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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ดีขึ้นอย่างชัดเจนจาก  
การขยายตัวร้อยละ 0.2 ในสามไตรมาสแรก และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว  
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสี่ขยายตัวร้อยละ 1.7 จากไตรมาสสาม (QoQ_SA)  

 ดา้นการใชจ้า่ย มปีจัจยัสนบัสนนุจากการบรโิภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน การสง่ออก 
และรายจา่ยเพือ่การอปุโภคของรฐับาล ในดา้นการผลติ ปรบัตวัดขีึน้ในเกอืบทกุภาคการผลติ 
โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่กลับมา
ขยายตัวครั้งแรกในรอบหลายไตรมาส ขณะที่สาขาค้าส่งค้าปลีกและสาขาอสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวเร่งขึ้น 

 รวมทั้งปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัว
ร้อยละ 0.3 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 2.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.9 
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.8 ของ GDP 

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จาก (1) การฟืน้ตวัอยา่งชา้ๆ ของภาคการสง่ออกตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลก (2) การฟืน้ตวั
ของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว (3) การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดําเนิน
โครงการลงทุนที่สําคัญๆ ของภาครัฐ และ (4) การเริ่มกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิต
และจําหนา่ยรถยนต ์และ (5) การลดลงของราคาน้ํามนัในตลาดโลก อยา่งไรกด็ ีการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิยงัมขีอ้จํากดัจาก (1) ภาคเกษตรยงัมขีอ้จํากดัจากการทีร่าคาในตลาดโลกยงัไมม่ี
แนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน (2) เศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวน และ (3) แนวโน้ม
การอ่อนค่าของสกุลเงนิในประเทศคูค่้าและคูแ่ข่ง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรบัตวัเพิ่มขึ้น 
โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 การบริโภคของครัวเรือนและ 
การลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.9 และร้อยละ 6.0 ตามลําดับ อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง
รอ้ยละ 0.0 – 1.0 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุรอ้ยละ 4.9 ของ GDP 

 ประเดน็การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิในป ี2558 ตอ้งใหค้วามสําคญักบั (1) การดแูลเกษตรกร
ผูม้รีายไดน้อ้ยและสนบัสนนุการปรบัตวัในการผลติภาคเกษตรเพิม่เตมิจากมาตรการการใหเ้งนิ
ชว่ยเหลือการผลิตและสินเชื่อตา่งๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว (2) การดูแลธุรกิจ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิและการอ่อนคา่ของสกลุเงินในประเทศทีเ่ปน็ตลาด
สง่ออกสําคญัๆ (3) การสง่เสรมิการพฒันาอาชพีเสรมิและการยกระดบัทกัษะสําหรบัผูม้รีายได้
นอ้ย (4) การเรง่รดัการสง่ออกใหส้ามารถขยายตวัไดต้ามเปา้หมายทีร่อ้ยละ 4.0 (5) การเรง่รดั
การพจิารณาอนมุตัโิครงการสง่เสรมิการลงทนุทีย่งัคงคา้งอยูแ่ละโครงการทีข่อรบัการสง่เสริม
การลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2557 รวมทั้งเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม 
การลงทนุแลว้ใหด้ําเนนิการลงทนุโดยเรว็ (6) การดําเนนินโยบายการเงนิและอตัราแลกเปลีย่น
โดยสอดคลอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิ และ (7) การเรง่รดั ตดิตาม ประเมนิผลการใชจ้า่ย
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจําปี
งบประมาณ 2558 และการเบกิจา่ยงบลงทนุของรฐัวสิาหกจิ รวมทัง้เรง่รดัโครงการลงทนุดา้น
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
โครงการความรว่มมอืกบัต่างประเทศในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน  

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2558 

(% YOY) 
2556  2557   ประมาณการ 
ท้ังปี  H1 ท้ังป ี   2558 H2 Q4 

GDP (ณ ราคาคงที่) 2.9   0.0 0.7   3.5-4.5 1.4 2.3 
การลงทุนรวม  
(ณ ราคาคงที่) 

-2.0   -8.1 -2.8   6.0 3.0 3.2 

ภาคเอกชน -2.8   -7.2 -1.9   5.0 4.0 4.1 
ภาครัฐ 1.3   -11.3 -6.1   9.8 -0.6 -0.3 

การบริโภครวม  
(ณ ราคาคงที่) 

1.1   -0.7 0.7   3.4 2.1 2.4 

ภาคเอกชน 0.3   -1.3 0.3   2.9 2.0 1.9 
ภาครัฐบาล 4.9   3.1 2.8   5.6 2.5 5.5 

มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ -0.2   -0.4 -0.3   3.5 -0.1 1.5 
ปริมาณ 0.2   0.8 0.7   3.5 0.6 2.7 

มูลค่าการนําเข้าสินค้า -0.5   -13.3 -8.5   1.8 -3.2 -5.7 
ปริมาณ 1.6   -12.6 -6.8   4.8 -0.4 -0.5 

ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ต่อ GDP (%) 

-0.6   2.6 3.8   4.9 4.9 10.2 

เงินเฟ้อ 2.2   2.2 1.9   0.0-1.0 1.6 1.1 
อัตราการว่างงาน 0.7   0.9 0.8   0.8 0.7 0.6 
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เศรษฐกิจไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากที่หดตัวร้อยละ 0.5  
ในไตรมาสแรก การขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสที่สอง และร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่สาม ในด้านการใช้จ่าย  
มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก และรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของ
รัฐบาล ในด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และ
สาขาโรงแรมและภัตตาคารที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบหลายไตรมาส ขณะที่สาขาค้าส่งค้าปลีกและสาขา
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเร่งขึ้น และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ขยายตัว  
จากไตรมาสทีส่าม รอ้ยละ 1.7 (QoQ_SA) เรง่ขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 1.2  ในไตรมาสก่อนหนา้ รวมทัง้ป ี2557 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 0.7 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556  

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2557  

1) การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 1.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ 69.6 สูงกวา่ 60.0 61.2 
และ 69.3 ในสามไตรมาสแรกของป ี2557 ตามลําดบั 

รวมทั้งปี 2557 การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืนขยายตวัรอ้ยละ 0.3 เท่ากับการขยายตัวในปีก่อนหน้า 

2) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
ชะลอลงเล็กน้อย การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 0.3 เนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 8.0  
แต่การลงทุนภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละ 9.4 ปรบัตวัดขีึน้ทัง้การกอ่สรา้งและหมวดเครือ่งมอืเครือ่งจกัร  

รวมทั้งปี 2557 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 2.8  โดยการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 6.1 และการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 1.9 

3) การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 56,763 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 
1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (สัดส่วนร้อยละ 88.7  
ของมูลค่าการส่งออกรวม) เป็นร้อยละ 3.1 แต่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและทองคําลดลงร้อยละ 8.5 และ
ร้อยละ 12.6 ตามลําดับ จึงทําให้มูลค่าการส่งออกในภาพรวมยังขยายตัวช้า  โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.7 แต่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตร สินค้าที่มีมูลค่า
ส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าที่มี
มูลคา่สง่ออกลดลง ไดแ้ก ่มนัสําปะหลัง ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และกุ้ง ปูกระป๋องและแปรรูป การส่งออกไป
ตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (9) และออสเตรเลียขยายตัว แต่การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น 
และจีนลดลง เม่ือหักการส่งออกทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7  และในรูป
ของเงินบาท มูลค่าการส่งออกรวมขยายตัวร้อยละ 4.7  
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รวมทั้งปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 0.3 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 แต่ราคา
ลดลงร้อยละ 1.0 เม่ือคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 

4) สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.7 ปรับตัวดีขึ้นมากจากที่ลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่สาม และเป็น
การขยายตัวครั้งแรกหลังจากที่ลดลงติดต่อกัน 6 ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์จาก
ต่างประเทศและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสนี้ขยายตัว  
ร้อยละ 3.1 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว  ได้แก่ เสื้อผ้า เคมีและเคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่หดตัวช้าลง ได้แก่ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งทอ  
อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.1 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า 

รวมทัง้ป ี2557 การผลติสาขาอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 1.1 และอตัราการใชก้ําลงัการผลติเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 60.5 

5) สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากผลผลิต
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไม้ผล ลดลง โดยมีสาเหตุสําคัญจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะภาวะฝนตกหนักใน
ภาคใต้ และฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางปี รวมทั้งเป็นผลจากการที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา อย่างไรก็ตาม ผลผลิต
ข้าวเปลือกนาปี มันสําปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ และประมงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ เหมาะสม  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกในพืชบางชนิด ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และการฟื้นตัวของผลผลิตกุ้ง
จากปัญหาโรคตายด่วน ในขณะที่ราคาสนิคา้เกษตรลดลง สง่ผลใหร้ายไดเ้กษตรกรลดลงรอ้ยละ 13.0  

รวมทั้งปี 2557 สาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.1 ราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยและรายได้เกษตรกรลดลง 
ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 5.3 ตามลําดับ  

6) สาขาก่อสร้าง ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ร้อยละ 3.7 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 2.7 ในไตรมาสที่สาม 
โดยทีท่ั้งการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว  

รวมทั้งปี 2557 สาขากอ่สรา้งลดลงร้อยละ 3.8 

7) สาขาโรงแรมและภตัตาคาร ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 ดขีึน้อยา่งชดัเจนจากการหดตวัรอ้ยละ 4.6 ในไตรมาสกอ่นและ
เปน็การขยายตวัครัง้แรกหลงัจากทีห่ดตวัตดิตอ่กนัในสามไตรมาสแรก โดยปรบัตวัดขีึน้ทัง้จํานวนนกัทอ่งเทีย่วและ
รายได ้และอตัราการเขา้พกัเฉลีย่เริม่กลบัสูภ่าวะปกตทิีร่อ้ยละ 64.2 ใกลเ้คยีงกบัไตรมาสเดยีวกนัของป ี2556 

รวมทั้งปี 2557 สาขาโรงแรมและภัตตาคารลดลงร้อยละ 2.1  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2558 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟื้นตัว 
อย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (2) การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและ  
ภาคการท่องเทีย่ว (3) การเร่งรัดการใช้จา่ยและการดําเนินโครงการลงทนุที่สําคญัๆ ของภาครัฐ (4) การเร่ิมกลบัมา
ขยายตัวของปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ และ (5) การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก อย่างไรก็ดี  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีข้อจํากัดจากปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การขยายตัวของภาคเกษตรยังมี
ข้อจํากัดจากราคาในตลาดโลกที่ยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน (2) ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมี
แนวโน้มผันผวน และ (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งในด้านดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลมากขึ้น
ตามการฟื้นตัวของการส่งออกและการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก อัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ํา 
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรก และต้องติดตามและประเมิน
สถานการณ์การปรับตัวของสถานการณ์ด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลังอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่ามลูคา่การสง่ออกสนิคา้
จะขยายตัวรอ้ยละ 3.5 การบรโิภคของครัวเรือนและการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 2.9 และร้อยละ 6.0 ตามลําดับ 
อตัราเงนิเฟอ้ทัว่ไปอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 0.0 – 1.0 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุรอ้ยละ 4.9 ของ GDP 
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 ดา้นการใชจ้า่ย 

การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืน: ขยายตวัในเกณฑด์ ีสอดคลอ้งกบัการปรับตวัดขีึน้ของความเชือ่มัน่และการหดตัว
ช้าลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ เร่งขึ้น ในไตรมาสที่สี่ของปี 
2557 การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืนขยายตวัในเกณฑด์รีอ้ยละ 1.9 เทยีบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.2 ในไตรมาสทีส่าม 
โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตัวช้าลงตามปริมาณการจําหน่ายรถยนต์นั่งซึ่งลดลงร้อยละ 16.3  
เทียบกับการลดลงร้อยละ 45.8 ในไตรมาสที่สาม ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ขยายตัวเร่งขึ้นทั้งปรมิาณ
การใช้กระแสไฟฟ้า การนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และปริมาณการจําหน่ายโซดาและน้ําดื่มบริสุทธิ์  
ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.5 ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 18.9 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการขยายตัวร้อยละ 3.9  
ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 11.2 ในไตรมาสที่สาม ตามลําดับ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 69.6 สูงกว่าระดับ 60.0  61.2 และ 69.3 ในสามไตรมาสแรก 
ของป ี2557 ตามลําดบั  

รวมทั้งปี 2557 การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.3 เท่ากับการขยายตัวในปี 2556  

การลงทุนภาคเอกชน: ขยายตัวเร่งขึ้น โดยที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างกลับมาขยายตัว ในขณะที่ 
การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรชะลอตัวลงเล็กน้อย ในไตรมาสทีส่ีข่องป ี2557 การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่สาม การลงทุนในเครื่องมือเคร่ืองจักร
ขยายตัวร้อยละ 4.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่สาม โดยมูลค่าการนําเข้าสินค้าทุน
ลดลงร้อยละ 3.5 การลงทุนก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 3.6 
ในไตรมาสทีส่าม โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 18.3 และร้อยละ 6.9 ตามลําดับ หลังจากที่ลดลงต่อเนื่องในช่วงสองไตรมาสก่อนหน้า 
นอกจากนี้ การลงทุนใหม่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาก โดยการขอรับการสง่เสริมการลงทนุผา่นคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้มีมูลค่า 1,601 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 329.2 เร่งขึ้นจาก 
การขยายตัวร้อยละ 84.0 ในไตรมาสที่สาม และเป็นมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนที่สูงสุดนับจาก  
การก่อตั้งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2546 เนื่องจากนักลงทุนเร่งยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนในเดือนธันวาคมก่อนที่นโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ขณะที่การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนขยายตัวเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ไตรมาส ทั้งจํานวนโครงการและมูลค่า
การอนุมัติส่งเสริมการลงทุน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และร้อยละ 31.3 ปรับตัวดีขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับ 
การลดลงร้อยละ 5.8 และร้อยละ 29.9 ในไตรมาสสาม ตามลําดับ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 
48.8 ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับ 49.2 ในไตรมาสที่สาม  

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 
ทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือน  
การลงทุนภาคเอกชนและ
การส่งออกขยายตัว  

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่องจาก 
ไตรมาสสาม โดยการลงทุน
ในหมวดเครื่องมือ
เครื่องจักรขยายตัว และ
การก่อสร้างภาคเอกชน
กลับมาขยายตัว 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 
1.9 สอดคล้องกับ 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และ
ปริมาณการจ าหน่าย
รถยนต์นั่งหดตัวช้าลง 
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รวมทัง้ป ี2557 การลงทนุภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 1.9 โดยการลงทุนในเคร่ืองมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 1.3 
และการลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.7 

การส่งออก: มลูคา่การสง่ออกกลบัมาขยายตวัตามการปรบัตวัดขีึน้ของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้หลกัโดยเฉพาะ
สหรฐัอเมรกิา  การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีมูลค่าทัง้สิ้น 56,763 ล้านดอลลาร ์สรอ. เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสที่สาม โดยปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ตามการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก  แต่ราคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 1.1  
ตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตร เมื่อหักการส่งออกทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.7 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การสง่ออกมมีลูคา่ 1,856,402 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เรง่ขึน้
จากการขยายตวัรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาสทีส่าม 

 

มูลค่าส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมและสินค้า
ประมงเพิ่มข้ึน แต่มูลคา่
ส่งออกสินค้าเกษตรลดลง 

มูลค่าการส่งออกในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.5 โดยปริมาณเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.7 แต่ราคาลดลง
ร้อยละ 1.1 เมื่อคิดในรูป
เงินบาท มูลค่าการส่งออก
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 

มูลค่าการส่งออกสนิค้าเกษตรลดลงร้อยละ 8.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมาสที่สาม เนื่องจาก
ราคาส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 10.0 โดยเฉพาะราคาส่งออกข้าวและยางพารา แต่ปริมาณการส่งออก
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 การส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึน
รอ้ยละ 39.3 โดยทีป่รมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 72.9 จากการเรง่ระบายขา้วของรฐับาล รวมทัง้เปน็ผลจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดกลุ่มทวีปแอฟริกา และการส่งออกตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐไปยังอินโดนีเซีย
และฟลิปิปนิส ์มลูคา่การสง่ออกมนัส าปะหลงัลดลงรอ้ยละ 0.2 ซึง่เปน็ผลจากปรมิาณการสง่ออกทีล่ดลงรอ้ยละ 
3.1 แตร่าคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7  มูลค่าการส่งออกยางพาราลดลงร้อยละ 42.1 โดยปริมาณการส่งออก
ลดลงร้อยละ 13.1 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 33.3 เนื่องจากสต็อกยางพาราของโลกยังอยู่ในระดับสูง 
มูลค่าการส่งออกน้ าตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 13.4 ในไตรมาสก่อนหน้า  
ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออกโดยเฉพาะในตลาดอาเซียนและจีน  สินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการในตลาดโลกที่เริ่มฟื้นตัว โดยปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออก



ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 16 กุมภาพันธ์ 2558 

Economic Outlook NESDB 

6 

ขยายตวัรอ้ยละ 3.4 และรอ้ยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ตามลําดบั การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสําคัญๆ เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 3.3  7.0  6.6 และร้อยละ 8.6 ตามลําดับ แต่การส่งออกกุ้ง ปูกระป๋องและแปรรูป 
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลดลงร้อยละ 6.5 และร้อยละ 22.5 ตามลําดับ  สินค้าประมงขยายตัวร้อยละ 7.8 
โดยสินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์ขยายตัวร้อยละ 12.2  สินค้าส่งออกอื่นๆ ลดลง 
รอ้ยละ 7.1 ซึง่มสีาเหตสุําคญัมาจากการสง่ออกทองคําทีย่งัไมข่ึน้รปูทีล่ดลงรอ้ยละ 12.6 

รวมทั้งปี 2557 การส่งออกมีมูลค่า 224,792 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลง 
ร้อยละ 0.2 ในปี 2556 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 แต่ราคาลดลงร้อยละ 1.0  และเมื่อคิดใน
รูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.3 ในปี 2556 

ตลาดส่งออก: การส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวทั้งตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (15) และอาเซียน (9)  
แต่การส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น และจีนลดลง  การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาขยายตัวร้อยละ 7.2 เร่งขึ้น 
จากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่  
การส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 2.0  
ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป การส่งออกไปตลาดอาเซียน (9) 
ขยายตัวร้อยละ 5.2 เร่งตัวขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสที่สาม ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาด
ออสเตรเลียกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ร้อยละ 14.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 14.4  
ในไตรมาสก่อนหน้าซึง่เป็นผลจากการขยายตัวของการสง่ออกรถยนต์ อุปกรณ์และสว่นประกอบ อย่างไรกต็าม 
การส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น และจีนลดลงร้อยละ 0.6 และร้อยละ 15.3 ตามลําดับ ตามภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจจีน เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดฮ่องกงที่ลดลงร้อยละ 1.8 

 

การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ 
และอาเซียนขยายตัวเร่งขึ้น 
แต่ขยายตัวในอัตราชะลอ
ลงในตลาดสหภาพยุโรป 
และลดลงในตลาดญีปุ่่น 
และจีน 

 

สนิคา้สง่ออกส าคญั 

%YoY 
2556  2557 สดัสว่น 

Q4/57 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สินค้าเกษตร 0.0 3.2 -9.8 -0.2 5.9 -1.3 -2.0 2.7 4.4 -8.5 -3.5 -16.2 -6.7 8.1 

ข้าว -4.6 8.6 -14.0 5.5 -14.0 23.0 4.6 21.5 25.2 39.3 34.7 12.2 67.0 2.9 
ยางพารา -5.9 -8.7 -16.8 -11.1 13.8 -26.9 -15.5 -24.0 -24.8 -42.1 -40.0 -43.0 -43.0 2.4 
มันสําปะหลัง 18.1 34.9 -8.3 19.1 25.5 13.5 26.9 14.2 15.5 -0.2 7.0 -3.8 -3.1 1.3 

สินค้าอุตสาหกรรม 1.8 7.7 -0.4 1.3 -1.1 0.1 -3.1 -0.4 0.9 3.1 6.8 -0.2 2.5 88.7 
น้ําตาล -27.2 -37.4 -22.6 -32.2 -1.2 -4.2 -28.3 -29.8 13.3 93.3 96.5 91.4 91.9 1.3 
กุ้ง-ปูกระปอ๋งและแปรรูป -19.5 -13.6 -24.6 -21.2 -18.2 -13.8 -25.2 -13.8 -11.8 -6.5 -2.5 -15.7 0.8 0.7 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.6 1.3 6.8 4.2 2.2 -0.3 -1.3 0.9 -0.4 -0.2 1.6 -3.9 1.6 3.3 
อิเล็กทรอนิกส ์ -0.8 2.3 -8.6 2.4 1.7 1.8 -0.4 -1.7 2.4 6.6 6.6 6.5 6.8 15.3 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.3 13.4 -1.4 -0.8 -0.6 4.5 7.2 2.0 0.1 8.8 8.2 5.6 13.0 5.2 
ผลิตภัณฑ์โลหะ -5.5 55.9 6.6 -21.0 -37.2 -11.2 -34.2 -5.5 -0.9 5.9 13.0 -6.5 11.5 4.2 
ยานยนต ์ 7.6 16.8 12.2 7.2 -3.9 0.1 3.0 -1.6 -3.9 3.3 7.9 2.0 -0.2 13.8 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 4.0 4.2 -1.5 4.7 9.0 8.5 7.8 9.9 7.8 8.6 11.6 5.7 8.6 8.6 
เคมีภัณฑ์ 7.6 15.9 10.0 4.6 0.2 -6.0 -7.3 -7.3 -1.9 -7.2 0.7 -20.5 -2.0 3.4 
ปิโตรเคมี 5.3 9.1 3.8 3.6 4.9 7.6 5.3 11.2 6.8 7.0 14.5 5.9 0.6 5.7 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -1.3 -6.3 -19.4 9.6 11.8 -11.9 -15.5 -0.0 -7.2 -22.5 -9.7 -34.6 -21.6 4.9 

สินค้าประมง -25.4 -18.2 -31.6 -28.2 -22.9 1.4 -9.4 2.3 4.7 7.8 16.9 2.4 2.5 1.1 
กุ้ง, ปู, กั้ง, และล็อบสเตอร์ -33.4 -19.0 -46.5 -35.1 -29.8 -5.3 -27.1 -6.1 -1.3 12.2 23.1 2.2 9.4 0.5 

สินค้าส่งออกอ่ืนๆ -44.5 -79.1 -25.0 -42.3 -8.2 -12.1 278.4 13.5 -77.4 -7.1 -65.1 57.6 41.4 1.2 
ทองคํา -50.1 -86.8 -29.1 -46.8 -8.7 -15.6 469.3 14.3 -85.4 -12.6 -79.3 71.8 61.0 0.9 

ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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การน าเขา้: ปรับตวัลดลงตามการลดลงของมูลคา่การน าเขา้น้ ามนัดบิในภาวะที่ราคาน้ ามนัดิบในตลาดโลก
ลดลง ในไตรมาสทีส่ีข่องป ี2557 การนําเขา้มมีลูคา่ทัง้สิน้ 49,127 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 5.7 เทยีบกบั
การลดลงรอ้ยละ 0.8 ในไตรมาสทีส่าม โดยปรมิาณการนําเข้าลดลงรอ้ยละ 0.5 ขณะทีร่าคานําเขา้ลดลงรอ้ยละ 
5.3 ตามการลดลงของราคาน้ํามนัดบิ และทองคํา เมือ่หกัการนําเขา้ทองคําแลว้ มลูคา่การนําเขา้ลดลงรอ้ยละ 4.2 
ในรปูของเงนิบาท การนําเขา้มมีลูคา่รวม 1,606,351 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 เทยีบกบัการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 
ในไตรมาสกอ่นหนา้ 

ในรายหมวด มูลค่าสินค้านําเข้าในหมวดวตัถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทนุ และหมวดอื่นๆ ลดลง แต่สินค้า
นําเข้าในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าการน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง 
ลดลงร้อยละ 5.0 เนื่องจากมูลค่าการนําเข้าน้ํามันดิบลดลงตามการลดลงของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  
และการชะลอปรมิาณการนําเข้าน้ํามันของโรงกลั่นในภาวะที่คาดว่าราคาน้ํามนัในตลาดโลกอาจจะลดต่ําลงอีก 
อย่างไรก็ด ีสินค้านําเข้าอื่นๆ มีมูลคา่นําเข้าเพิ่มขึน้ในหลายรายการ ได้แก ่ก๊าซธรรมชาต ิผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม 
วัสดุที่ทําด้วยโลหะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มูลค่าการน าเข้าหมวดสินค้าทุน ลดลง 
ร้อยละ 3.5 สินค้านําเข้าที่มีมูลค่าลดลง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อากาศยาน แท่นขุดเจาะน้ํามัน รถไฟ และ
เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ และชิน้สว่น เปน็ตน้ มลูคา่การน าเขา้หมวดสนิคา้อปุโภคบรโิภค ขยายตวัรอ้ยละ 4.0 สนิคา้
ที่มีมูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน สิ่งทอ และเครื่องประดับ (ยกเว้นไข่มุกและอัญมณี)  
มูลค่าการน าเข้าหมวดสินค้าอื่นๆ หดตัวร้อยละ 22.3 ตามการลดลงของการนําเข้าทองคํา (ไม่รวม
ทองรูปพรรณ)  

 

มูลค่าสนิค้าน าเข้าในหมวด
วัตถุดิบและสินค้าขัน้กลาง 
สินค้าทนุ และหมวดอื่นๆ 
ลดลง แตส่ินค้าน าเข้าใน
หมวดอุปโภคบริโภค
ขยายตัวต่อเนื่อง 

มูลค่าการน าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 
5.7 เนื่องจากการลดลงของ
มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดบิ  

ตลาดส่งออกส าคัญ 

(%YOY)  
2556  2557 สดัสว่น 

Q4/57 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สหรัฐอเมริกา 0.7 0.8 -3.5 0.6 5.2 4.1 0.6 4.9 3.4 7.2 6.4 2.7 13.2 11.0 
ญี่ปุ่น -5.2 1.5 -6.3 -10.1 -5.5 -1.9 0.7 -6.4 -1.0 -0.6 4.1 -10.7 5.9 9.4 
สหภาพยุโรป (15) 2.7 7.0 -5.3 3.3 6.2 4.7 4.8 10.9 2.0 1.7 8.5 -5.2 1.4 9.1 
จีน 1.4 7.3 -13.4 -0.4 12.9 -7.9 -4.5 -4.2 -6.3 -15.3 -7.8 -18.7 -18.8 11.3 
อาเซียน (9) 5.0 5.9 2.4 10.8 1.2 0.2 -5.4 -0.1 1.1 5.2 7.2 9.0 -0.6 26.4 
ออสเตรเลีย 6.0 33.6 16.3 -5.5 -10.7 -10.1 -17.4 -20.3 -14.4 14.6 16.0 24.0 4.5 4.6 
ฮ่องกง 0.7 11.2 7.7 -1.4 -12.0 -4.4 -1.8 1.7 -13.5 -1.8 2.9 1.8 -9.5 5.1 
เกาหลีใต้ -4.0 -2.2 9.8 -16.3 -6.8 -1.5 -13.3 -3.9 11.7 1.8 -8.1 -5.9 21.2 1.9 
รวมสินค้าออก 
ตามสถติิศุลกากร 

-0.3 3.9 -2.2 -1.7 -1.0 -0.4 -1.4 -0.0 -1.8 1.6 4.0 -1.0 1.9 100.0 

รวมสินค้าออก 
ตามสถติิดุลการช าระเงิน 

-0.2 4.1 -1.9 -1.8 -0.9 -0.3 -1.1 0.3 -1.7 1.5 4.1 -1.8 2.3 98.7 

ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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รวมทั้งปี 2557 การนําเข้ามีมูลค่า 200,210 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.5 ในปี 2556 โดยปริมาณและราคานําเข้าลดลงร้อยละ 6.8 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ และเมื่อคิดในรูป
ของเงินบาท มูลค่าการนําเข้าลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.8 ในปี 2556 

อัตราการค้า (Term of Trade): ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาส่งออกลดลงร้อยละ 
1.1 ในขณะที่ราคานําเข้าลดลงร้อยละ 5.3 การลดลงของราคาสินค้านําเข้าที่เร็วกว่าการลดลงของราคาสินค้า
ส่งออก ส่งผลให้อัตราการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 102.0  ในไตรมาสที่สาม เป็น 105.5 ในไตรมาสที่สี่ 

รวมทั้งปี 2557 อัตราการค้าอยู่ที่ 102.6 เพิ่มขึ้นจาก 101.7 ในปี 2556 โดยราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.0  
และราคานําเข้าลดลงร้อยละ 1.8 

 

อัตราการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า 

 

สนิคา้น าเขา้ส าคญั 

%YoY 
2556  2557 สดัสว่น 

Q4/57 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สนิคา้อปุโภคบรโิภค 3.7 9.6 6.4 -1.1 0.2 -1.7 -7.3 -4.5 1.1 4.0 3.8 1.3 7.1 9.3 
อาหาร เครือ่งดืม่ และผลติภณัฑ์นม 8.3 17.4 5.0 4.5 6.4 -1.5 -12.4 3.9 4.5 -0.2 2.5 -6.1 3.4 2.4 
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ในบ้าน -18.5 -4.2 -3.5 -6.4 -45.2 -8.4 -19.6 -15.5 -7.0 11.9 5.4 7.8 24.0 0.4 
สิง่ทอ 0.0 -1.8 2.3 4.1 -4.5 4.3 5.9 -0.6 2.4 9.9 10.7 6.7 12.4 0.9 
เครือ่งประดบั  
(ยกเวน้ไขม่กุและอญัมณ)ี 

-15.1 -30.4 5.7 -22.0 -0.5 0.7 -8.2 -4.6 -3.3 21.5 28.5 18.8 17.1 0.4 

วตัถดุบิและสนิคา้ขัน้กลาง 0.4 3.3 3.4 -3.8 -1.5 -4.8 -4.7 -10.0 1.1 -5.0 -1.1 -3.3 -10.9 57.6 
น้ํามนัดบิ 9.8 6.2 10.1 -0.1 23.8 -15.6 -4.3 -20.0 -5.2 -30.4 -19.9 -29.0 -42.6 12.8 
กา๊ซธรรมชาต ิ 16.6 31.5 45.7 -5.1 3.5 -5.6 -6.4 -14.4 -3.9 4.8 -1.1 30.0 -9.6 2.2 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 10.2 -1.4 20.2 12.4 9.6 27.8 42.3 25.1 35.2 4.8 5.7 62.6 -30.7 2.5 
วสัดทุีท่ําดว้ยโลหะ -5.0 10.4 4.3 -16.1 -17.2 -5.8 -19.2 -15.5 7.6 8.6 11.8 7.7 6.1 9.0 
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสแ์ละ 
ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 

-2.9 -1.2 -3.4 -0.2 -6.6 0.1 -4.5 -4.6 -0.4 10.3 6.0 11.4 14.2 12.6 

สนิคา้ทุน -4.5 3.6 0.2 -6.1 -14.1 -5.5 -11.1 -9.2 1.9 -3.5 -2.3 -11.5 4.6 24.5 
คอมพวิเตอร ์ -1.2 39.6 -9.5 -14.6 -11.4 -8.9 -24.3 -9.5 4.1 -1.7 21.0 -3.0 -21.4 0.9 
อปุกรณส์ือ่สารโทรคมนาคม 5.3 4.0 5.9 6.2 5.1 5.9 -1.1 10.0 -1.4 14.2 4.5 6.4 37.5 4.3 
เครือ่งจกัรสําหรบัผลติกระแสไฟฟา้ -21.5 -21.0 -34.6 31.7 -42.3 -0.2 21.9 9.7 -25.1 5.6 31.5 -21.1 4.0 0.4 
หมอ้แปลง, เครือ่งกําเนดิไฟฟา้, 
มอเตอร,์ และเครือ่งเกบ็ประจไุฟฟา้ 

-21.2 0.6 -27.9 -22.7 -29.1 13.3 4.1 17.5 18.3 13.2 36.0 6.9 -3.2 1.9 

เครือ่งจกัรกลอืน่ๆ และชิน้สว่น -13.2 -6.3 -13.8 -13.0 -19.3 -6.1 -9.8 -2.6 -5.4 -6.6 -4.3 -16.4 2.4 9.0 
อากาศยาน 105.9 101.2 1,635.7 91.8 6.7 -31.9 -27.9 -89.5 85.4 -39.5 -32.2 -59.3 -21.7 1.4 
เรอื -22.8 -9.2 30.0 -66.1 -20.4 73.7 -66.6 -51.1 392.0 325.4 1,353.5 336.7 -8.5 0.4 
แทน่ขดุเจาะน้ํามนั 9.6 30.6 21.1 2.1 -12.1 -38.3 -47.4 -22.3 -29.1 -73.2 -88.9 5.3 -68.1 0.2 
ชิน้สว่นอากาศยานและเรอื 24.5 245.1 137.7 111.5 -60.5 1.8 -24.7 84.2 -52.5 77.1 136.2 33.0 142.5 0.3 
สนิคา้น าเขา้อืน่ๆ 6.7 42.6 2.5 11.3 -25.6 -39.8 -60.3 -39.5 -23.0 -22.3 -37.3 12.3 -38.7 8.5 
ทองคํา (ไมร่วมทองรปูพรรณ) 21.6 55.4 0.8 70.3 -22.7 -56.1 -82.5 -51.8 -22.2 -34.3 -61.8 49.5 -77.7 3.1 
ทีม่า: ธปท. 
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ดุลการค้า: เกินดุลต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่  6  ดุลการค้าในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 เกินดุล 7,636  
ลา้นดอลลาร์ สรอ. (250,051 ล้านบาท) เทียบกับการเกนิดุล 4,780  ล้านดอลลาร ์สรอ. (153,315 ล้านบาท)   
ในไตรมาสก่อนหน้า  

รวมทั้งปี 2557 ดุลการค้าเกินดุล 24,582 ล้านดอลลาร์ สรอ. (798,624  ล้านบาท) สูงกว่าการเกินดุล 
6,661 ล้านดอลลาร์ สรอ. (216,936 ล้านบาท) ในปี 2556 

 ดา้นการผลติ 

สาขาเกษตรกรรม: ลดลงตามการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญๆ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
และไม้ผล ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.6  
ในไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงร้อยละ 3.5 เนื่องจาก (1) ฝนตกหนัก 
ในภาคใต้ทําให้ชาวสวนกรีดยางได้น้อยลง ในขณะที่ราคายังต่ํา (2) ผลปาล์มทะลายลดลงจากผลกระทบภาวะ
ภัยแล้งในแหล่งเพาะปลูกในช่วงกลางปี และ (3) ผลผลิตสับปะรดโรงงานลดลงจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2557 ทําให้ผลสับปะรดไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี มันสําปะหลัง 
อ้อย ปศุสัตว์ และประมงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก (1) ผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําฝน 
มีเหมาะสม (2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดบางส่วนมาปลูกมันสําปะหลังเนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
(3) มาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยทดแทนทําให้
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น (4) การผลิตไก่เนื้อและไข่ไก่เพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (5) การเร่ิมฟื้นตัวของผลผลิตกุ้งทะเลจากปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน สําหรับราคา
สินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 9.8 เนื่องจากการลดลงของราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ข้าวเปลือก และกุ้งทะเล  
โดย (1) ราคายางพาราลดลงตามความต้องการนําเข้าของจีนในขณะที่สต็อกยางพาราของโลกที่ยังอยู่  
ในเกณฑ์สูง (2) ราคาข้าวเปลือกในประเทศลดลงตามราคาข้าวในตลาดโลก และ (3) การเพิ่มขึ้นของผลผลิต
กุง้ทะเล ในขณะทีก่ารสง่ออกไปยงัตลาดหลกัลดลงทําใหร้าคากุง้ปรับตวัลดลง อยา่งไรกต็าม ราคามนัสําปะหลัง 
ปาล์มน้ํามัน และปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบการทําให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกร ในขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ํามันและ
น้ํามันปาล์มในประเทศตึงตัว และราคาสุกรเพิ่มขึ้นตามราคาส่งออก ประกอบกับสภาพอากาศร้อนและ  
โรคระบาดทําให้ผลผลิตสุกรลดลง การลดลงทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง
ร้อยละ 13.0 ในไตรมาสนี้ 

รวมทั้งปี 2557 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.1 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ขณะที่
ราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 6.2 และร้อยละ 5.3 ตามลําดับ 

ดุลการค้าเกินดุล 

 

สาขาเกษตรกรรมลดลง 
ร้อยละ 1.6 ตามการลดลง
ของผลผลิตยางพารา ปาล์ม
น้ ามนั และไม้ผล 
เช่นเดียวกับราคาสินคา้
เกษตรที่ลดลงร้อยละ 9.8 
ส่งผลให้รายได้เกษตรกร
ลดลงร้อยละ 13.0 
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สาขาอตุสาหกรรม: กลบัมาขยายตวัเปน็ครัง้แรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยไดร้บัปจัจยัสนบัสนนุจากการฟืน้ตัว
ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม และอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งการหดตัวช้าลงของการผลิต
รถยนต์ ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 0.7 
ในไตรมาสที่สาม และเป็นการขยายตัวครั้งแรกหลังจากที่ลดลงติดต่อกัน 6 ไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยที่มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมในไตรมาสนี้ขยายตัวร้อยละ 3.1 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ เสื้อผ้า (ร้อยละ 
8.3)  ผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 6.0)  เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ 6.7) และอุปกรณ์วิทยุ 
โทรทัศน์ (ร้อยละ 6.5)  กลุ่มอุตสาหกรรมที่หดตัวช้าลง ได้แก่ ยานยนต์ (ร้อยละ 9.4) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(ร้อยละ 8.6)  อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 0.4)  และสิ่งทอ (ร้อยละ 0.6) อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 60.1 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า 

รวมทั้งปี 2557 การผลิตภาคอตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 4.6 และ
อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ําที่ร้อยละ 60.5  

สาขาก่อสร้าง: กลบัมาขยายตวัเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ในไตรมาสที่สี่ สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 
3.7 ตามการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนร้อยละ 5.1 และร้อยละ 2.4 ตามลําดับ 
สอดคล้องกับการขยายตัวของพืน้ทีร่บัอนญุาตกอ่สรา้งและปรมิาณการจําหนา่ยผลติภณัฑเ์หลก็ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 
18.3 และร้อยละ 6.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 11.2 และร้อยละ 12.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลําดับ แต่
ปรมิาณการจําหนา่ยปนูซีเมนตล์ดลง สําหรับดชันรีาคาวัสดุกอ่สรา้งลดลงร้อยละ 0.8  เนือ่งจากราคาเหลก็และ
ราคาน้ํามนัในตลาดโลกทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง   

รวมทั้งปี 2557 สาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.8 

สาขาอสังหาริมทรัพย์: ขยายตัวเร่งขึ้น ในไตรมาสที่สี่ สาขาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เร่งขึ้นจาก
ขยายตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่สาม ในด้านอุปสงค์ ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของ
ธนาคารพาณิชยเ์พิม่ขึน้ต่อเนื่องร้อยละ 12.21 ขณะทีก่ารโอนกรรมสทิธิ์ทีอ่ยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครลดลง
รอ้ยละ 4.8 ในด้านอุปทาน จํานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.8 และยอดคงคา้งสนิเชือ่ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์องธนาคารพาณชิยเ์พิม่ขึน้ตอ่เนือ่งรอ้ยละ 3.1  
ในดา้นราคา ปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะราคาอาคารชดุทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 14.0 

รวมทั้งปี 2557 สาขาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 

สาขาอุตสาหกรรมขยายตัว
เป็นคร้ังแรกในรอบ 7  
ไตรมาส ตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเพื่อการ
บริโภคในประเทศ และการ
ปรับตัวดีขึ้นของการสง่ออก
ในขณะที่การผลติรถยนต์
ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมาก
ขึ้น 

สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อย
ละ 3.7 ตามการก่อสร้าง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่
ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ
ร้อยละ 2.4 ตามล าดบั  

สาขาอสังหาริมทรัพย ์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.8  
ตามการขยายตัวของ 
อุปสงค์และอุปทาน 
ในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะราคาอาคารชุด 

 1ยอดคงค้างสินเชื่อส่วนบุคคลและผู้ประกอบการเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557  
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สาขาโรงแรมและภตัตาคาร: กลบัมาขยายตวัเปน็ครัง้แรกในรอบ 4 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของ
ภาคการท่องเที่ยว ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการเข้าพัก ในไตรมาสที่สี่ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 ปรบัตัวดีขึ้นมากจากการหดตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่สาม โดยในไตรมาสนี้มี
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการ
เพิม่ขึน้ของนกัทอ่งเทีย่วภมูภิาคเอเชยีเปน็สําคัญ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซีย และอินเดีย 
ที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 69.9 รอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 3.6 ตามลําดบั การเพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวเอเชียดังกล่าวช่วย
ชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น ที่ลดลงร้อยละ 24.1 ร้อยละ 11.9 และร้อยละ 
8.8 ตามลําดบั มรีายรบัจากการทอ่งเที่ยว 394.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 
สว่นอตัราการเขา้พกัเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 64.2 ใกลเ้คยีงกบัรอ้ยละ 64.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

รวมทั้งปี 2557 สาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ 2.1 โดยมีนักท่องเที่ยว 24.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 
6.7 มรีายรบัลดลงรอ้ยละ 2.5 และอตัราการเขา้พกัเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 55.6 

สาขาการคา้สง่คา้ปลกี: ขยายตวัเรง่ขึน้ตามการฟื้นตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืนและความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค
ในไตรมาสทีส่ี ่สาขาคา้สง่คา้ปลกีขยายตวัรอ้ยละ 2.3 เรง่ขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 0.6 ในสอง
ไตรมาสกอ่นหนา้ ดา้นการค้าสง่ ดัชนกีารค้าสง่ในหมวดวตัถดุบิการเกษตรและอาหารเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.7 และ
รอ้ยละ 4.9 ตามลําดบั การคา้สง่หมวดวสัดกุ่อสรา้งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.08 เทยีบกบัทีล่ดลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาส
กอ่น สอดคลอ้งกบัการปรบัตัวดขีึน้ของการบรโิภคภาคเอกชนและการฟืน้ตวัของภาคการกอ่สรา้ง อยา่งไรกต็าม 
ดชันีคา้สง่ในหมวดเชื้อเพลงิขยายตวัร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.8 ในไตรมาสกอ่น ตามการ
ลดลงของการผลติปโิตรเลยีม ดา้นการคา้ปลกี ดชันกีารคา้ปลกีสว่นใหญป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการคา้ปลกีใน
หมวดผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ยา สิ่งทอ และการขายในห้างสรรพสนิค้า ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 ร้อยละ 
9.5 รอ้ยละ 8.1 และ รอ้ยละ 3.9 ตามลําดบั อยา่งไรกต็าม ดชันกีารคา้ปลกีหมวดยานยนตย์ังลดลงตอ่เนือ่งรอ้ย
ละ 8.8 แตช่า้ลงจากทีห่ดตวัรอ้ยละ 12.3 ในไตรมาสทีส่าม สอดคลอ้งกบัการผลติและจําหนา่ยยานยนตท์ีป่รบัตวั
เขา้สูภ่าวะปกตมิากขึน้ 

รวมทั้งปี 2557 สาขาการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 0.6  

การจา้งงาน: การจ้างงานภาคเกษตรลดลง แต่ภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ใน
ระดับต่ า ในไตรมาสที่สี่ การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.1 ตามการจ้างงานของภาคเกษตรที่ลดลงร้อยละ 4.9 
สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไม้ผล ในขณะที่การ
จ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ตามการปรับตัวดีขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
โดยเฉพาะการจ้างงานสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตามการฟื้นตัวที่ชัดเจนของภาคการ
ท่องเที่ยว และการจ้างงานสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.4 ตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
กลับมาขยายตัวร้อยละ 3.6 
เป็นการขยายตัวครั้งแรกใน
รอบ 4 ไตรมาส มีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.5 
ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.0  

การจ้างงานรวมลดลง 
ร้อยละ 0.1 ตามการ 
จ้างงานของภาคเกษตรที่
ลดลงร้อยละ 4.9 ในขณะที่
การจ้างงานนอกภาคเกษตร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5 อัตรา
การว่างงานอยู่ในระดบัต่ า 
ร้อยละ 0.6  

สาขาการค้าส่งคา้ปลีก
ขยายตัวร้อยละ 2.3 เร่งขึ้น
ตามการฟื้นตวัของการ
บริโภคภาคครัวเรือน และ
ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคที่
เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
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ผลิตภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ มีผู้ว่างงานจํานวน 237,270 คน ลดลง 19,290 คน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 0.6 

รวมทัง้ปี 2557 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.4 อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.8 

 ดา้นการคลงั 

การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลสูงกว่าประมาณการและช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 506,978.9 ล้านบาท สูงกว่า
ประมาณการและการจัดเก็บในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 และ 0.7 ตามลําดับ ปัจจัยสําคัญมาจาก
การส่งคืนเงินกันชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกเป็นรายได้แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้รวมเฉพาะของ 3 
กรมหลัก  ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ยังต่ํากว่าประมาณการและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 2.9 และร้อยละ 1.9 ตามลําดับ โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บลดลง 6,747.2 ล้าน
บาท (ลดลงร้อยละ 7.0) และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ลดลง 6,476.5 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 23.6) 

 

การจัดเก็บรายได้สทุธิของ
รัฐบาลสูงกว่าประมาณการ 
และช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แต่การจัดเก็บรายได้รวม
เฉพาะของ 3 กรมจัดเก็บ
หลักยังคงต่ ากว่าประมาณ
การและต่ ากวา่ช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเฉพาะ
รายได้จากภาษีเงินได้นติิ
บุคคล และภาษีสรรพสามิต
รถยนต์  

 

การจ้างงานจ าแนกตามสาขาการผลิต 

%YOY 
2556 2557 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Q1 Q2 
การจ้างงานรวม (100%) -0.1 1.3 0.9 -1.2 -1.3 -0.4 0.3 -0.1 -0.3 -0.6 0.1 -0.4 -1.2 
- ภาคเกษตร (34.1% ) -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -2.4 -2.2 -4.9 -4.4 -6.2 -4.8 1.0 -2.9 
- นอกภาคเกษตร (65.9% ) 0.0 1.4 1.1 -0.8 -1.9 0.7 1.7 2.5 1.8 2.6 2.9 -1.0 -0.3 

อุตสาหกรรม (16.9% ) 0.8 1.1 -1.3 2.5 0.9 1.6 1.0 4.4 2.4 5.2 4.6 -0.8 1.9 
ก่อสร้าง (5.6% ) 2.0 6.0 5.6 -3.2 -1.4 -5.0 -3.0 -2.5 -8.9 -1.5 2.9 -7.2 -6.4 
ค้าส่งและค้าปลีก (15.9%) 0.2 3.5 2.3 -1.2 -3.7 -0.2 3.2 0.4 -0.7 3.5 -1.8 -1.5 -2.7 
โรงแรมและภัตตาคาร  (6.7%) -0.3 4.4 7.2 -6.0 -6.4 1.2 4.6 4.7 5.8 3.2 5.4 -2.0 -1.9 

จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 2.8 2.8 2.9 3.1 2.6 3.2 3.3 2.4 2.9 2.1 2.2 3.4 3.9 
อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 0.5 0.6 0.9 1.0 
ที่มา: สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ

ผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล 

ปีงบประมาณ 
2556 2558 2557  

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
รายได้นําส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท) 2,161.6 508.5 469.7 641.8 541.6 2,075.0 503.5 437.2  608.3  526.1 507.0 

เทียบประมาณการ (%) 2.9 16.2 5.2 -1.4 -4.2 -8.8 2.5 -6.1 -13.9 -14.1 1.0 
เทียบปีก่อน (%) 9.4 27.6 13.8 3.4 -0.4 -4.0 -1.0 -6.9 -5.2 -2.9 0.7 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 
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การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) รัฐบาลมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 969,958.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3 
ประกอบด้วย (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ในไตรมาสแรกมีการเบิกจ่าย 766,310.4 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.7 อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 29.8 ของวงเงิน
งบประมาณ ต่ํากว่าเป้าหมายซึ่งกําหนดไว้ที่ร้อยละ 32 โดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจํา 725,037.8  ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 (อัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 34.0 สูงกว่าร้อยละ 30.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 41,272.6 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 64.6 
(อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 9.3 ต่ํากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 27.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และต่ํา
กว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่กําหนดไว้ร้อยละ 29.0) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จึงทําให้สัดส่วนรายจ่ายลงทุนต่อรายจ่ายประจําโดยรวมของหน่วยงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล (กรณีไม่รวมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 40 ,381.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 230.3 
(อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 10.3) 

(2) งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 77,792.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 10.7 (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 22.6 ต่ํากว่าร้อยละ 23.3 ของไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้า) (3) เงินกู้นอกงบประมาณ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,565.3 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ภายใต้
โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 974.4 ล้านบาท เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 
(Development Policy Loan: DPL) 1,004.1 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จํานวน 586.8 ล้านบาท และ (4) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (รวมบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน)) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุน 123,289.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบลงทุนของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) การ
รถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่มีการ
เบิกจ่ายงบลงทุนลดลง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ฐานะการคลัง: ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 344,680.0 ล้านบาท 
ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.0 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เหลื่อมปีที่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 3,025.0 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุล
เงินสดก่อนกู้ทั้งสิ้น 347,705.0 ล้านบาท ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 31 ,283.0 
ล้านบาท ทําให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดหลังกู้ 316,422.0 ล้านบาท 

อัตราการเบิกจ่ายรายจา่ย
ลงทุนในไตรมาสแรกยังคง
ต่ ากว่าเปา้หมาย  

ฐานะเงินคงคลงั  
ณ สิ้นไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 
179,324.3 ล้านบาท 
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ทั้งนี้ เมื่อรวมการขาดดุลในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 กับเงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 
จํานวน 495,746.3 ล้านบาท ส่งผลให้สถานะเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 อยู่ที่ 
179,324.3 ล้านบาท 

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 2558 มีหนี้สาธารณะคงค้างทั้งสิ้น 5,623,973.8 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของ GDP (ลดลงจากไตรมาสก่อน 66,840.3 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินกู้
ภายในประเทศ 5,274,551.9 ล้านบาท (ร้อยละ 43.0 ของ GDP) และ เงินกู้จากต่างประเทศ 349,422.0 
ล้านบาท (ร้อยละ 2.8 ของ GDP) ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล 3,954,659.3 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน 1,073,800.7 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
587,543.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.3 ร้อยละ 19.1 และร้อยละ 10.4 ของหนี้สาธารณะคงค้าง 
ตามลําดับ  

 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรง
ตัวที่ร้อยละ 2.0 ในขณะที่
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของ
ประเทศต่างๆ เร่ิมปรับลด
อัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและลดความเสี่ยง
จากภาวะเงนิฝืด 

หนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 
45.8 ของ GDP ยังคงอยู่ใน
กรอบวินัยทางการคลัง 

 ภาวะการเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัว ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  
มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สาม เนื่องจากประเมินว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับดังกล่าวเป็นระดบัที่เหมาะสมต่อการสนับสนนุการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ในขณะที่ประเทศต่างๆ เร่ิมดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความ
เสี่ยงจากภาวะเงินฝืด โดยประเทศอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงิน ธนาคารกลางของประเทศแคนาดา เดนมาร์ก และสวิสเซอร์แลนด์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.25 ตามลําดับ และประเทศในภูมิภาค เช่น จีน และเกาหลีใต้ 
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสที่สี่ แต่อินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เพื่อ
แก้ปัญหาเงินเฟ้อ และรัสเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมากจากร้อยละ 8.00 เป็นร้อยละ 17.00 
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เพื่อแก้ปัญหาค่าเงินที่อ่อนลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 ในเดือน
มกราคมที่ผ่านมา ในไตรมาสแรกของปี 2558 อินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ในขณะที่
จีนปรับลดอัตราการสํารองเงินของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงร้อยละ 0.5 ในขณะที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี เนือ่งจากเหน็วา่ระดบัดงักลา่วไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกจิไทย และสามารถรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิได ้ 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก และอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้ฉลีย่ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่4 แหง่ทรงตวัจากไตรมาส
กอ่นหนา้ ในไตรมาสทีส่ีข่องป ี2557 อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 12 เดอืน และอัตราดอกเบีย้ MLR เฉลีย่ของ
ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่4 แหง่ทรงตวัอยูท่ีร่อ้ยละ 1.73 และ 6.75 ตอ่ปตีามลําดบั สอดคลอ้งกบัการทรงตวัของ
อตัราดอกเบีย้นโยบาย สําหรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 12 เดอืนเฉลีย่ของธนาคารพาณชิยข์นาดกลางปรบัตวั
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.12 เปน็รอ้ยละ 1.87 ตอ่ป ีแตอ่ตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดอืนเฉลีย่ของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกจิกลบัปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.09 เปน็รอ้ยละ 2.04 ตอ่ป ีในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณชิย์
ขนาดกลาง และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิทรงตวัอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 7.17 และ 6.92 ตอ่ป ีตามลําดบั  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ -0.03 ต่อปี ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 1.13 ต่อปี 
สอดคล้องกับการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงจากร้อยละ 5.00 เป็นร้อยละ 6.15 ต่อปี อันเป็นผล
จากการที่อัตราเงินเฟ้อลดลง  

เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์เร่งตัวขึ้น หลังจากการชะลอตัว 
อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาสที่สี่ ของปี 2557 เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน 
ขยายตัวร้อยละ 6.0 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสถาบันการเงินบาง
แห่งออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษเพื่อรักษาฐานลูกค้า  

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของธนาคารพาณิชย์  ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการชะลอตัวทั้งสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือน โดยสินเชื่อ
ภาคธุรกิจขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจยัง
อยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัว และสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.8 
ในไตรมาสก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย์ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แห่งทรงตัว 
จากไตรมาสก่อนหน้า 

เงินฝากและการลงทนุในตั๋ว
แลกเงิน (B/E) ของธนาคาร
พาณิชย์ ขยายตัวเร่งขึ้นจาก 
ไตรมาสก่อนหนา้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ที่แท้จริงและอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่แท้จริงปรับตัว
เพิ่มข้ึนตามการลดลงของ
อัตราเงินเฟ้อ  

อัตราดอกเบีย้นโยบาย 
(ร้อยละ)  
ณ สิ้นงวด  

2556 2557  2558 
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

สหรัฐฯ 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 
สหภาพยุโรป 0.25 0.75 0.50 0.50 0.25 0.05 0.25 0.15 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
แคนาดา 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 
เดนมาร์ก 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.05 
สวิสเซอร์แลนด์ 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 -0.50 0.125 0.125 0.125 -0.50 0.125 0.125 -0.50 -0.75 
รัสเซีย 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 17.00 7.00 7.50 8.00 17.00 8.00 9.50 17.00 17.00 
จีน 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.60 6.00 6.00 6.00 5.60 6.00 5.60 5.60 5.60 
เกาหลีใต้ 2.50 2.75 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2.50 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
ฟิลิปปินส์ 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
มาเลเซีย 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25 3.00 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 
อินเดีย 7.75 7.50 7.25 7.50 7.75 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.75 
อินโดนีเซีย 7.50 5.75 6.00 7.25 7.50 7.75 7.50 7.50 7.50 7.75 7.50 7.75 7.75 7.75 
ไทย 2.50 2.75 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
ที่มา: CEIC  
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และเป็นการชะลอตัวของสินเชื่อในเกือบทุกสาขา ยกเว้น สาขาการซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และสาขาการซื้อที่ดินที่ปรับตัวดีขึ้น ในด้านสินเชื่อบัตรเครดิต มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขยายตัวร้อย
ละ 12.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.0 ในไตรมาสที่สาม   

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลง และสภาพคล่องส่วนเกิน2 ในระบบเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสัดส่วนสินเชื่อ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) ต่อเงินฝากที่รวม
ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 97.6 ลดลงจากร้อยละ 101.0 ในไตร
มาสที่สาม ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อ และการเพิ่มขึ้นของเงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน  
(B/E) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพคล่องส่วนเกินในระบบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,371.7 พันล้านบาทในไตรมาสที่
สามเป็น 1,581.1 พันล้านบาทในไตรมาสที่สี่ 

เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แต่ดัชนีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สี่ ค่าเงิน
บาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งไตรมาสในทิศทางที่อ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุน
มีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากขึ้น และเป็นที่คาดกันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่ม
เปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินในปี 2558 ประกอบกับธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลาย
นโยบายการเงินมากข้ึน จึงทําให้ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น รวมทั้งเมื่อเทียบ
กับค่าเงินบาท นอกจากนี้ การไหลออกของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ และเงินลงทุนของ
นักลงทุนไทย ทั้งเงินลงทุนโดยตรงและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้เงินบาทอ่อนค่าลง
ต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อยู่ที่ 32.71 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจาก
ไตรมาสที่สามร้อยละ 1.9 และอ่อนค่าลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 รวมทั้งปี 2557 ค่าเงินบาท
เฉลี่ยอยู่ที่ 32.48 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.อ่อนค่าลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.7 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน
มกราคม เงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ตามการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศหลังจากธนาคารกลาง
ยุโรป และญี่ปุ่นประกาศดําเนินนโยบายขยายปริมาณเงินเพิ่มเติม โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยเดือนมกราคมอยู่ที่ 
32.73 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2557 และในช่วงวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ ค่าเงิน
บาทยังเคลื่อนไหวผันผวนในช่วง 32.53-32.68 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.61 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้น
จากเดือนมกราคม 

สินเชื่อภาคเอกชน 
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) 
ของธนาคารพาณิชย์
ขยายตัวในอัตราชะลอ 
ตัวลง ชะลอตัวลงทั้งสินเชื่อ
ภาคธุรกิจและครัวเรือน 

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหว
ผันผวนในทิศทางอ่อนค่าลง
สวนทางกับดชันีคา่เงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง 

สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชยล์ดลง 
และสภาพคล่องส่วนเกินใน
ระบบเพิ่มข้ึนจากไตรมาส
ก่อนหน้า 

2 สภาพคล่องส่วนเกินคํานวณจากรอ้ยละ 90 ของเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซ้ือคืนพันธบัตร บวกกับร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิ และบวกกับร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ของรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย  
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อย่างไรก็ตาม เมือ่เทียบกบัสกุลเงนิของประเทศคู่คา้/คู่แข่งอื่นๆ ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากไตรมาสก่อน
หนา้ และชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น เนือ่งจากการออ่นคา่ของสกลุเงนิของประเทศคูค่า้/คูแ่ขง่ โดย ณ สิน้ไตรมาสทีส่ี่
ของปี 2557 ดชันีคา่เงนิบาท (NEER)3 อยูท่ี ่108.5 แขง็คา่ขึน้รอ้ยละ 2.9 และร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอ่นหนา้และชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น ตามลําดบั เชน่เดยีวกบัการเคลือ่นไหวของดชันคีา่เงนิบาททีแ่ทจ้รงิ (REER) 
ซึง่แขง็คา่ขึน้รอ้ยละ 1.9 และรอ้ยละ 3.2 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีส่าม และชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น  

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิ ตามการไหลออกของเงินลงทุนของนักลงทุนไทยและนักลงทุนตา่งชาต ิใน
ไตรมาสที่สี่ของปี 2557 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 7.18 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเนื่องจากการไหลออกสุทธิ 
1.85 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากการไหลออกสุทธิในภาคธนาคารและภาคอื่นๆ เป็น
สําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการไหลออกของเงินลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทย และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งการชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อให้กับนัก
ลงทุนต่างชาติ 

 

 

เงินทุนเคลื่อนยา้ยไหลออก
สุทธิจากการลงทุนโดยตรง
ของนักลงทุนไทยและการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนตา่งชาต ิ

3 ธปท. เร่ิมปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้ําหนักใหม่ในการคํานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของค่าดัชนีให้
สอดคล้องกับปีที่ใช้คํานวณน้ําหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น  

เงินทุนเคลื่อนย้าย 

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  
2556 2557 
ทั้งป ี ทั้งป ี H1 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. H2 

เงินทุนเคลื่อนย้าย 0.26 -15.54 -6.51 -1.85 -7.18 -0.79 -4.65 -9.04 
ภาครัฐ 4.53 1.25 -1.28 2.11 0.42 -0.02 -0.02 2.53 
ธนาคารแห่งประเทศไทย -4.56 -2.96 0.35 -1.18 -2.13 -0.22 -0.09 -3.31 
ภาคธนาคาร -0.83 -5.79 -1.51 -1.43 -2.85 -1.74 -2.30 -4.28 
ภาคอ่ืนๆ 1.13 -8.05 -4.06 -1.35 -2.63 1.18 -2.26 -3.98 

การลงทุนโดยตรง 6.08 4.91 3.31 1.80 -0.20 -0.23 -0.77 1.60 
นักลงทุนไทย -6.73 -6.63 -2.68 -1.76 -2.19 -0.36 -1.33 -3.95 
นักลงทุนต่างชาต ิ 12.81 11.54 5.99 3.56 1.99 0.13 0.56 5.55 

การลงทุนในหลักทรัพย ์ -7.25 -10.69 -6.46 -1.60 -2.63 1.11 -1.13 -4.23 
นักลงทุนไทย -2.76 -7.95 -5.30 -1.87 -0.78 0.94 -0.21 -2.65 
นักลงทุนต่างชาต ิ -4.49 -2.74 -1.16 0.27 -1.85 0.17 -0.92 -1.58 

เงินกู้ 10.78 -5.82 -1.62 -2.17 -2.03 -1.96 -1.07 -4.20 
การลงทุนอ่ืน ๆ -9.34 -3.95 -1.74 0.11 -2.32 0.32 -1.67 -2.21 

ที่มา: ธปท. 
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET index) เคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลงตามแรงขายของนักลงทุน
ต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ SET Index ปิดที่ 1,497.7 จุด ลดลงจากไตรมาสที่สามร้อยละ 5.6 มูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 49.0 พันล้านบาทตอ่วัน จาก 48.5 พันล้านบาทต่อวันในไตรมาสก่อนหน้า โดยในช่วง 2 
เดือนแรก SET เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตามแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันและบริษัทหลักทรัพย์
เป็นสําคัญ ทําให้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดเหนือ 1,600 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการทํา Window 
dressing ของกองทุนต่างๆ และการคาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง
ยุโรปและญี่ปุ่นที่จะมาทดแทนการยกเลิกมาตรการขยายปริมาณเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายไตรมาสนักลงทุนมีความกังวลต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และการลดลงของราคาน้ํามัน ทําให้นักลงทุนต่างชาติและบริษัทหลักทรัพย์ขายทํากําไรและลด
ความเสี่ยง โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสูงถึง 32.8 พันล้านบาท  

ในเดอืนมกราคม 2558  แมว้า่นกัลงทนุตา่งชาตจิะมยีอดขายสทุธ ิ4.3 พนัลา้นบาท แต ่SET Index ปดิตลาด ณ 
สิน้เดือนมกราคมที่ 1,581.3 จุด เพิ่มข้ึนจากเดอืนธันวาคมร้อยละ 5.6 เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า การประกาศ
มาตรการขยายปริมาณเงินของธนาคารกลางยุโรปจะส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติมาตรการขยายปริมาณเงินในเดือนตุลาคม 2557 ล่าสุดในช่วงวันที่ 2 - 13 
กมุภาพนัธ ์SET Index ยงัคงเคลือ่นไหวผนัผวนตามสถานการณท์างเศรษฐกจิโลก และทศิทางการดําเนนินโยบาย
การเงนิในประเทศอตุสาหกรรมหลกั และประเทศในภมูภิาค 

ดชันรีาคาพนัธบตัรปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามความตอ้งการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู ในไตรมาสที่
สี ่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Yield) ณ สิน้ไตรมาส ปรบัลดลงเกือบทุกชว่งอาย ุตามการลดลงของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ประกอบกบัปรมิาณพนัธบตัรออกใหมข่องรฐับาลไทยยงัอยูใ่นระดบัต่ํา
กว่าความต้องการของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ราคาพันธบัตรของไทยปรับตัวสูงขึ้น
ตอ่เนือ่งจากไตรมาสกอ่นหนา้ โดยนกัลงทนุตา่งชาตมิยีอดซือ้สทุธ ิ9.9 พนัลา้นบาท เทยีบกบัยอดซือ้สทุธ ิ128.0 
พันล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาด (Outright Transaction) 
เฉลีย่ตอ่วนัในไตรมาสทีส่ีเ่ทา่กบั 71.6 พนัลา้นบาท ลดลงจาก 74.0 พนัลา้นบาท ในไตรมาสทีส่าม 

ในเดือนมกราคม 2558 ดัชนีราคาพันธบัตรยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศ ในขณะ
ที่นักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท เนื่องจากการย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
ภายหลังประเทศเศรษฐกิจหลักดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น โดยมูลค่าซื้อขายเฉพาะ
ธุรกรรมซื้อขายขาดอยู่ที่ 81.2 พันล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 67.9 พันล้านบาท ในเดือนก่อนหน้า  

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
(SET index) เคลื่อนไหวผัน
ผวนตามทิศทางการด าเนนิ
นโยบายการเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก 

ปริมาณพนัธบัตรออกใหม่
ยังมีน้อยกว่าความต้องการ
ของนักลงทุน 
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ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล: ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9,815 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(หรือเท่ากับ 316,767 ล้านบาท) เทียบกับการขาดดุล 526 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 16,983 ล้าน
บาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า 7,636 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการเกินดุล
บริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 2,180 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

รวมทั้งปี 2557 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 14,231 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 460,704 ล้านบาท) 
เทียบกับการขาดดุล 2,452 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 63,668 ล้านบาท) ในปี 2556 

เงินส ารองระหว่างประเทศ : ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เงินทุนสํารองระหว่างประเทศอยู่ที่ 157.11  
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 23.13 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 
2.6 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี 2557) และเทียบเท่ามูลค่าการนําเข้า 9. 6 
เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการนําเข้าในไตรมาสที่สี่ ปี 2557)   

 

เงินทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2557 อยู่ที่ 
157.11 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. 

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป: ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากร้อยละ 2.0 
ในไตรมาสที่สาม เนื่องจากราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศลดลง รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการดําเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครัฐ เช่น มาตรการขอความร่วมมือผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคตรึงราคาสินค้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของ
ราคาไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ในช่วงฤดูกาลที่มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ในขณะที่
ดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.03 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ใน 
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคาพลังงานลดลงโดยเฉพาะราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่มีการปรับราคาลง
ตามทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ซึ่งทําให้ดัชนีราคาในหมวดพลังงานลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (ลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี 1 เดือน) ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่
ที่ร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า4 

รวมทั้งปี 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.2 ในปี 2556 อัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากร้อยละ 1.0 ในปี 2556 

ดัชนรีาคาผูผ้ลติ ในไตรมาสทีส่ีข่องป ี2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 2.2 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 
ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของราคาในทุกหมวดทั้งผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยราคาผลผลิตเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.0 ตามการลดลงของราคา
ผลผลิตการเกษตร และปลาและสัตว์น้ํา ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองลดลงร้อยละ 4.8 ตามการลดลง
ของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ส่วนราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะ
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับลดลงมากตามราคาน้ํามันในตลาดโลก5 

รวมทั้งปี 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในปี 2556 โดยราคา
ผลผลิตเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.1 ส่วนราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 0.2 ตามลําดับ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 
อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ชะลอตัว
ลงจากร้อยละ 2.0  
ในไตรมาสก่อนหนา้ 

ดัชนีราคาผูผ้ลิตในไตรมาส
ที่สี่ของปี 2557 ลดลง 
ร้อยละ 2.2  

 

4 ในเดือนมกราคม 2558 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ -0.4 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 1.6  
5 ในเดือนมกราคม 2558 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 5.4   
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ ามันในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 
ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 74.86 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 28.8 
ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 5.9 ในไตรมาสที่สาม เป็นการปรับตัวลดลงในทุกตลาดทั้งดูไบ เบรนท์ โอมาน 
และเวสท์เท็กซัส โดยราคาเฉลี่ยปรับตัวลดลงจาก 86.58 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในเดือนตุลาคม 2557 
เป็น 77.23 และ 60.78 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ตามลําดับ  และเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ราคาน้ํามันดิบลดลงร้อยละ 25.6  

การปรบัตวัลดลงของราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกในไตรมาสนี ้มสีาเหตสุําคญัมาจาก (1) อปุทานน้ํามนัดบิของโลก
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มกําลังการผลิตของประเทศนอกกลุ่มโอเปค โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
ประกอบกบักลุม่โอเปคมนีโยบายทีจ่ะไมป่รบัลดกําลงัการผลติเนือ่งจากตอ้งการรกัษาสว่นแบง่การตลาดของกลุ่ม
ไว ้และ (2) เศรษฐกจิโลกยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัโดยเฉพาะยโูรโซน ญีปุ่น่ และจนี ทําใหอ้ปุสงคเ์พิม่ขึน้ชา้ 

รวมทั้งปี 2557 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 96.38 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ต่ํากว่าราคาเฉลี่ย 104.52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2556 

ราคาน้ ามันดบิลดลง 
เนื่องจากอุปทานน้ ามันดบิ
ของโลกเพิ่มสูงขึ้น  
และอุปสงค์เพิ่มข้ึนช้า  
ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจยูโรโซน ญี่ปุน่ 
และจีน 

 

ราคาน้ ามันดบิในตลาดโลก 

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

OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย 

2555 

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

2556 

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

2557  

Q1 104.39 104.26 107.90 98.47 103.76 -3.5 -3.6 -4.7 4.3 -2.1 
Q2 106.22 106.10 109.74 103.04 106.27 5.4 5.4 6.0 9.3 6.5 
Q3 101.59 101.28 103.38 96.28 100.63 -4.3 -4.5 -5.7 -8.9 -5.9 
Q4 75.14 74.30 77.02 73.00 74.86 -29.7 -30.4 -29.6 -25.2 -28.8 
ทั้งป ี 96.82 96.48 99.49 92.71 96.38 -8.2 -8.5 -8.6 -5.6 -7.7 
ต.ค. 86.78 86.75 88.27 84.51 86.58 -18.6 -18.6 -19.4 -16.0 -18.2 
พ.ย. 77.69 76.14 79.63 75.46 77.23 -26.7 -28.1 -26.2 -19.6 -25.3 
ธ.ค. 60.95 60.02 63.15 59.01 60.78 -43.5 -44.4 -42.9 -40.0 -42.8 
ม.ค. 46.46 45.65 49.77 47.40 47.32 -55.3 -56.1 -53.6 -50.0 -53.8 

2558 
1 - 12 ก.พ. 55.94 54.14 55.64 50.69 54.10      

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประมาณการราคาน้ ามันดบิ WTI โดยหน่วยงานตา่งประเทศ  

หน่วยงาน ประมาณการราคาน้ ามันดบิ WTI ป ี2558  
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล) 

Deutsche Bank AG (ณ มกราคม 2558) 55.00 
EIA (ณ มกราคม 2558) 54.58 
Barclays (ณ ธันวาคม 2557) 65.75 
Goldman Sachs (ณ มกราคม 2558) 47.15 
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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3. เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สี่ของปี 2557  
ในไตรมาสทีส่ี่ของป ี2557 เศรษฐกจิของประเทศส าคญัๆ ยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั โดยเฉพาะเศรษฐกจิสหรัฐ
ซึง่ชะลอตวัลงจากการขยายตวัสงูในไตรมาสกอ่นหนา้ เศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซนและญีปุ่น่เริม่มสีญัญาณ
การปรบัตวัดขีึน้อยา่งชา้ๆ แตก่ารฟืน้ตวัยงัเปราะบาง เชน่เดยีวกบัเศรษฐกจิจนีและกลุม่ประเทศอตุสาหกรรม
ใหมท่ีย่งัอยูใ่นชว่งของการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็าม เศรษฐกจิกลุม่ประเทศอาเซยีนยงัขยายตวัใน
เกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่แรงกดดันจาก
ภาวะเงินฝืดเพิ่มสูงขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วท าให้ประเทศ
ต่างๆ ด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องควบคู่กับการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
ผอ่นคลายนโยบายการเงนิเพิม่เตมิในประเทศทีย่งัมคีวามเสีย่งตอ่การชะลอตวัทางเศรษฐกจิและภาวะเงนิฝดื 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวสูงในไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สี่ปี 2557 เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.6 (%QoQ, saar.) ชะลอลงจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่สาม และเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนขยายตัวร้อยละ 2.5 (%YOY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
เนื่องจากแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสุทธิลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และ
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภายในประเทศยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 2.8 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 6.3 อัตราการว่างงานลดลงเป็นร้อยละ 5.7 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่ํากว่าอัตรา
เงินเฟ้อเป้าหมายร้อยละ 2.0 ของธนาคารกลาง และลดลงเป็นร้อยละ 0.66 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นอัตราเงิน
เฟ้อต่ําสุดในรอบมากกว่า 5 ปี การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ การจ้างงาน และ การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.0 - 0.25 ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2557 รวมทั้งปี 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2556 ซึ่ง
เป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี 

 กลุ่มประเทศยูโรโซน ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดเพิ่มขึ้น ใน
ไตรมาสที่สี่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 0.3 (%QoQ, sa) เทียบกับร้อยละ 0.2 ในไตรมาส
ที่สามและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 0.9 จากที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ใน
ไตรมาสที่สาม  ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงเป็นเฉลี่ยร้อยละ 0.18 (โดยในเดือนธันวาคมอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ -0.2 ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือ Deflation เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี) ภาวะความ
อ่อนแอของเศรษฐกิจสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะความตึงตัวในตลาด
การเงินซึ่งสินเชื่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการว่างงานสูงกว่าร้อย
ละ 10.0 ต่อเนื่องกัน 42 เดือน ความอ่อนแอของภาคเศรษฐกิจและแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดดังกล่าวทําให้

ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557
เศรษฐกิจของประเทศ
ส าคัญๆ ยังอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งชะลอ
ตัวลงจากไตรมาสก่อนหนา้ 
เศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนและ
ญี่ปุ่นเร่ิมมีสัญญาณการ
ปรับตัวดีขึ้นอยา่งชา้ๆ 
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีน
และกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ที่ยังอยู่
ในช่วงการชะลอตัว  
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
อาเซียนยังขยายตัวใน
เกณฑ์ดี  

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ 
ยูโรโซน ไตรมาสที่สี่  
ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 
0.3 (%QoQ, sa.) เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 0.2 ใน
ไตรมาสก่อนหนา้ หรือ
ขยายตัวร้อยละ 0.9 (%
YoY) เทียบกับร้อยละ 0.8 
ในไตรมาสที่สาม 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ  
ในไตรมาสที่สี่ ปี 2557 
ขยายตัวร้อยละ 2.6 (%
QoQ saar.) ชะลอลงจาก
ร้อยละ 5.0  ในไตรมาส 
ที่สาม รวมทัง้ปี 2557 
เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ  
2.4 ซึ่งเป็นอัตราการ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ป ี
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ทางการยูโรโซนประกาศแผนการลงทุน 3 ปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 315 พันล้านยูโร เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2557 และธนาคารกลางยุโรปได้ดําเนินมาตรการผ่านตลาดการเงินเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2557 
โดยการเข้าซื้อตราสารหนี้ที่ค้ําประกันด้วยสินเชื่อคุณภาพ (CBPP) และตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์เอกชนค้ํา
ประกัน (ABSPP) 

 เศรษฐกิจญี่ปุ่น เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจแต่อุปสงค์ใน
ประเทศยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยคาดว่าในไตรมาสที ่4 เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 
1.7 (%QoQ, sa.) และร้อยละ 0.5 (%QoQ, sa.) ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ตามลําดับ การฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนซึ่งทําให้มูลค่าการส่งออก
ขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่สามเป็นร้อยละ 9.2 ในขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายภายในประเทศยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยการค้าปลีกเฉลี่ยในไตรมาสที่สี่ขยายตัวเพียงร้อยละ 
0.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้าในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง อัตราการ
ว่างงานและอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างช้าๆ เป็นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 และเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ตามลําดับ การฟื้น
ตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่องและความอ่อนแอของอุปสงค์
ภายในประเทศทําให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับเพิ่มขนาดมาตรการขยายปริมาณเงินจาก 60 - 70 ล้านล้านเยน
ต่อปีเป็น 80 ล้านล้านเยนต่อปี เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2557  

 

 

เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในไตรมาส
ที่สี่ ปี 2557 คาดว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว
ร้อยละ 1.7 (%QoQ, sa.) 
และร้อยละ 0.5 (%QoQ, 
sa.) ในไตรมาสที่สองและ
สาม ตามล าดับ  
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 เศรษฐกิจจีนยังขยายตัวต่ ากว่าในช่วงครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สี่เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 
1.5 (%QoQ sa.) ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 7.3 (%YoY) เท่ากับอัตราการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้าและเป็น
การขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในคร่ึงปีแรก โดยอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการ
ลงทุนด้านที่อยู่อาศัยและการค้าปลีก เช่นเดียวกับการส่งออกซึ่งชะลอตัวลงตามการแข็งค่าของเงินหยวนและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การนําเข้าชะลอตัวลงเร็วกว่าการส่งออก และส่งผลให้
แรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
เป็นร้อยละ 1.5 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกรวมทั้ง
อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธนาคารกลางจีนผอ่นคลายนโยบายการเงินเป็นคร้ังแรกนับจากเดือน
กรกฎาคม 2555 โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ 0.40 เป็นร้อยละ 5.6 และลดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากระยะ 1 ปี ลงร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 2.75 รวมทั้งปี 2557 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 7.4 ชะลอ
ลงจากร้อยละ 7.8 ในปี 2556 และเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ําสุดในรอบ 24 ปี  

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  (Newly Industrial Economies) ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว   
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในไตรมาสที่สี่ชะลอตัวลง โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
สิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 2.7 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.5 ตามลําดับ ชะลอลงจากร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.6 
และร้อยละ 2.8 ในไตรมาสที่สาม โดยเป็นการชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์ภาคครัวเรือนและการลดลงของแรง
ขับเคลื่อนจากการส่งออกสุทธิ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจฮ่องกงซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าปลีก และการส่งออก ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงใน
เกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่งอัตราเงินเฟ้อติดลบคร้ังแรกในรอบ 5 ปี ยกเว้นฮ่องกงซึ่งอัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลยกเลิกมาตรการอุดหนุนค่าเช่าที่อยู่อาศัย รวมทั้งปี 2557 เศรษฐกิจเกาหลีใต้และ
ไต้หวันขยายตัวร้อยละ 3.3 และ 3.5 ตามลําดับ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.2 ในปี
ก่อนหน้า ในขณะที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอตัวจากร้อยละ 3.9 ในปี 2556  

เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สี่
ของปี 2557 ขยายตัว 
ร้อยละ 1.5 (%QoQ sa.) 
ชะลอลงจากร้อยละ 1.9  
ในไตรมาสก่อนหนา้และ
ขยายตัวร้อยละ 7.3  
(%YoY) เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เท่ากับ
การขยายตัวในไตรมาสก่อน
หน้า รวมทั้งปี 2557 
เศรษฐกิจจีนขยายตัว 
ร้อยละ 7.4 และเป็นอัตรา
การขยายตัวต่ าสุดในรอบ 
24 ปี 

 



ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 16 กุมภาพันธ์ 2558 

Economic Outlook NESDB 

25 

 เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนขยายตัวในเกณฑ์ดี ในไตรมาสที่สี่ปี 2557 เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมยัง
ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 7.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้าง เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ที่ขยายตัวร้อยละ 6.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อน ตามการขยายตัวของการ
บริโภคภาคครัวเรือน การใช้จ่ายของรัฐบาล และการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
ขยายตัวร้อยละ 5.0 เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อน โดยการส่งออกหดตัวและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ชะลอตัวแต่การลงทุนขยายตัวเร่งขึ้น เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 5.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.6  
ในไตรมาสที่สาม ตามการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม แต่การส่งออกชะลอลง 
อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ลดลงเกือบทุกประเทศตามการลดลงของราคาน้ํามัน ยกเว้นอินโดนีเซียที่
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลลดการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศ โดยรวมตลอดทั้งปี 2557 
เศรษฐกิจเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 6.0 5.0 6.1 และ 6.0 ตามลําดับ 
เทียบกับร้อยละ 5.4 5.8 7.2 และ 4.7 ในปี 2556 

 

 

 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศในกลุ่ม NIEs และอาเซียน  

 
GDP Growth Export Growth 

Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57 Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57 พ.ย. ธ.ค. 
NIEs  
ฮ่องกง 2.6 1.8 2.7 n.a. 0.6 4.9 5.9 1.2 0.4 0.6 

เกาหลีใต้ 3.9 3.5 3.2 2.7 1.7 3.2 3.6 1.2 -2.4 3.6 

สิงคโปร์ 4.8 2.3 2.8 1.5 5.0 2.4 -0.2 -7.1 -6.7 -5.0 

ไต้หวัน 3.4 3.9 3.6 3.2 1.2 3.7 6.2 0.6 3.5 -2.8 

อาเซียน  
อินโดนีเซีย 5.2 5.1 5.0 5.0 -2.5 -2.5 2.3 -10.3 -14.6 -13.8 

มาเลเซีย 6.2 6.5 5.6 5.8 3.5 8.5 3.0 -4.2 -2.4 -4.0 

ฟิลิปปินส์ 5.6 6.4 5.3 6.9 6.9 9.7 12.9 6.3 21.7 -3.2 

เวียดนาม 5.1 5.3 6.1 7.0 12.2 15.7 11.9 10.8 10.3 10.6 

ที่มา: CEIC 



ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค 16 กุมภาพันธ์ 2558 

Economic Outlook NESDB 

26 

4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2558  
เศรษฐกจิโลกในปี 2558 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 3.5 เร่งขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 
ในปี 2557 สนับสนุนโดยการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนและญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวช้าๆ ท่ามกลางแรงกดดันของ
ภาวะเงินฝืด ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 และเศรษฐกิจประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่และภูมิภาคอาเซียนปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาและแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อลดลง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันท าให้ทิศทางนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และประเทศส าคัญๆ 
อืน่ๆ มคีวามแตกตา่งกนัมากขึน้ โดยธนาคารกลางสหรฐัฯ มแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย ในขณะ
ที่ประเทศญีปุ่น่และยโุรปยงัอยูใ่นชว่งของการดําเนนิมาตรการขยายปริมาณเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดแรง
กดดันจากภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดและการแข็งค่าของอัตรา
แลกเปลีย่น เงือ่นไขดงักลา่วทําใหเ้งนิดอลลารส์หรฐัฯ มแีนวโนม้แขง็คา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัสกลุเงนิสําคญัอืน่ๆ 

การแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน้ ามันในอเมริกาเหนือและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจผู้บริโภคน้ ามันที่ส าคัญๆ ยังท าให้ราคาน้ ามันและราคาสินค้าขั้นปฐมใน
ตลาดโลกยังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ เงื่อนไขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทําให้ประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอและพึ่งพิงรายได้
จากสินค้าขั้นปฐมมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในปี 2557 และปรับเพิ่ม
จากร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการบริโภคภาคครัวเรือนซึ่งสนับสนุนโดยการจ้างงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของราคาที่
อยู่อาศัยและหลักทรัพย์ การลดลงของราคาน้ํามันและการลดลงของภาระหนี้สินในภาคครัวเรือน ในขณะที่
ข้อจํากัดทางการคลังลดลงอย่างต่อเนื่องและการลงทุนรวมภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีขึ้นตามการ
ฟื้นตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
และการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของประเทศคู่ค้าที่สําคัญ การปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจและการจ้าง
งาน คาดว่าจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงกลางปี 2558  

 เศรษฐกิจยูโรโซน ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 
0.9 ในปี 2557 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 1.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังมี
ข้อจํากัดจาก (1) แรงกดดันจากภาวะเงินฝืด (2) อัตราการว่างงานยังอยู่ระดับสูง (3) การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางการคลังยังมีข้อจํากัดจากหนี้สาธารณะที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง (4) สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในภาวะ
ตึงตัวแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ํา (5) การเจรจาต่อรองระหว่างกรีซกับทางการยูโรยังเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นและความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศยูโรโซน ภายใต้เงื่อนไขการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและแรงกดดันภาวะเงินฝืดเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศมาตรการขยาย
ปริมาณเงินอย่างเต็มรูปแบบโดยการเข้าซื้อพันธบัตรจํานวน 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ซึ่งจะดําเนินการจนถึง
เดือนกันยายน 2559 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านยูโร เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2558 และมีความ
เป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรปจะดําเนินมาตรการเพิ่มเติมหากแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดยังไม่ลดลง 

 เศรษฐกิจญี่ปุ่น ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ จากการขยายตัวร้อยละ 
0.4 ในปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวตามการ  
อ่อนค่าของเงินเยน รวมทั้งผลของมาตรการขยายปริมาณเงินและการดําเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 3.5 ล้านล้านเยน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ํากว่าร้อยละ 

เศรษฐกิจโลกในปี 2558 มี
แนวโน้มที่จะขยายตัว 
ร้อยละ 3.5 เร่งขึ้นเล็กน้อย 
จากการขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 ในปี 2557 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดี
ขึ้นต่อเนื่อง ส่วนเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศยูโรโซนและ
ญี่ปุ่นมีการฟืน้ตัวชา้ๆ 
ขณะที่เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มชะลอตัวลง 
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1.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศยังมีแนวโน้มที่จะล่าช้ากว่า
การคาดการณ์ตามภาวะค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มชะลอตัวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศเลื่อนการปรับขึ้นภาษีการบริโภคจากกําหนดเดิมในเดือนตุลาคม 2558 
ออกไปเป็นเดือนเมษายน 2560 ก็ตาม  

 เศรษฐกิจจีน ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ 7.4 ในปี 2557 และต่ํากว่าการ
ขยายตัวร้อยละ 7.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการดําเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อ
ปรับสมดุลทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากความตึงตัวของสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะทําให้การลงทุนชะลอตัวลง
เร็วมากกว่าการคาดการณ์ ในขณะที่การส่งออกได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินหยวนมากขึ้น ภายใต้
แนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เร็วกว่าการคาดการณ์และการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อ ทางการ
จีนได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมโดยการปรับลดอัตราส่วนเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) จาก
ร้อยละ 20.0 เป็นร้อยละ 19.5 หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี ใน
เดือนพฤศจิกายน 2557 รวมทั้งดําเนินมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและการผ่อนคลายมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้น โดยคาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ จะขยายตัวร้อยละ 4.2 4.0 3.5 และร้อยละ 4.0 ตามลําดับ เร่งขึ้น
จากร้อยละ 3.3 3.5 2.5 และ 2.8 ในปี 2557 ตามลําดับ โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับแรงขับเคลื่อน
หลักจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การลดลงของราคาน้ํามัน รวมทั้งการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งในประเทศฮ่องกงและ
เกาหลีใต้ และแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
ตามการลดลงของราคาน้ํามันและการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนทําให้ประเทศต่างๆ เริ่มดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายมากข้ึน โดยสิงคโปร์ปรับลดกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่เกาหลีใต้
และไต้หวันมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในคร่ึงปีแรก  

 เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ในปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2557 โดยคาดว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
จะขยายตัวร้อยละ 6.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2557 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.4 
เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.1 ในปี 2557 ตามการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนจากเงินส่งกลับของแรงงาน
ที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ เศรษฐกิจเวียดนามคาดว่าจะขยายร้อยละ 
6.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.0 ในปี 2557 โดยมีแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการส่งออก ภายหลังจากการลดค่าเงิน
ดองในช่วงต้นปี 2558 และแรงกดดันเงินเฟ้อที่ชะลอลงยังส่งผลให้ธนาคารกลางสามารถใช้นโยบายการเงิน
ผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 ชะลอลง
จากร้อยละ 6.0 ในปี 2557 เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลงหลังจากรัฐบาลลดการ
อุดหนุนราคาพลังงานซึ่งทําให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี 
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2558 
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 โดยที่มีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการลดลงของราคาน้ํามัน การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญๆ ของภาครัฐ 
และการเร่ิมกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ยังมีข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัว ความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง และแนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศสําคัญๆ ในขณะ
ที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้น  

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งในด้านดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลมากขึ้นตาม
การฟื้นตัวของการส่งออกและการลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกและอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ํา 
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีแรกในขณะที่การปรับตัวของ
สถานการณ์ด้านราคาในช่วงครึ่งปีหลังยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  

 ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

1) การฟื้นตัวของการส่งออกตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก มูลค่าการส่งออกในไตรมาส
สุดท้ายของปีเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ โดยดัชนีปริมาณการส่งออกหลังปรับปัจจัยฤดูกาลเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 7.1 ปรับตัวดีขึ้นมากจากการลดลงร้อยละ 1.8 และร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่
สอง และไตรมาสที่สาม ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 อย่างช้าๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งคาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นและ

 

 

 

ราคาสินค้าเกษตรกบัการส่งออกในปี 2557  

ในไตรมาสที่สี่ มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 88.7 ของมูลค่าการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 3.1 
ปรับตัวดีขึ้นมากจากการหดตัวร้อยละ 3.1 และ 0.4 ในไตรมาสแรก  
ไตรมาสที่สอง และการขยายตัวร้อยละ 0.9  ไตรมาสที่สาม ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและทองคําซ่ึงมีสัดส่วน 
ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 0.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม ลดลงร้อยละ 8.5 
และร้อยละ 12.6 ตามลําดับ และเป็นปัจจัยถ่วงที่ส่งผลให้มูลค่าการ

ส่งออกในภาพรวมของไตรมาสที่สี่ ยังขยายตัวในเกณฑ์ต่ําร้อยละ 1.5 แม้กระนั้นก็ตาม ดัชนีปริมาณการส่งออกหลังปรับปัจจัยฤดูกาลเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 7.1 สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส ซ่ึงแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของภาคการส่งออกแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังอยู่ในช่วง
ของการชะลอตัวก็ตาม  

การขยายตัวในเกณฑ์ต่ําของมูลค่าการส่งออกในไตรมาส
ที่ 4 และการลดลงของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2557  
ร้อยละ 0.3 มีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของราคา
ส่งออกสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเนือ่ง โดยเฉพาะ
ราคาข้าวและยางพารา จากการคํานวณโดยใช้การ
เปลี่ยนแปลงของราคาส่งออกเทียบกับฐานปริมาณการ
ส่งออกในปี 2556 พบว่าการลดลงของราคาส่งออกข้าว 
ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังและน้ําตาลมีส่วนทํา
ให้มูลค่าการส่งออกรวมในปี 2557 ลดลงประมาณ 
6,562 ล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.9 
ของมูลค่าการส่งออกรวมในปี 2556 ดังนั้น หากราคา
ส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2558 มีเสถียรภาพขึ้นคาดว่า
จะส่งผลให้การส่งออกรวมในปี 2558 ปรับตัวดีขึ้น
ตามลําดับ  

มูลค่าการส่งออก  
(%YOY)  

2557 
สัดส่วน ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 

สินค้าเกษตร 8.1 -1.3 -2.0 2.7 4.4 -8.5 
สินค้าอุตสาหกรรม 88.7 0.1 -3.1 -0.4 0.9 3.1 
ทองคํา 0.9 -15.6 469.3 14.3 -85.4 -12.6 
สินค้าประมง 1.1 1.4 -9.4 2.3 4.7 7.8 
มูลค่าการส่งออกรวม 100.0 -0.3 -1.1 0.3 -1.7 1.5 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การส่งออกสินค้าปี 2557   
มูลค่า (ล้านดอลลาร์ สรอ.)  

ราคาเฉลี่ยปี 57 
ปริมาณปี 57 

ราคาเฉลี่ยปี 56 
ปริมาณปี 57 

ผลจากการลดลง
ของราคาส่งออก 

มูลค่าการส่งออกรวม 227,574 234,136 -6,562 
สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร 35,614 42,177 -6,562 

ข้าว  
มูลค่า 5,439 7,333 -1,894 
ราคา: ดอลลาร์ สรอ./ตัน 496 668 -173 

ยางพารา  
มูลค่า 6,022 8,167 -2,146 
ราคา: ดอลลาร์ สรอ./ตัน 1,766 2,396 -629 

ผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลัง  

มูลค่า 3,564 3,817 -253 
ราคา: ดอลลาร์ สรอ./ตัน 330 353 -23 
มูลค่า 2,738 3,003 -265 

น้ําตาล  
ราคา: ดอลลาร์ สรอ./ตัน 435 477 -42 

ที่มา: กรมศุลกากร  โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ประมวลโดย สศช.  
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ราคาส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพาราซึ่งคาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากการ
ปรับตัวลดลงร้อยละ 25.8 และร้อยละ 26.3 ในปี 2557 ตามลําดับ 

2) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและ
ชดัเจนมากขึน้ตามลําดบั โดยจํานวนนกัทอ่งเทีย่วหลงัปรบัปจัจยัฤดกูาลเพิม่ขึน้จากไตรมาสกอ่นหนา้รอ้ยละ 
13.0 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดยีวกนัของปกี่อนร้อยละ 7.0 ซึ่งเปน็การขยายตวัครั้งแรกในรอบ 4 
ไตรมาส ในป ี2558 สถานการณด์า้นการทอ่งเทีย่วมแีนวโนม้ฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนือ่งและสนบัสนนุการขยายตวั
ของเศรษฐกจิไทยไดม้ากขึน้ โดยมปีจัจัยสนบัสนนุจาก (1) นักทอ่งเที่ยวเริม่มคีวามเข้าใจและมัน่ใจเกีย่วกับ
สถานการณใ์นประเทศไทยมากขึน้  (2) ตน้ทนุการเดนิทางทีอ่ยูใ่นระดับต่ําในชว่งการลดลงของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกและการแข่งขันของสายการบินราคาถูก (3) มาตรการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและ
หลอกลวงนักท่องเทีย่ว รวมทั้งการจัดระเบียบในสถานที่ทอ่งเทีย่วสําคญัๆ และ (4) มาตรการส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วในป ี2558 

3) แนวโน้มการฟ้ืนตัวของการลงทุนภาคเอกชน หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
การลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่สามและขยายตัวเร่งขึ้น
เป็นร้อยละ 4.1 ในไตรมาสที่สี่ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นของภาค
ธุรกิจและการเร่งรัดการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ในปี 2557 แม้ว่าระดับการใช้กําลังการ
ผลิตจะยังอยู่ในระดับต่ําและเป็นข้อจํากัดต่อการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมก็ตาม แต่การ
ลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่งขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การเร่งรัดพิจารณา
อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มลงทุนในปี 
2558 (2) มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่ในเดือนธันวาคม 2557 อยู่ในระดับสูงเป็น
ประวัติการณ์ถึง 1.43 ล้านล้านบาทซึ่งจะมีการเร่งรัดอนุมัติและสนับสนุนให้โครงการลงทุนที่ผ่านการ
อนุมัติเร่ิมดําเนินโครงการในปี 2558 (3) โครงการลงทุนภาครัฐทั้งด้านการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
การพัฒนาระบบรถไฟรางคู่และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเริ่มมีความชัดเจนและคืบหน้า
มากข้ึน และ (4) การขยายการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตรองรับการเปิดเสรี AEC ในปี 2559  

4) การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
โดยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงจาก 108.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 
2557 เป็นเฉลี่ย 60.0 ดอลลาร์ สรอ. ในเดือนธันวาคม ส่งผลให้ราคาน้ํามันสําเร็จรูปลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
20.0 ในปี 2558 คาดว่าราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะอยู่ในช่วง 50 – 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 
ลดลงจากเฉลี่ย 96.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 43.0 การลดลงของราคา
น้ํามันดิบดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้อํานาจซื้อของประชาชนในระบบเศรษฐกิจทั้งปีเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0 
แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของ GDP รวมทั้งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเอื้ออํานวยต่อการ
ดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

5) การเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวม
ภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 29.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจยังต่ํากว่าเป้าหมายซึ่งทําให้รัฐบาลกําหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดย (1) การกําหนดให้หน่วยงานที่ไม่สามารถ
เร่ิมดําเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และพิจารณาทบทวนแล้วว่าไม่สามารถ
ดําเนินการได้ หมดความจําเป็น หรือมีความซ้ําซ้อน สามารถพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป
ดําเนินการอย่างอื่นที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (2) ใช้ผลการเบิกจ่ายประจําปี
งบประมาณปี 2558 เป็นเกณฑ์พิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 อย่าง
เข้มงวด ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งรัดการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญๆ ทั้งในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งคาดว่าจะทําให้การใช้จ่ายภาครัฐเร่งตัวขึ้น  
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6) การปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของปริมาณการจ าหน่ายและผลิตรถยนต์  การปรับตัวของตลาดรถยนต์
หลังจากการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรกทําให้ปริมาณการจําหน่ายและการผลิตรถยนต์ทั้งปี 2557 
ลดลงร้อยละ 39.6 และร้อยละ 23.5 ตามลําดับ และเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ตามการปรับตัวของตลาดรถยนต์สิ้นสุดลงในปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะทําให้ปริมาณการจําหน่ายและการ
ผลิตรถยนต์ในปี 2558 เร่ิมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในรอบ 
3 ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการขยายกําลังการผลิต
เพื่อรองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบข้อตกลง AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยง 

1) การปรับตัวของการผลิตภาคเกษตรต่อการลดลงของราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญๆ  ซึ่งจะยังเป็น
ข้อจํากัดต่อการขยายตัวของอุปสงค์ภาคครัวเรือนและการผลิตในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรทั้งปีลดลงร้อยละ 6.2 ในขณะที่การผลิตภาคการเกษตรเริ่มปรับตัวลดลง  
ในไตรมาสสุดท้ายของปีร้อยละ 3.5 ในปี 2558 แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรจะมีแนวโน้มเริ่มทรงตัวมากขึ้น 
แต่คาดว่าราคาเฉลี่ยทั้งปี 2558 จะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ําอย่างต่อเนื่องซึ่งจะยังคงเป็นข้อจํากัด  
ต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน รวมทั้งเป็นแรงกดดันให้การผลิตในภาคเกษตรปรับตัว
ลดลง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงล่าช้ากว่าราคาผลผลิต 

 

 

 

ปริมาณการผลิตและจ าหนา่ยรถยนตภ์ายในประเทศ  

การปรับตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศหลังสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรกทํา
ให้ปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ในปี 2557 หดตัว 
ร้อยละ 23.5 และ 39.6 ซ่ึงเป็นปัจจัยถ่วงที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศชี้ให้เห็น
ว่าการปรับตัวได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในไตรมาสที่สอง ทําให้ปริมาณการผลิต
และจําหน่ายหดตัวช้าลงตามลําดับ โดยปริมาณการจําหน่ายรถยนต์รวมทั้งปี 
2557 อยู่ที่ 7.76 แสนคันซ่ึงเป็นปริมาณการจําหน่ายปกติในปี 2553 และ 
2554 ก่อนที่จะมีมาตรการรถยนต์คันแรก ในขณะที่ปริมาณการผลิตหดตัวช้า
ลงจากร้อยละ 28.3 ในไตรมาสแรกของปี 2557 เป็นร้อยละ 4.1 ในเดือน
ธันวาคมซ่ึงเป็นสัญญาณว่าในปี 2558 ปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์จะ
เร่ิมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในรอบ 
3 ปี โดยคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและจําหน่ายในประเทศไม่ต่ํากว่า 2.0 
ล้านคันและ 7.8 แสนคันตามลําดับ  

 

(แสนคัน) 
2553 2554 2555 2556 2557 
ท้ังป ี ท้ังป ี ท้ังป ี ท้ังป ี ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ธ.ค. 

การผลิต 16.29 14.54 24.38 24.26 18.55 5.12 4.31 4.50 4.61 1.51 
(%YOY) 54.74 -10.69 67.65 -0.49 -23.54 -28.27 -29.54 -22.35 -11.34 -4.11 

จ าหน่ายรถยนต์รวม 7.47 7.20 13.75 12.85 7.76 2.11 1.75 1.81 2.09 0.74 
(%YOY) 45.17 -3.62 90.97 -6.51 -39.63 -49.20 -44.97 -37.92 -19.83 -18.72 

จ าหน่ายรถยนต์นั่ง 3.54 3.56 6.83 6.48 3.53 0.98 0.81 0.80 0.94 0.34 
(%YOY) 44.44 0.56 91.81 -5.07 -45.51 -54.65 -49.71 -47.39 -20.81 -13.45 

ปริมาณการส่งออก 8.73 7.80 10.20 11.11 11.18 3.07 2.67 2.79 2.65 0.83 
(%YOY) 50.34 -10.68 30.81 8.89 0.68 7.27 1.53 -5.68 -0.19 3.16 

ที่มา: สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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2) ระบบเศรษฐกจิและการเงนิโลกยงัมคีวามเสี่ยงทีจ่ะผนัผวนไดม้ากตาม  (1) การคาดการณ์ของนกัลงทุน
เกีย่วกบัทศิทางนโยบายการเงนิของประเทศสําคญัๆ (2) ผลการเจรจาตอ่รองระหวา่งรฐับาลกรซีและทางการ
ยโูร (3) สถานการณ์ความขดัแย้งในยูเครนและตะวันออกกลาง (4) ปัญหาในภาคการเงนิและการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นและยูโรโซนจะชะลอตัวมากกว่าการคาดการณ์ (5) 
ความเสีย่งของประเทศทีม่ีปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอตอ่การลดลงของราคาสนิคา้ขัน้ปฐมและการ
เปลีย่นทศิทางนโยบายการเงนิในสหรฐัฯ ซึง่อาจสง่ผลกระทบใหพ้ลวตัรของการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิโลกขาด
ความตอ่เนือ่งและสง่ผลใหก้ารสง่ออกฟืน้ตวัลา่ชา้กวา่การคาดการณ ์

3) แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศสําคัญๆ แม้ว่าแนวโน้มการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินในสหรัฐฯ จะทําให้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ก็ตาม แต่การใช้
มาตรการขยายปริมาณเงินในกลุ่มประเทศยูโรโซนและญี่ปุ่นทําให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร
และเยนแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนและการดําเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายอย่างรีบเร่งของประเทศในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะทําให้ค่าเงินของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าเมื่อ
เทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเร็วกว่าเงินบาท เงื่อนไขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าส่งออกไทยอย่างต่อเนื่อง 

4) การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะท าให้ต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงิน (Nominal term) จะมีแนวโน้มทรงตัวตาม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ตาม แต่การลดลงของราคาน้ํามันทําให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงตามลําดับและ
ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

การเปลีย่นแปลงทิศทางนโยบายการเงินของประเทศส าคญัๆ กบัค่าเงินบาท และการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ยทีแ่ท้จริง   

แมว้า่การยตุมิาตรการขยายปรมิาณเงินในเดอืนตลุาคม 2557 และแนวโนม้การเริม่
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในชว่งกลางป ี2558 ของธนาคารกลางสหรฐัฯ จะทํา
ให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มอ่อนค่าลงและทําให้ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคาของสินค้าสง่ออกไทยปรับตัวดขีึ้นก็ตาม แต่
ค่าเงินบาทและขดีความสามารถในการแขง่ขันด้านราคาของสนิค้าไทยในป ี2558 
ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ภายใต้แรงกดดันจาก (1) การประกาศใช้มาตรการขยาย
ปรมิาณเงินมูลค่า 1.1 ลา้นลา้นยูโร ของธนาคารกลางยุโรปเมือ่วนัที ่22 มกราคม 
2558 และการใช้มาตรการขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนือ่งของธนาคารกลางญีปุ่่น
มลูค่าปลีะประมาณ 80 ลา้นลา้นเยน ซ่ึงทําใหค่้าเงินบาทแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงิน
เยนและยูโร (2) การผ่อนคลายนโยบายการเงินของจีนโดยการปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้เปน็ครัง้แรกในรอบ 2 ปใีนเดอืนพฤศจกิายน 2557 และการไหลออกของ
เงินทุนที่เข้ามาเก็งกําไรในสินทรัพย์จีน (China carry trade) ในช่วงหลังวิกฤติ

เศรษฐกจิปี 2551 ซ่ึงทําให้คา่เงินหยวนเร่ิมอ่อนค่าลงเมือ่เทียบกบัดอลลาร ์สรอ. หลงัจากการแขง็ค่าอยา่งตอ่เนือ่ง (3) การเร่ิมผอ่นคลายนโยบาย
การเงินและการเปลี่ยนแปลงกรอบการเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลีย่นของประเทศตา่งๆ ในภมูิภาคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทา่มกลางการลดลงของ
อตัราเงินเฟอ้และการลดแรงกดดนัจากการแขง็ค่าของอตัราแลกเปลีย่น เชน่ อนิเดยี สงิคโปร ์และเวยีดนาม 

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในรูปตัวเงิน (Nominal interest 
rate) ของไทยในปี 2557 จะมีแนวโน้มทรงตัวตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายก็ตาม แต่การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกทําให้อัตราเงินเฟ้อ
ลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.3 ในเดือนเมษายน 2557 เป็นร้อยละ 7.2 ในเดือน
มกราคม 2558  
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 ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกจิป ี2558 

1) เศรษฐกจิโลกและปรมิาณการคา้โลกในป ี2558 ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 และ 4.4 ตามล าดบั ปรบัลดลงจาก
ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.8 ในการประมาณการคร้ังก่อน เนื่องจากการปรับลดอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศยโูรโซน ญีปุ่น่ และจนี ซึง่มแีนวโนม้การฟืน้ตวัทีช่า้กวา่คาดการณ ์ 

2) ราคาน้ ามนัดบิดูไบเฉลีย่ในป ี2558 เทา่กบั 50 - 60 ดอลลาร ์สรอ. ตอ่บารเ์รลเทยีบกบั 96.5 ดอลลาร ์
สรอ. ต่อบาร์เรลในปี 2557 ปรับลดลงจากสมมติฐาน 80 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในการ
ประมาณการครัง้กอ่น โดยปจัจยัทีท่ําใหร้าคาน้ํามนัปรบัตวัลดลงมากโดยเฉพาะในชว่งครึง่แรกของป ีไดแ้ก ่ 
(1) ปรมิาณการผลติน้ํามนัดบิทัว่โลกทีเ่พิม่ขึน้ตามแนวโนม้การเพิม่กําลังการผลติน้ํามนัดบิของสหรฐัฯ และ
ประเทศนอกกลุ่ม OPEC รวมทั้งการคงกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC (2) ปริมาณน้ํามันดิบคงคลัง 
(Inventory) สงูขึน้โดยเฉพาะของสหรฐัฯ (3) ความตอ้งการใชน้้ํามนัในประเทศสําคญัของโลกอยูใ่นระดบัต่ํา
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น และการชะลอตัวของ
เศรษฐกจิจนี (4) การแข็งคา่ของเงนิดอลลาร์ สรอ. และ (5) นโยบายทางการตลาดของซาอุดอิาระเบยีเพื่อ
รกัษาส่วนแบ่งตลาดน้ํามันดบิของโลก อย่างไรก็ดี คาดวา่ราคาน้ํามันจะเริ่มปรับตวัเข้าสู่เสถียรภาพในช่วง
คร่ึงปีแรก ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ตามการปรับลดกําลังการผลิตของ
ผูผ้ลติน้ํามนับางรายทีป่ระสบปญัหาความไมคุ่ม้คา่ของผลการดําเนนิการ 

3) ราคาสนิคา้สง่ออกในเงนิรปูดอลลาร ์สรอ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ (-0.5) - 0.5 เทา่กบัสมมตฐิานในการประมาณ
การครัง้กอ่น เนือ่งจากราคาสง่ออกสนิคา้อตุสาหกรรมมแีนวโนม้ทรงตวั ในขณะทีร่าคาสง่ออกสนิคา้เกษตร
มแีนวโนม้ทีจ่ะมเีสถยีรภาพมากขึน้หลงัจากการปรบัตวัลดลงอยา่งรนุแรงในป ี2557 โดยเฉพาะราคาสง่ออก
ข้าวซึ่งคาดว่าจะเริ่มอยู่ในระดับทรงตัว ขณะที่ราคาส่งออกยางพาราคาดว่าจะหดตัวช้าลงกว่าในปี 2557 
ราคาน าเขา้ในรปูเงนิดอลลาร ์สรอ. ลดลงลงรอ้ยละ (-3.5) - (-2.5) ปรบัลดจากสมมตฐิานรอ้ยละ (-1.0) 
- 0.0 ในการประมาณการครัง้กอ่นหนา้ เนือ่งจากการปรบัลดสมมตฐิานราคาน้ํามนัซึง่จะทําใหร้าคานําเขา้
วตัถดุบิลดลงมากกวา่ทีค่าดไว ้ 

4) คา่เงนิบาทอยูใ่นชว่ง 32.5 - 33.5 บาทตอ่ดอลลาร ์สรอ. เทา่กบัสมมตฐิานในการประมาณการครัง้กอ่น
หน้า ออ่นตัวจากเฉลีย่ 32.47  บาทต่อดอลลาร ์สรอ. ในป ี2557 โดยอยู่ภายใตส้มมตฐิานทีส่ําคัญ คอื (1) 
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในชว่งกลางป ี2558 และ (2) ธนาคารกลางยโุรปและญีปุ่น่
ไมข่ยายปรมิาณเงนิเพิม่เตมิ (3) การเจรจาตอ่รองและผลการเจรจาระหวา่งรฐับาลกรซีกบัทางการยโูรไมส่ง่ผลให้
คา่เงนิยโูรออ่นคา่รนุแรง  

5) จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2558 จ านวน 27.0 ล้านคน เท่ากับสมมติฐานในการประมาณคร้ัง
ก่อนและเพิ่มขึ้นจาก 24.8 ล้านคนในปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ (1) ความสงบ
ภายในประเทศและเสถียรภาพทางการเมอืง และ (2) แนวโนม้นกัทอ่งเที่ยวจนีซึ่งมีสดัสว่นรอ้ยละ 18 ของ
จํานวนนกัทอ่งเทีย่วรวมเพิม่ขึน้ และ (3) การแกไ้ขปญัหาอปุสรรคดา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ําคญัๆ ของภาครฐั 

6) อตัราการเบกิจา่ยงบประมาณภาครฐัรอ้ยละ 92.2 ของวงเงินงบประมาณเทา่กบัสมมตฐิานการประมาณ
การครัง้กอ่นหนา้ โดยคาดวา่อตัราการเบกิจา่ยงบประจําจะอยูท่ีร่อ้ยละ 96.3 และอตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ
อยู่ที่รอ้ยละ 73.0 สูงขึน้เมื่อเทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 93.7 และร้อยละ 65.8 ในปีงบประมาณ 2557 
ตามลําดบั 
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 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2558:  

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2557 อัตรา
เงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.0 - 1.0 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP 

ในการแถลงขา่ววันที ่16 กมุภาพนัธ ์2558 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
(สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2558 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 เท่ากับช่วงประมาณการ 
ในการแถลงข่าวครั้งก่อนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนสมมติฐานการ
ประมาณการที่สําคัญ โดยเฉพาะการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามัน และราคา
สนิคา้นําเขา้ สง่ผลใหอ้งคป์ระกอบของการขยายตวัเปลีย่นแปลงไปจากการประมาณการครัง้ทีผ่า่นมา  

 องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 

1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวม ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 0.7 ในปี 2557 และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในการประมาณการ
ครั้งก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีขึ้นจาก
ร้อยละ 0.3 ในปี 2557 และปรับเพิ่มจากร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยมีสาเหตุสําคัญมา
จากการปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและรายได้ที่แท้จริงของภาค
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 
ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2557 ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ  

2) การลงทุนรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.8 ในปี 2557 และปรับเพิ่ม
จากการขยายตัวร้อยละ 5.8 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว
ร้อยละ 5.0 ปรับเพิ่มจากร้อยละ 4.8 ในการประมาณการเดิม เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2557 ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจ การเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งมี
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงเป็นประวัตกิารณ์ ในขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
9.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 6.1 ในปี 2557 ตามการเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนและการ
ดําเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญๆ ของภาครัฐ 

3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการ 
หดตัวร้อยละ 0.3 ในปี 2557 แต่เป็นการปรับลดการประมาณการจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในการ
ประมาณการครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า
โลก ส่งผลให้การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ และเมื่อ
รวมกับการส่งออกภาคบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นตามการฟื้นตัวของจํานวนนักท่องเที่ยว คาดว่า

 

 

 

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2558   

  ประมาณการปี 2558  ข้อมูลจริง  
2556 2557 ณ 17 พ.ย. 57 ณ 16 ก.พ. 58 

เศรษฐกิจโลก (%) 3.0 3.2 3.6 3.5 
สหรัฐอเมริกา 1.9 2.4 2.6 3.3 
ยูโรโซน -0.5 0.9 1.2 1.0 
ญี่ปุ่น 1.5 0.4 1.2 0.8 
จีน 7.7 7.4 7.2 7.0 

ปริมาณการค้าโลก (%) 3.0 3.8 4.8 4.4 
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 30.7 32.5 32.5 - 33.5 32.5 - 33.5 
ราคาน้ํามนัดบิดไูบ (ดอลลาร ์สรอ./บารเ์รล) 105.0 96.5 80.0 - 90.0 50.0 - 60.0 
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%) -0.5 -1.0 (-0.5) – 0.5 (-0.5) – 0.5 
ราคานําเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%) -2.1 -1.8 (-1.0) – 0.0 (-3.5) – (-2.5) 
จํานวนนกัท่องเที่ยว (ล้านคน) 26.7 24.8 27.0 27.0 
ที่มา: สศช. 
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ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ 4.0 ลดลงจากร้อยละ 4.4 ในการประมาณการ
คร้ังก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.0 ในปี 2557 

4) มูลค่าการน าเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 เทียบกับการหดตัว 
ร้อยละ 8.5 แต่ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า เนื่องจาก (1) 
การปรับลดสมมติฐานราคานําเข้าจากร้อยละ (-1.0) – (0.0) เป็นร้อยละ (-3.5) – (-2.5) ตามการปรับลด
สมมติฐานราคาน้ํามันในตลาดโลก และ (2) การปรับลดประมาณการการส่งออกทําให้ความต้องการ
นําเข้าลดลงจากประมาณการเดิม เมื่อรวมกับการนําเข้าบริการซึ่งมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปี 2557 ทําให้
คาดว่าปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการจะขยายตัวร้อยละ 4.9 ลดลงจากร้อยละ 5.4 ในการ
ประมาณการครั้งก่อนหน้า 

5) ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 28.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 24.6 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557 และเป็นการปรับเพิ่มจากการเกินดุล 19.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการ
ประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากการปรับลดประมาณการมูลค่าการนําเข้าที่เร็วกว่าการปรับลดประมาณ
การมูลค่าการส่งออก เมื่อรวมกับดุลบริการที่คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการประมาณการครั้งก่อน 
คาดว่าจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2558 เกินดุลประมาณ 18.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.9 ของ GDP เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 2.2 ของ GDP ในการประมาณการครั้งก่อน  

6) อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2558 คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.0 - 1.0 ต่ําสุดในรอบ 6 ปี ลดลงจากเฉลี่ย
ร้อยละ 1.9 ในปี 2557 และเป็นการปรับลดจากเฉลี่ยร้อยละ 1.4 - 2.4 ในการประมาณการครั้งก่อน
ตามการปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าภายในประเทศในหมวด
พลังงานที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.4 ของตะกร้าสินค้าในดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวลดลงมาก
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 

 

6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ส าคัญในปี 2558 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ในปี 2558 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่น  
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติ การลดลงของราคาน้ํามัน และสถานการณ์ในประเทศที่มี  
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น ดังนั้น การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2558 ควรให้ความสําคัญ  
ทั้งการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีประสิทธิผลได้มากในบรรยากาศที่เอื้ออํานวยดังกล่าวและการใช้
ประโยชน์จากการที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้การส่งออก  
และการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ และการเร่งรัดการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ 
ควบคู่ไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากความตกต่ําของราคาสินค้าในตลาดโลก การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน โดยมีประเด็นการบริหารนโยบาย  
เศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญๆ ประกอบด้วย  

1) การดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและสนับสนุนการปรับตัวในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มเติมจากมาตรการ
การให้เงินช่วยเหลือการผลิตและสินเชื่อต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว โดยเฉพาะ (1) การสนับสนุน 
ด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การพักชําระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการแปลงหนี้จากนอกระบบเป็นหนี้ใน
ระบบสําหรับมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภาวะความตกต่ําของราคาสินค้า
เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาและชาวสวนยาง (2) การดูแลต้นทุนวัตถุดิบและปัจจัย  
การผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาปุ๋ย สารเคมีและยากําจัดแมลงและวัชพืช และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับการลดลงของราคาน้ํามันและวัตถุดิบทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีใน
ตลาดโลก รวมทั้งการอ่อนค่าของสกุลเงินในแหล่งนําเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่สําคัญๆ 
(3) การดูแลให้ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรมีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาผลผลิตในช่วง
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การปรับตัวของภาคการเกษตร (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง (5) การเร่งรัด
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบประกันภัยสินค้าเกษตร และ (6) การเร่งรัดส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

2) การดูแลธุรกิจ SMEs และแรงงานในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศที่ เป็นตลาดส่งออกส าคัญๆ โดยเฉพาะ SMEs และแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงการส่งออกไปยังตลาดยุโรป ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศที่พึ่งพิงการผลิตน้ ามันและ
ส่งออกสินค้าขั้นปฐม โดย (1) การสนับสนุนให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ 
เพื่อการช่วยเหลือ SMEs ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว
ดําเนินการในเชิงรุก (2) ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดเล็กในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
และความผันผวนของค่าเงิน (3) การเฝ้าระวังการเลิกจ้างและการกําหนดมาตรการเพื่อชะลอการเลิกจ้าง
สําหรับแรงงานที่อยู่ในข่ายที่จะถูกเลิกจ้างในลักษณะการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยภาครัฐ
และสถานประกอบการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งทางด้านการจัดการศึกษาอบรมและเบี้ยเลี้ยง  
ในระหว่างการศึกษาอบรม  

3) การเร่งรัดการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 4.0 โดยให้ความสําคัญกับ  
(1) การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งออกปี 2558 และให้ความสําคัญเพิ่มเติมกับตลาดที่มีการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ ค่าเงินแข็งค่า และตลาดการค้าในภูมิภาค (2) การเจรจาและสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ  
ปรับลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและมิใช่ภาษีภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีกําหนดปรับลดอัตราภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ภายในปี 2558 
และ (3) การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่สําคัญๆ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกและประเทศคู่ค้า
ทราบถึงความคืบหน้าและใช้ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งไปยังเกาหลีใต้ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติในสินค้า
ประมง การลดผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าในตลาดยุโรป การหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้ง  
ที่ผลผลิตเร่ิมฟื้นตัวจากปัญหาโรคตายด่วนอย่างชัดเจนมากข้ึน  

4) การเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนที่ยังคงค้างการพิจารณาและโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนใหม่ในช่วงปลายปี 2557 รวมทั้งเร่งรัดติดตามให้โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริม
การลงทุนแล้วให้ดําเนินโครงการโดยเร็ว  

5) การด าเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
(1) การขยายตัวของภาคการส่งออกยังมีข้อจํากัดจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า รวมทั้งการอ่อนค่าของ
สกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง (2) การลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2558 ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ
และการตัดสินใจทางธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งการใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์
ที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่ํากว่าการคาดการณ์ และ (3) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

6) การเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2558 และการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งอัตราการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกยังอยู่ในระดับต่ํา รวมทั้งเร่งรัดโครงการลงทุนที่สําคัญๆ โดยเฉพาะ
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่เริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้นตามลําดับ ให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการตัดสินใจลงทุนของ
ภาคเอกชน   
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2558  
  ประมาณการ ข้อมูลจริง 

 ปี 2556 ปี 2557  17 พ.ย. 57 16 ก.พ. 58 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านบาท) 11,899 12,141  12,979 12,627 
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 174,337 176,958  188,157 183,049 

GDP (ณ ราคาประจําปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 387.2 373.6  393.0 382.6 
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 5,673 5,445  5,702 5,547 

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %) 2.9 0.7  3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %) -2.0 -2.8  5.8 6.0 

ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) -2.8 -1.9  4.8 5.0 
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 1.3 -6.1  9.8 9.8 

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %) 1.1 0.7  3.1 3.4 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) 0.3 0.3  2.6 2.9 
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %) 4.9 2.8  5.6 5.6 

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 4.2 0.0  4.4 4.0 
มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.) 225.4 224.8  234.4 232.7 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/ -0.2 -0.3  4.0 3.5 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 0.2 0.7  4.0 3.5 

ปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 2.3 -4.8  5.4 4.9 
มลูคา่การนําเขา้สนิคา้ (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.)  218.7 200.2  214.8 203.9 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)1/ -0.5 -8.5  5.0 1.8 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)1/ 1.6 -6.8  5.5 4.8 

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  6.7 24.6  19.6 28.8 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)  -2.5 14.2  8.8 18.9 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -0.6 3.8  2.2 4.9 
เงินเฟ้อ (%)          

ดัชนีราคาผู้บริโภค 2.2 1.9  1.4 - 2.4 0.0 - 1.0 
GDP Deflator 1.7 1.3  1.4 - 2.4 0.0 - 1.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 กุมภาพันธ์ 2558  
หมายเหตุ: 1/ ตัวเลขการส่งออกและการนาํเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 


