในระยะต่อไป ส่วนธนาคารกลางอินเดียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อลดแรงกดดันด้านราคา
เดือนมกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนลง ส่วนอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยโดยมากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.19 ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยเป็นร้อยละ 6.88 ต่อปี
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สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิช ย์เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่ อนหน้า แต่ สภาพคล่อง
ส่วนเกินปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) ต่อ
เงินฝากที่รวมตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 100.4 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่
ร้อยละ 101.4 ในขณะที่สภาพคล่องส่วนเกินปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,237.4 พันล้านบาท มาอยู่ ที่
1,312.0 พันล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นสาคัญ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ลดลงตลอดทั้งไตรมาส เนื่องจากความกังวล
ของนักลงทุนต่อการลดขนาดมาตรการ QE ของ FED และปัญหาการเมืองในประเทศ ณ สิ้น
ไตรมาสที่สี่ SET index ปิดที่ 1,298.7 จุด ลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาสที่สาม มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ย ต่อวัน ลดลงมาอยู่ที่ 32.9 พัน ล้า นบาท นั กลงทุน ต่า งชาติ ขายสุท ธิรวม 87.5 พัน ล้า นบาท
โดยแรงขายส่ ว นใหญ่ เกิดขึ้น ในเดื อนพฤศจิ กายนและธั น วาคม ซึ่ ง เป็น ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กับ
แรงขายสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชียของนักลงทุนต่างชาติ แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง
มากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ

NESDB

สภาพคล่องในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ตึงตัวขึน้
จากไตรมาสก่อนหน้า แต่
สภาพคล่องส่วนเกิน
ปรับตัเพิ่มขึ้น

SET เคลื่อนไหวในทิศทางที่

ลดลงตลอดทั้งไตรมาส ตาม
ความกังวลของนักลงทุนต่อ
การลดขนาดมาตรการ QE
ของ FED และปัญหา
การเมืองในประเทศ

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยผันผวนสูง ตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป ส่งผลให้ SET Index ณ สิ้นปี 2556 ปรับลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2555 โดยในระหว่างปีดัชนีได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.4 จุด
ในเดือนมกราคม 2557 SET Index ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 1,274.3 จุด มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง
เล็กน้อยมาอยูท่ ี่ 31.1 พันล้านบาท จาก 32.9 พันล้านบาท ในไตรมาสทีส่ ี่ โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
13.7 พันล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากความกังวลต่อปัญหาการเมืองภายในประเทศทีม่ คี วามรุนแรงเพิม่ ขึน้ ใน
พื้นที่ชุมนุม การปิดสถานที่ราชการ และความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1- 13
กุมภาพันธ์ SET Index ยังคงเคลือ่ นไหวผันผวน เนือ่ งจากปัญหาทางการเมืองในประเทศยังไม่มขี อ้ ยุติ
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มูลค่าการซื้อขายพันธบัตรลดลง นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิลดลงมาก มูลค่าซื้อขายเฉพาะ
ธุรกรรมซื้อขายขาด (Outright Transaction) เฉลี่ยต่อวันในไตรมาสที่สี่เท่ากับ 69.5 พันล้านบาท
ซึง่ เป็นมูลค่าซือ้ ขายต่าสุดในปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมยี อดซือ้ สุทธิในไตรมาสทีส่ เี่ พียง 7.5 พันล้านบาท
ลดลงมากจาก 91.2 พั น ล้ า นบาท ในไตรมาสที่ ส าม เนื่ องจาก (1) นั กลงทุ น ลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนในตลาดทุนภูมิภาค (2) นักลงทุนต่างชาติลดน้าหนักการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย
เนื่องจากปัญหาการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัยกดดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยและปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลลดลงจากที่ประมาณการ
ไว้เดิม ประกอบกับมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล (Yield) ณ สิ้นไตรมาส ปรับลดลงเกือบทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นถึงปานกลาง

NESDB
นักลงทุนต่างชาติลด
น้าหนักการลงทุนในตลาด
พันธบัตรไทย ทาให้มูลค่า
ซื้อขายลดลง ประกอบกับ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ทาให้อัตรา
ผลตอบแทนปรับลดลงทุก
ช่วงอายุ

ในปี 2556 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 85.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 420.0 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2555
มากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในประเทศอุตสาหกรรมหลักมากขึ้น
ตามสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ในเดือนมกราคม 2557 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 70.9 พันล้านบาท
ลดลงเล็กน้อย เมือ่ เทียบกับไตรมาสทีส่ แี่ ละเดือนธันวาคม 2556 โดยนักลงทุนต่างชาติมยี อดขายสุทธิที่
6.0 พันล้านบาท ภายหลัง FED ลดขนาดมาตรการ QE ลง และปัญหาการเมืองในประเทศทีย่ งั คงยืดเยือ้

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิในไตรมาสที่สี่ 7.92 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการไหลออกใน
ภาคอื่นๆ ที่ 5.23 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และภาคธนาคารกลางที่ 3.44 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
การไหลออกที่สาคัญมาจากการขายพันธบัตร ธปท. และตราสารทุนของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจาก
ความกังวลต่อการปรับลดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาทางการเมืองในประเทศ
เป็นสาคัญ
รวมทั้งปี 2556 มีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าสุทธิ 1.24 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการกู้เงินทั้งใน
ภาคธนาคารและภาคอื่นๆ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการเข้าซื้อตราสารหนี้ภาครัฐของ
นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าสุทธิในปี 2556 ชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับปี 2555
จากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติเป็นสาคัญ โดยเฉพาะพันธบัตร ธปท. และตราสารทุน

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออก
สุทธิในไตรมาสที่ 4 ที่ 7.92
พันล้านดอลลาร์ สรอ. จาก
การขายพันธบัตร ธปท.
และตราสารทุนของ
นักลงทุนต่างชาติเป็นสาคัญ

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามการคาดการณ์และการประกาศลดขนาดมาตรการ QE ของสหรัฐฯ
รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในไตรมาสที่สี่เฉลี่ยอยู่ที่
31.69 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เทียบกับ 31.48 และ 30.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสก่อนหน้า
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และช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลาดับ โดยค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมี
การคาดการณ์วา่ ธนาคารสหรัฐฯ เริ่มจะลดขนาดมาตรการ QE ทาให้เริ่มมีกระแสเงินทุนไหลออกของ
นักลงทุนต่างชาติ ทัง้ จากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ของไทย และในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2556
เมื่อ FOMC มีมติให้ลดขนาดมาตรการ QE ลงเดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงต้นปี 2557
ทาให้นักลงทุนปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์ ท างการเมื องในประเทศที่ มี แนวโน้ม ยื ด เยื้ อ และอาจเป็ น ข้อจ ากัด ต่ อการขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจ ในระยะต่ อไปส่ ง ผลให้ค่า เงิน บาทอ่อนค่า ลงอย่ า งต่ อเนื่ องตลอดทั้ ง ไตรมาส และ
โดยภาพรวม ค่ า เงิ น บาทในไตรมาสที่ สี่ อ่อนค่า ลงจากไตรมาสที่ ส ามร้อยละ 0.68 โดยอ่ อนค่ า
รองมาจากเงินรูเปียร์อนิ โดนีเซียและเงินเยนญีป่ นุ่

NESDB
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ตามการคาดการณ์และ
การประกาศลดขนาด
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ
รวมถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า /คู่แข่งอื่นๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน
และช่วงเดี ยวกัน ของปีก่ อน โดย ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ของปี 2556 ดั ชนีค่าเงิน บาท (NEER) อยู่ ที่
102.95 อ่อนค่าลงร้อยละ 1.46 และร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามลาดับ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) อ่อนค่าลงร้อยละ 2.71 และร้อยละ 3.22
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลาดับ
ทั้งปี 2556 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกก่อนที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
ตั้ง แต่ ไตรมาสที่ส าม และมี ความผัน ผวนค่อนข้า งสูง โดยกรอบการเคลื่ อนไหวทั้ง ปี 2556 อยู่ ที่
28.63 - 32.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.73 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้น
ร้อยละ 1.15 เมือ่ เทียบกับเฉลีย่ ในปี 2555 ส่วนดัชนีคา่ เงินบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.14 และดัชนีคา่ เงินบาท
ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.78

ในเดื อนมกราคม 2557 เงิ น บาทอ่อ นค่ า ลงต่ อเนื่ อ ง อ่อ นค่ า ที่ สุ ด ในรอบ 4 ปี ที่ 33.11 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ.เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2557 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลง
ร้อยละ 1.86) และเฉลีย่ ในวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ เท่ากับ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ดุลบัญชีเดินสะพัด : ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5,197 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(หรือเท่ากับ 166,037 ล้านบาท) เทียบกับการขาดดุล 888 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 27,354
ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า 3,849 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
การเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 1,349 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

รวมทั้งปี 2556 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2,790 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 71,816 ล้านบาท)
ขาดดุลเพิม่ ขึน้ จากทีข่ าดดุล 1,470 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 46,398 ล้านบาท) ในปี 2555
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เงินสารองระหว่างประเทศ: ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เงินสารองระหว่างประเทศอยู่ที่ 167.23
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 22.95 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งคิดเป็น
ประมาณ 2.7 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี 2556) และเทียบเท่ามูลค่า
การนาเข้า 9.6 เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการนาเข้าในไตรมาสที่สี่ ปี 2556)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป: ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 1.7 เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.7
ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ซึ่งทาให้ราคาอาหาร
สาเร็จรูป เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้า ไข่และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ ดัชนีราคาในหมวดที่
มิใช่ อาหารและเครื่องดื่ มเพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.9 ชะลอตั วลงจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า
เป็น ผลจากการชะลอตั วของราคาพลั งงานตามทิศทางราคาน้ามัน ในตลาดโลก โดยราคาสิ นค้า
ในหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งผลจาก
ฐานที่สูงของค่ากระแสไฟฟ้าจากการเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราค่าไฟอัตโนมัติ (FT) ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2555 ในอัตรา 30 สตางค์ต่อหน่วยในงวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555 และอัตรา 48 สตางค์ต่อ
หน่วยในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราค่า FT ในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2556 ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (อัตราค่า FT ในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม
2556 อยู่ที่ 54 สตางค์ต่อหน่วย) จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมชะลอตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่
ร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า5

NESDB
เงินทุนสารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 เท่ากับ
167.23 พันล้านดอลลาร์
สรอ.
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556
อยู่ที่ร้อยละ 1.7

รวมทั้งปี 2556 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากร้อยละ 3.0 ในปีก่อนหน้า
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.1 ในปีก่อนหน้า

ดัชนี ราคาผู้ผ ลิต ในไตรมาสที่ สี่ของปี 2556 เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 0.4 เท่ ากับในสองไตรมาสก่อนหน้ า
โดยราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสัตว์มีชีวิตและสัตว์น้า และ
ปลาและสัตว์น้า ส่วนราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องร้อยละ 0.2
ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก6

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556
ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.4

รวมทัง้ ปี 2556 ดัชนีราคาผูผ้ ลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 ชะลอตัวลงจากการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ในปีกอ่ นหน้า
โดยราคาผลผลิ ต เกษตรกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.1 ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเหมื อ งและผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.4 ตามลาดับ
5
6

ในเดือนมกราคม 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 1.9 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 1.0
ในเดือนมกราคม 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

สำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผนเศรษฐกิ จมหภำค

19

17 กุมภาพันธ์ 2557

Economic Outlook

NESDB

2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556

ราคาน้ามันชะลอตัวลงจาก
ราคาน้ามันดิบในไตรมาสที่สี่ ปี 2556 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาน้ามันดิบเฉลี่ย 4 ไตรมาสก่อนหน้า จาก
ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส ) ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556 อยู่ที่ 105.16 ดอลลาร์ สรอ. อุปสงค์ในตลาดโลกที่ยังอยู่
ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 107.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ามันดิบใน ในภาวะชะลอตัว
ตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาดทั้งปี 2556 อยู่ที่ 104.52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ต่ากว่าราคาเฉลี่ย 106.10
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2555 การลดลงของราคาน้ามันดิบมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) การเพิ่ม
กาลังการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริโภคและนาเข้าน้ามันดิบที่ใหญ่ที่สุด (2) การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังเป็นไปอย่างช้าๆ (3) เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ามันดิบเป็นลาดับที่ 2
ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่ความต้องการในการเก็งกาไรในราคาของสินค้าโภคภัณฑ์สาคัญๆ อยู่ใน
ระดับที่ต่าในช่วงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกตลอดปี 2556
ยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ปี
2554

Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งปี
2555
Q1
Q2
Q3
Q4
ทั้งปี
2556
Q1
Q2
Q3
Q4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ทั้งปี
2557 ม.ค.
1-12 ก.พ.

OMAN
100.75
111.08
107.47
107.10
106.60
117.02
106.45
106.55
107.48
109.37
108.20
100.85
106.44
106.87
106.76
105.95
107.89
105.59
104.05
103.05

ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
DUBAI BRENT WTI
เฉลี่ย
100.49 105.35 94.00 100.15
110.69 116.97 102.43 110.29
107.11 113.20 89.71 104.37
106.43 109.50 94.13 104.29
106.18 111.25 95.07 104.78
116.19 118.50 103.05 113.69
106.35 108.55 93.60 103.74
106.32 109.84 92.09 103.70
107.46 110.19 88.02 103.29
109.08 111.77 94.19 106.10
108.19 113.17 94.29 105.96
100.77 103.31 94.13 99.77
106.30 110.25 105.80 107.20
106.83 109.59 97.36 105.16
106.68 109.74 100.44 105.90
105.96 107.92 93.93 103.44
107.86 111.11 97.72 106.15
105.53 109.08 97.90 104.52
104.05 107.38 94.74 102.56
103.06 107.46 98.45 103.01

อัตราการขยายตัว (%YOY)
OMAN DUBAI BRENT WTI
32.1
32.5
37.1 19.4
41.7
41.6
48.2 31.7
45.0
44.9
47.4 18.0
26.8
26.2
25.9 10.8
36.1 36.0
39.3 19.8
16.1
15.6
12.5 9.6
-4.2
-3.9
-7.2 -8.6
-0.9
-0.7
-3.0 2.7
0.4
1.0
0.6 -6.5
2.6
2.7
0.5 -0.9
-7.5
-6.9
-4.5 -8.5
-5.3
-5.2
-4.8 0.6
-0.1
0.0
0.4 14.9
-0.6
-0.6
-0.5 10.6
-2.0
-2.0
-1.7 12.3
-1.2
-1.2
-1.6 8.5
1.5
1.5
1.7 11.0
-3.5
-3.3
-2.4 3.9
-3.6
-3.6
-4.8 0.0
-7.7
-7.7
-8.4 1.85

เฉลี่ย
30.2
40.8
38.8
22.4
32.8
13.5
-5.9
-0.6
-1.0
1.3
-6.8
-3.8
3.4
1.8
1.1
0.7
3.6
-1.5
-3.1
-5.8

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประมาณการราคาน้ามันดิบ WTI ปี 2557
ประมาณการราคาน้ามัน WTI ปี 2557
หน่วยงาน
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
Deutsche Bank AG (ณ มกราคม 2557)
88.75
EIA (ณ มกราคม 2557)
93.00
Barclays (ณ ธันวาคม 2556)
104.80
EIU (ณ ธันวาคม 2556)
100.60
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.
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3. เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556


เศรษฐกิจ สหรัฐ ฯ ในไตรมาสที่ สี่ ขยายตัว ร้อยละ 3.2 (%QoQ saar., first estimate) ชะลอลง
จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการปรับลดรายจ่ายของรัฐบาลกลางทาให้แรงขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งร้อยละ 3.2 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลง
ต่อเนื่องเป็นร้อยละ 6.7 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นอัตราการว่างงานต่าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2551 เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งฟื้นตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี
2553 อย่างไรก็ตาม ผลของการปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ การปรับเพิ่มภาษีเงินได้ รวมทั้ง
ความล่าช้าของการแก้ปัญหาทางการคลังและหนี้สาธารณะ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งปี 2556
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.8 ในปี 2555



เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ในไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 0.3 (%QoQ, sa) ซึ่งเป็นการขยายตัว
ติดต่อกัน 3 ไตรมาส และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 0.5
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสุทธิ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ
สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมัน่ ในเดือนธันวาคมทีเ่ พิ่มขึน้ สูงกว่าอัตราเฉลีย่ ระยะยาวเป็นครัง้ แรกในรอบ
31 เดือน อย่างไรก็ตามอุปสงค์ในประเทศทีย่ งั ปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้าๆ ทาให้แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดยัง
อยู่ในระดับสูง โดยอัตราเงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสที่สาม เป็นร้อยละ 0.8 รวมทั้งปี
เศรษฐกิจกลุม่ ประเทศยูโรโซนหดตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขนึ้ จากการหดตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2555



เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสที่สาม โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่ง
ใช้จ่ายก่อนการขึ้นภาษีบริโภค (Consumption tax) ในเดือนเมษายน 2557 รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น
ของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
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ของเงินเยนและเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจส่งผลให้ความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจเพิ่ มขึ้นสู่ ระดับ สูงสุด ในรอบ 6 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ อปรับ ตัวเพิ่ มขึ้นตามมาตรการ
ปริมาณเงิน รวมทั้งปีคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 1.7


เศรษฐกิจจีน ในไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 7.7 ใกล้เคียงกับร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อน โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง รวมทัง้ การดาเนินมาตรการ
ทางการคลังเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลให้อปุ สงค์ในประเทศยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยยอดค้าปลีกใน
ไตรมาสที่สี่ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ13.6 แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยก็ตาม
ในด้านอุปสงค์ต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 7.5 รวมทั้งปีเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวร้อยละ 7.7 เท่ากับปี 2555



เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrial Economies: NIEs) ในไตรมาสที่สี่
เศรษฐกิจเกาหลีใต้และไต้หวันขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 2.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.3 และ
ร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อน ตามลาดับ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภค
การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัว
ร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากร้อยละ 5.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวในภาคการผลิตและ
ก่อสร้าง รวมทั้งภาคการค้าส่งค้าปลีกและบริการ คาดว่าทั้งปี 2556 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
สิงคโปร์ จะขยายตัวร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 3.7 ตามลาดับ



เศรษฐกิจภูมภิ าคอาเซียน ในไตรมาสทีส่ ยี่ งั ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ
5.7 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวสูงของการส่งออกร้อยละ 7.4
อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังได้รับแรงกดดันจากปัญหาเงินทุนไหลออก ซึ่งส่งผลให้ค่าเงิน
รูเปียอ่อนค่าและอัตราเงินเฟ้อสูงร้อยละ 8.4 รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 5.8
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.2 ในปี 2555 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 6.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.5
ในไตรมาสก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกและเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 5.4 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.5
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากพายุไห่เยี่ยนก็ตาม รวมทั้งปีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 7.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ
6.8 ในปี 2555 เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวต่อเนือ่ งร้อยละ 5.1 ตามการขยายตัวของทัง้ ภาคบริการและ
ภาคการผลิต ในขณะที่การส่ งออกขยายตัว ในเกณฑ์ ต่ าร้อยละ 2.9 รวมทั้ ง ปีเศรษฐกิจขยายตั ว
ร้อยละ 4.7
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557
ในปี 2557 คาดว่ า เศรษฐกิ จ โลกจะขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.6 เร่ ง ขึ้ น จากร้ อ ยละ 3.1 ในปี 2556
โดยเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐฯ
คาดว่ า จะขยายตั ว เร่ ง ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของการใช้ จ่ า ยภาคเอกชน และการฟื้ น ตั ว ของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มประเทศยูโรโซนฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเริ่มกลับมาขยายตัว
ในปี 2557 อย่ า งไรก็ต าม เศรษฐกิจญี่ ปุ่ น มี แนวโน้ม ชะลอตั ว ลงเล็ กน้ อยจากปี 2556 เนื่องจาก
การลดลงของแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการขึ้นภาษีการบริโภคที่จะเริ่มใช้ในเดือน
เมษายน 2557 เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2556 เนื่องจากการปรับตัวภายใต้
มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการลดลงของแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียอื่นๆ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามภาคการส่งออกที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว


เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตั วร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.9 ในปี 2556
ตามแนวโน้ ม การฟื้ น ตั ว อย่ า งแข็ง แกร่ง ของการบริโ ภคภาคเอกชน ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การปรับตัวดีขนึ้ ของการจ้างงาน การฟืน้ ตัวของราคาหลักทรัพย์และทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้ ทีย่ งั
อยูใ่ นเกณฑ์ต่า และการลดลงของภาระหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน ในขณะทีแ่ รงต้านจากการปรับลดงบประมาณ
ภาครัฐเริม่ ลดลงตามลาดับ แนวโน้มการฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจคาดว่าจะทาให้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ปรับลดมาตรการขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับลด 2 ครั้งในเดือนธันวาคม
2556 และมกราคม 2557 ซึง่ จะส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนือ่ ง



เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2556 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของการส่งออก
ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินยูโร และการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ของค่าแรงที่แท้จริง
รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งทาให้ความจาเป็นในการปรับลดการขาดดุลทาง
การคลังเริ่มลดลง ในขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามความคืบหน้า
ของการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์เศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังมีแนวโน้มเป็นไป
อย่างช้าๆ เนื่องจากการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง



เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น คาดว่ า จะขยายตั ว ร้อ ยละ 1.7 ชะลอลงเล็ ก น้ อ ยจากร้อ ยละ 1.8 ในปี 2556
เนื่ องจากการดาเนินนโยบายการคลั ง เพื่ อกระตุ้ นเศรษฐกิจได้ สิ้ นสุ ด ลง และมี การปรับ เพิ่ม ภาษี
การบริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้การบริโภค
ชะลอลง อย่างไรก็ตามการส่งออกและการลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



เศรษฐกิจ จีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากร้อยละ 7.7 ในปี 2556 โดยส่วนหนึ่ ง
เป็นผลจากการสิ้นสุดลงของการดาเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและผลของการปรับ
เพิ่มอัตราภาษี VAT ในขณะที่การดาเนินมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อลดความร้อนแรง
ของเศรษฐกิจ และลดแรงกดดันด้านภาระหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะทาให้การลงทุน
ชะลอลง อย่างไรก็ดีการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการปรับตัวของสหรัฐฯ และยุโรป



เศรษฐกิ จกลุ่ มประเทศ NIEs มี แนวโน้ ม ฟื้ นตั ว อย่ า งชั ด เจนมากขึ้น เนื่องจากภาคการส่ งออกที่
ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศสาคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่
สาคัญของประเทศกลุ่มนี้ รวมทั้ง การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวใน
เกณฑ์ดี โดยคาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์จะขยายตัวร้อยละ
3.4 3.6 3.5 และร้อยละ 3.8 ตามลาดับ
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีนมี
แนวโน้มชะลอตัวลง
เล็กน้อย
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เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน คาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะปรับตัวดีขึ้น
โดยมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญจากการฟื้นตัวของการส่งออก เศรษฐกิจเวียดนาม คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.5 ใกล้เคียงกับปี 2556 เนื่องจากมาตรการภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ในภาคธนาคาร จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่จะส่งผลดีต่อภาคการส่งออก เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 เทียบกับ
ร้อยละ 7.2 ในปี 2556 โดยได้ รับ ปัจ จั ยสนับ สนุ นจากการใช้ จ่า ยภาคครัวเรือน และการใช้จ่ า ย
เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละซ่ อ มแซมสิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากพายุ ไ ต้ ฝุ่ น ไห่ เ ยี่ ย น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
ภาคการก่อสร้างของทั้ง ภาครัฐ และเอกชนขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจมาเลเซีย คาดว่ าจะขยายตั ว
ร้อยละ 4.9 ใกล้เคียงกับร้อยละ 4.7 ในปี 2556 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มีแนวโน้มที่จะ
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.4 เนื่องจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่าของรายได้
จากการส่งออกน้ามันดิบและถ่านหินซึ่งแนวโน้มราคาและความต้องการยังอยู่ในระดับต่า อีกทั้ง
แรงกดดันจากความอ่อนแอของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ช่วยให้การส่งออกปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ของอุปสงค์ในประเทศยังมีข้อจากัดจากแนวโน้มความยืดเยื้อของสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของครั ว เรื อ นและภาคธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ความล่ า ช้ า ของการด าเนิ น การ
ตามแผนการลงทุนที่สาคัญๆ ของภาครัฐ การจัดตั้งรัฐบาลและกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2558 เงื่อนไขดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจในภาพรวมยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ต่าและ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพึ่ ง พิ ง ภาคการส่ ง ออกมากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ยั ง อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยั งมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ในขณะที่ดุลการค้าและดุลบัญ ชี
เดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556


ปัจจัยสนับสนุน
1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ
2.7 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.9 ในปี 2557 และเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
จากเฉลี่ย 30.7 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปีที่ผ่านมา เป็นเฉลี่ย 32.0 – 33.0 บาทต่อดอลลาร์
สรอ. ในปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกมีโอกาสที่จะขยายตัวร้อยละ 7.0 หลังจากการหดตัว
ร้อยละ 0.2 ในปี 2556 และการขยายตัวในเกณฑ์ต่าร้อยละ 3.1 ในปี 2555
2) แรงกดดันด้านราคาน้ามันและเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่าและเอื้ออานวยต่อ
การดาเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ตามแนวโน้มราคาน้ามัน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกทีย่ งั อ่อนตัว ในขณะทีอ่ ปุ สงค์ภายในประเทศฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ



NESDB
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มี
แนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น
อย่างช้าๆ ตามการปรับตัว
ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ช่วยให้การส่งออกปรับตัวดี
ขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสงค์
ภายในประเทศจะยังเผชิญ
กับข้อจากัดอันเนื่องมาจาก
ปัญหาการเมือง ซึ่งจะส่งผล
ให้การใช้จ่ายภาครัฐมี
แนวโน้มที่จะขยายตัว
ในเกณฑ์ต่าเพราะ
การดาเนินการตามแผน
การลงทุนที่สาคัญๆ ของ
ภาครัฐมีแนวโน้มล่าช้า
นอกจากนั้น จะยังส่งผล
กระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและความเชื่อมัน่
ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ

ข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยง
1) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 มีประเทศที่
ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทั้งสิ้น 48 ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก
40 ประเทศในเดือนธันวาคม และจานวนนักท่องเทีย่ วในเดือนมกราคมขยายตัวเพียงร้อยละ 0.06
2) แรงขั บ เคลื่ อนจากอุป สงค์ภาครัฐ ยัง อยู่ในเกณฑ์ ต่า เนื่ องจาก (1) การใช้ จ่ า ยภายใต้ แผน
การลงทุน ภาครัฐจะล่าช้ ากว่ าแผนที่กาหนดไว้เดิ ม ทั้ งในส่วนของแผนการลงทุนภายใต้ร่า ง
พระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และ (2) การจัดตั้ง
รัฐ บาลที่มี แนวโน้ ม ล่า ช้า ออกไปจะส่ ง ผลกระทบให้การจั ดท างบประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความล่าช้า ซึ่งจะทาให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียงบางส่วน
เท่านัน้ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558
3) อุปสงค์ภาคเอกชนยังมีข้อจากัดในการขยายตัว โดยการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
มีข้อจากัดจาก (1) ฐานการบริโภครถยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
แนวโน้ ม ปกติ (2) ราคาสิ น ค้ า เกษตรยั ง มี แ นวโน้ ม อ่อ นตั ว โดยเฉพาะราคาข้า ว ในขณะที่
การด าเนิ น มาตรการแทรกแซงราคาของภาครั ฐ มี ข้ อ จ ากั ด และความไม่ แ น่ น อนมากขึ้ น
(3) สถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะซ้าเติมให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวได้ช้า (ซึ่งดัชนี
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ความเชื่ อ มั่ น ปรั บ ตั ว ลดลงต่ อ เนื่ อ งนั บ จากเดื อ นมี น าคม 2556) และ (4) ความเข้ ม งวด
ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เช่นเดียวกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ยัง
มีข้อจากัดจาก (1) การใช้กาลังการผลิตที่ยั งอยู่ในระดับ ต่าร้อยละ 60.14 ในเดือนธั นวาคม
2556 (2) ปัญหาทางการเมืองทาให้การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีความล่าช้า (3) การอ่อนค่า
ของเงิ น เยน (4) ดอกเบี้ ย ระยะยาวมี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น และ (5) การปรับ ตั ว ลดลงของดั ช นี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และการรอดูความชัดเจนทางด้าน
สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
สาคัญของภาครัฐ
4) ผลผลิตทางการเกษตรยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในช่วงไตรมาสที่
สองและสามของปี


ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี
2556 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.9 – 2.9 เทียบกับร้อยละ 2.2 ในปี 2556 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
ร้อยละ 0.2 ของ GDP ลดลงจากการขาดดุลร้อยละ 0.6 ในปี 2556
ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเดิมร้อยละ 4.0 –
5.0 ในการแถลงข่า วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เป็ นการขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมี
เหตุผลหลักของการปรับประมาณการดังนี้
1) ปรับสมมติฐานด้านจานวนนักท่องเที่ยว โดยคาดว่า จานวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2557 จะมีจานวน
ประมาณ 27.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ต่ากว่าสมมติฐาน 28.0 ล้านคนที่เป็นเป้าหมายของ
ทางการและเป็ น สมมติ ฐ านในการประมาณการครั้ ง ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากผลกระทบจาก
การประกาศของประเทศต่าง ๆ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของตนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ซึ่งส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.06
2) การปรับสมมติฐานด้านรายจ่ายของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุน
ภาครัฐจะล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนดไว้เดิม ทัง้ ในส่วนของแผนการลงทุนภายใต้รา่ งพระราชบัญญัติให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
พ.ศ. .... และโครงการลงทุนภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (2) กระบวนการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความล่าช้าและจะสามารถเบิกจ่ายได้เพียงบางส่วนใน
ไตรมาสแรกของปี ง บประมาณ 2558 (ไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี ป ฏิ ทิ น 2557) (4) การปรั บ
สมมติ ฐ านอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจากเดิ ม ร้ อ ยละ 95 ในการประมาณการ
ครัง้ ทีผ่ า่ นมาเป็นร้อยละ 92.0 เพือ่ ให้สอดคล้องกับอัตราการเบิกจ่ายจริงร้อยละ 90.5 ในปี 2556
3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฐานการขยายตัวที่สูงผิดปกติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการปรับ ตั ว เข้ า สู่ ภาวะปกติ ของปริ ม าณการจ าหน่ า ยรถยนต์ ในประเทศ
โดยปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นงั่ ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2556 อยู่ในระดับสูงถึง
210,214 คันและ 158,563 คันตามลาดับ เทียบกับปริมาณการจาหน่ายภายใต้แนวโน้มปกติที่
ประมาณ 90,000 คันต่อไตรมาสและปริมาณการจาหน่ายล่าสุด 119,563 คันในไตรมาสทีส่ ี่ ของปี
2556 เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าจะทาให้ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่งในไตรมาสแรกและไตรมาส
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เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มี
แนวโน้มขยายตัวในช่วง
ร้อยละ 3.0 – 4.0 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.9 ใน
ปี 2556 อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 1.9 – 2.9 เทียบกับ
ร้อยละ 2.2 ในปี 2556
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
ร้อยละ 0.2 ของ GDP
ลดลงจากการขาดดุล
ร้อยละ 0.6 ในปี 2556 โดย
มีเหตุผลหลักของการปรับ
ประมาณการดังนี้
(1) การปรับลดสมมติฐาน
จานวนนักท่องเที่ยว
(2) การปรับสมมติฐานด้าน
รายจ่ายของภาครัฐ และ
(3) การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มได้รบั
ผลกระทบจากการปรับตัว
เข้าสู่ภาวะปกติของปริมาณ
การจาหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ
(4) แรงต้านจากฐาน
การขยายตัวที่สงู ยังคงเป็น
ข้อจากัดต่อการขยายตัว
ของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนในครึ่งปีแรก
(5) การฟื้นตัวของความ
เชื่อมั่นยังมีแนวโน้มล่าช้า
(6) การปรับสมมติฐานด้าน
ราคาน้ามันและอัตรา
แลกเปลี่ยน

26

17 กุมภาพันธ์ 2557

Economic Outlook

NESDB

ที่สองจะยังหดตัวในช่วงร้อยละ 38 – 48 และร้อยละ 20 - 30 ตามลาดับ ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อ
การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับในไตรมาสทีส่ ามและไตรมาสที่สี่
ของปี 2556 นอกจากนัน้ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความล่าช้าในการจัดตัง้ รัฐบาล
ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท าให้ เ ม็ ด เงิ น จากมาตรการแทรกแซงราคาสิ น ค้ า เกษตรลดลงและขาด
ความต่อเนือ่ งและยังเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ าคัญต่อแนวโน้มการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน
4) การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างล่าช้าออกไปจนถึง
ไตรมาสที่สองเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การฟื้นตัว
ของอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มล่าช้ากว่าการคาดการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งการขาดความชัดเจน
ในการดาเนินมาตรการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญๆ ของภาครัฐ
5) การปรับลดสมมติฐานประกอบด้วย (1) ราคาน้ามันดิบดูไบจากเฉลี่ยร้อยละ 105 – 110 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในการประมาณการครัง้ ทีแ่ ล้วเป็นเฉลีย่ 102.5 – 107.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
และ (2) ค่าเงิน บาทจากเฉลี่ย 31.5 – 32.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็น 32.0 – 33.0 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ.


องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวมขยายตัวร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0
ในปี 2556 และการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับลด
ประมาณการการขยายตั ว ของการบริ โ ภคภาคเอกชนจากร้ อ ยละ 2.7 เป็ น ร้ อ ยละ 1.4
ตามแนวโน้ม การลดลงของปริม าณการจ าหน่ ายรถยนต์ ในครึ่ง ปีแรก และการขยายตั วของ
เศรษฐกิจในภาพรวมที่ต่ากว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับลดประมาณการ
การขยายตัวของรายจ่ายการบริโภคภาครัฐจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในการประมาณการ
ครั้งที่ผ่านมา เป็นการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในการประมาณการครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับ
สมมติฐานด้านอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
2) การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.9 ในปี 2556 และการขยายตัว
ร้อยละ 7.1 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการปรับลดประมาณการ
การลงทุนภาครัฐจากการขยายตัวร้อยละ 12.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 0.3

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%)
สหรัฐอเมริกา
ยูโรโซน
ญี่ปุ่น
จีน
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล)
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%)
ราคานาเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%)
จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)
ที่มา: สศช.

ข้อมูลจริง
2555
3.3
2.2
-0.6
2.0
7.8
31.1
108.8
0.6
1.6
22.4
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ข้อมูลจริง
2556
3.1
1.9
-0.4
1.8
7.7
30.7
105.0
-0.5
-2.1
26.7

ประมาณการปี 2557
18 พ.ย. 56 17 ก.พ. 57
3.5
3.6
2.5
2.8
1.0
1.0
1.2
1.7
7.5
7.5
31.5-32.5 32.0 – 33.0
105.0-110.0 102.5 – 107.5
0.5-1.5
0.5-1.5
0.0-1.0
0.0-1.0
28.0
27.5
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ในการประมาณการครั้ ง นี้ ตามการปรั บ สมมติ ฐ านด้ า นการเบิ ก จ่ า ยและการด าเนิ น การ
ตามแผนการลงทุนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงและคาดว่า
จะยังไม่สามารถเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทันในปี 2557 รวมทั้งพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่ง
คาดว่าจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมในปี 2557 ยกเว้นในส่วนที่ได้มีการอนุมัติแล้ว ประกอบกับ
สมมติฐานความล่าช้าในกระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนลงจากร้อยละ 5.8 เป็น
ร้อยละ 3.8
3) มูลค่ าการส่งออกสิน ค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว ในช่วงร้อยละ 5.0 - 7.0 เทีย บกับ
ร้อยละ 7.0 เท่ากับการประมาณครั้งที่ผ่านมา แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 0.2 ในปี
2556 อย่างไรก็ตาม การปรับสมมติฐานด้านการท่องเที่ยวทาให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและ
บริการขยายตัวร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 5.7 เทียบกับการหดตัวร้อยละ
0.4 ในปี 2556 และการขยายตั ว ร้อยละ 6.8 ในการประมาณการครั้ ง ที่ ผ่ า นมา เนื่ องจาก
การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของปริมาณการนาเข้าสินค้าจากการขยายตัวร้อยละ
6.2 เป็นร้อยละ 5.2 ตามการปรับลดประมาณการการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคซึ่ง
ส่งผลให้ความต้องการนาเข้าสินค้าต่ากว่าในการประมาณการครั้งก่อนหน้า เมื่อรวมกับการปรับ
ประมาณการการนาเข้าบริการ ส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 4.6
ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาและการขยายตัวร้อยละ 2.3
ในปี 2556
5) บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการขาดดุล 2.8 พันล้านดอลลาร์
สรอ. ในปี 2556 และการขาดดุล 2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา
เนื่ อ งจากการปรั บ ลดประมาณการดุ ล การค้ า จากการเกิ น ดุ ล 5.8 พั น ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
เป็นการเกินดุล 9.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการปรับประมาณการการนาเข้า และการปรับ
เพิ่ ม การขาดดุ ล บริการตามการปรับสมมติฐ านด้ านการท่ องเที่ ย วและข้อมู ล จริง ในปี 2556
ที่ดุลบริการยังคงขาดดุลมากกว่าการคาดการณ์
6) อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 – 2.9 เทียบกับร้อยละ 2.2 ในปี 2556 และร้อยละ 2.7
ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ากว่าในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับสมมติฐานด้านราคาน้ามันดิบ
(ดู ไ บ) จากเฉลี่ ย 105 - 110 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อบาร์เรล ในการประมาณการครั้ง ที่ ผ่ า นมา
เป็นเฉลี่ย 102.5 – 107.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในการประมาณการครั้งนี้
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6 ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2557
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจโลก
ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะฟื้ น ตั ว และสนั บ สนุ น ให้ ก ารส่ ง ออกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากปี ที่ ผ่ า นมาก็ ต าม
แต่แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐปรับตัวลดลงจากการประมาณการ
ครั้งก่อนหน้าอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภายใต้กรอบงบประมาณปกติ
มี ข้อ จ ากั ด จากกรอบการขาดดุ ล งบประมาณที่ ล ดลงจากปี 2556 และความล่ า ช้ า ในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกับอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศที่มี
แนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ เงื่อนไขดังกล่าวทาการขยายตัวทางเศรษฐกิจจาเป็นต้องพึ่งพิงแรงขับเคลื่อน
จากภาคการส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยังมีข้อจากัดทางด้านกฎหมายและแนวโน้มความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคในปี 2557 จึงควรให้ความสาคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การเร่ ง รั ดการส่ ง ออกให้ ส ามารถขยายตั วได้เ ต็ มศัก ยภาพเพื่ อเป็ นแรงขับ เคลื่อนหลั กของ
เศรษฐกิ จ โดยให้ ค วามส าคั ญ กับ การเพิ่ ม รายได้ จ ากตลาดหลั ก และตลาดใหม่ ที่ มี ศัก ยภาพ
สนับสนุนการปรับตัวของภาคการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในภูมิภาค
โดยการอ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า และการขนส่ ง ผ่ า นชายแดน และการส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการไปเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
2) การกากับดูแลแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการดูแลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเตรียม
ความพร้อมของแผนงานและโครงการที่จะต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีชุด
ใหม่ให้สามารถเร่งรัดดาเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี การกาหนดแนวทางการดาเนินการ
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน
และการพิจารณาคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่รออยู่

NESDB
การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคในปี 2557 จึงควร
ให้ความสาคัญกับประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
(1) การเร่งรัดการส่งออกให้
สามารถขยายตัวได้เต็ม
ศักยภาพ
(2) การกากับดูแลแผนงาน
และโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติ
แล้วให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การดูแลด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2557
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) การดาเนินนโยบาย
การเงินที่เอื้ออานวยต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และ
(4) การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ภัยแล้ง

3) การดาเนิ นนโยบายการเงิ นที่ เอื้ออานวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง รักษา
เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้มีความผันผวนจนเกินไป รวมทั้งการดูแลสภาพคล่องของ
ระบบเศรษฐกิจและการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ที่มีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เช่น การสร้างอาชีพเสริมช่วงภาวะน้าแล้ง และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เป็นต้น
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Economic Outlook
ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557
ข้อมูลจริง
ปี 2555 ปี 2556
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านบาท)
11,375
11,897
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
167,501 174,319
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
366
385
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
5,389
5,647
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที,่ %)
6.5
2.9
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)
13.2
-1.9
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
14.4
-2.8
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)
8.9
1.3
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)
6.8
1.0
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)
6.7
0.2
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)
7.5
4.9
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
3.1
4.2
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
225.9
225.4
2/
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)
3.1
-0.2
2/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
2.5
0.2
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
6.2
2.3
1/
มูลค่าการนาเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
219.9
219.0
2/
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)
8.8
-0.4
2/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)
7.1
1.7
1/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
6.0
6.4
1/
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
-1.5
-2.8
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
-0.4
-0.6
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
3.0
2.2
GDP Deflator
1.3
1.7

NESDB

ประมาณการปี 2557
18 พ.ย. 56 17 ก.พ. 57
12,769
12,599
186,116
183,638
399
388
5,816
5,650
4.0-5.0
3.0-4.0
7.1
3.1
5.8
3.8
12.0
0.3
2.9
1.6
2.7
1.4
3.8
2.0
7.0
6.0
241.0
241
7.0
5.0 - 7.0
6.0
4.0 - 6.0
6.2
4.6
236.0
231.6
6.7
5.7
6.2
5.2
5.8
9.6
-2.5
-0.6
-0.6
-0.2
2.1-3.1
2.1-3.1

1.9-2.9
1.9-2.9

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 17 กุมภาพันธ์ 2557
หมายเหตุ: 1/ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปลีย่ นแปลงวิธีการคานวณดุลการชาระเงินให้เป็นไปตามคูม่ ือดุลการชาระเงินฉบับที่ 6 ของ IMF
(ดูรายละเอียดที่ http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/
Newtable.aspx) ส่งผลให้มูลค่าการนาเข้าที่ใช้เป็นฐานในการประมาณการในครั้งก่อนหน้าลดลง
2/
ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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