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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจาก 
การขยายตัวรอ้ยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ และเมื่อปรับผลของฤดกูาลออก ขยายตัว 
รอ้ยละ 0.6 เทยีบกบัไตรมาสกอ่นหนา้ (% QoQ SA) 

 ในด้านการใช้จ่าย  มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออก  
ในด้านการผลิต การขยายตัวมีปัจจัยสนับสนุนจากสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
อสงัหารมิทรพัย ์และเกษตรกรรม 

 ทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยการบริโภคของครัวเรือนขยายตัว 
ร้อยละ 0.2 การลงทุนรวม และมูลค่าการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.9 และร้อยละ 0.2  
ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6 
ของ GDP 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
จากการขยายตวัของการสง่ออก การทอ่งเทีย่ว และการใชจ้า่ยของภาครฐัและภาคเอกชน 
อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่ ากว่าประมาณการที่ผ่านมา เนื่องจาก 
มขีอ้จ ากดัในการขยายตวัจากความลา่ชา้ของการลงทนุภาครฐั และการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งฐานการขยายตัวที่สูงในหมวดสินค้าคงทน และ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืงตอ่การทอ่งเที่ยว คาดวา่มูลคา่การสง่ออกสินค้า
จะขยายตวัรอ้ยละ 5.0 - 7.0 การบรโิภคของครวัเรอืนและการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 
1.4 และรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั อตัราเงนิเฟอ้ทัว่ไปอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 1.9 - 2.9 และบญัชี
เดนิสะพดัขาดดลุรอ้ยละ 0.2 ของ GDP 

 ประเดน็การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิในป ี2557 ควรให้ความส าคัญกับ 1) การเร่งรัด
การส่งออกให้สามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพ โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มรายได้ 
จากตลาดหลักและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ การให้ความส าคัญกับการปรับตัวของ 
ภาคการผลิต และการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในภูมิภาค 2) การดูแล
ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 และการเตรียมและเร่งรัด
กระบวนการจดัท างบประมาณป ี2558 รวมทั้งปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับ
ใหม่เพื่อกระตุ้นการลงทุน และสร้างความชัดเจนในมาตรการและนโยบายต่างๆ   
3) การด าเนินนโยบายการเงินที่เอื้ออ านวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
รกัษาเสถยีรภาพอัตราแลกเปลีย่น  ดแูลสภาพคลอ่งของระบบเศรษฐกิจ และการเข้าถึง
เงนิทนุของภาคธรุกิจโดยเฉพาะผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ  4) 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มทวี
ความรนุแรงมากขึน้ 

Economic Outlook  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ทั้งปี 2556 และแนวโนม้ปี 2557 

ส ำนกัยุทธศำสตรแ์ละกำรวำงแผนเศรษฐกจิมหภำค 17 กุมภาพนัธ ์2557 

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 

(% YOY) 
2555  2556  ประมาณการ 
ท้ังปี  H1 H2 ท้ังปี  2557 

GDP (ณ ราคาคงที่) 6.5   4.2 1.6 2.9  3.0-4.0 
การลงทุนรวม  
(ณ ราคาคงที่) 

13.2   5.2 -8.7 -1.9  3.1 

ภาคเอกชน 14.4   2.4 -8.0 -2.8  3.8 
ภาครัฐ 8.9   17.0 -11.2 1.3  0.3 

การบริโภครวม  
(ณ ราคาคงที่) 

6.8   3.7 -1.6 1.0  1.6 

ภาคเอกชน 6.7   3.4 -2.9 0.2  1.4 
ภาครัฐบาล 7.5   5.4 4.5 4.9  2.0 

มูลค่าการส่งออกสินค้า 3.1   1.0 -1.4 -0.2  5.0-7.0 
ปริมาณ 2.5   1.0 -0.5 0.2  4.0-6.0 

มูลค่าการน าเข้าสินค้า 8.8   4.6 -5.3 -0.4  5.7 
ปริมาณ 7.1   7.2 -3.6 1.7  5.2 

ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ต่อ GDP (%) 

-0.4   -3.5 2.3 -0.6  -0.2 

เงินเฟ้อ 3.0   2.7 1.7 2.2  1.9-2.9 
อัตราการว่างงาน 0.7   0.7 0.7 0.7  0.7 
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เศรษฐกิจไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 5.4  2.9 
และร้อยละ 2.7 ในไตรมาสแรก ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก และการสะสมสินค้าคงคลัง ในขณะที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
ลดลง ในด้านการผลิต มปีัจจัยสนบัสนุนจากการขยายตวัของสาขาโรงแรมและภตัตาคาร อสังหาริมทรพัย ์
และเกษตรกรรม แตส่าขาอุตสาหกรรมและก่อสร้างหดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2556 
และปรับผลของฤดูกาลออก ขยายตัวร้อยละ 0.6 รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9  

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556  

(1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ลดลงร้อยละ 4.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า  
โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของรายจ่ายในหมวดสนิค้าคงทน โดยเฉพาะปริมาณการจ าหน่าย
รถยนต์นั่งต่ ากว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 42.0 ซึ่งในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 เป็นช่วง 
ที่มีการส่งมอบรถยนต์ตามมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกมากที่สุด ประกอบกับความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคลดลงในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น  
รวมทัง้ป ี2556 การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืนขยายตวัรอ้ยละ 0.2 

(2) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 11.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย 
การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 4.7 เนื่องจากเงินนอกงบประมาณในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็ง 
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ าลดลง 
ซึ่งสะทอ้นในการลงทุนในการก่อสร้างภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 13.2 การลงทนุภาคเอกชน ลดลงรอ้ยละ 
13.1 ตอ่เนือ่งจากการลดลงรอ้ยละ 3.1 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เนือ่งจากการลดลงของการลงทนุในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 15.4 ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากฐานการขยายตัวที่สูง สะท้อนจากมูลค่า 
การน าเข้าสินค้าทุน (ราคาคงที่) ที่ลดลงร้อยละ 15.3 รวมทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 
4.6 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวลดลงจากระดับ 47.8 ในไตรมาสที่สาม  
เป็นระดับ 46.4 ในไตรมาสนี้ รวมทั้งปี 2556 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 1.9 โดยการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.8 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.3 

(3) การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 55,884 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.0 ต่อเนื่องจากการลดลง 
ร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และการลดลงของ
ราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทั้งการผลิตสินค้าประมงได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วนของกุ้ง  
เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 0.9 สินค้าส่งออกที่
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ยังขยายตัว ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 1.7) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 11.8) เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (ร้อยละ 8.9) และสินค้าเกษตร (ร้อยละ 5.9) ตามล าดับ การส่งออกไปตลาดหลัก 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวร้อยละ 5.2 และร้อยละ 6.3 ตามล าดับ ตลาด
ญี่ปุ่นหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.5 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยน 
ในขณะที่การส่งออกไปยังอาเซียน (9) ขยายตัวร้อยละ 1.2 การส่งออกไปยังฮ่องกง และออสเตรเลีย 
ลดลงร้อยละ 12.0 และร้อยละ 10.7 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและ
หักปัจจัยฤดูกาลออก ดัชนีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สอดคล้องกับการเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปี 2556 มูลค่าการส่งออกสินค้าเท่ากับ 225,397 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ลดลงร้อยละ 0.2  เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 
1.3  ส่วนในรูปเงินบาทมีมูลค่า 6,927,604 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.3 

(4) ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาส 
ก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะข้าวนาปี ยางพารา และปศุสัตว์ 
ในขณะทีผ่ลผลติออ้ย มนัส าปะหลัง ปาลม์น้ ามัน และประมง ลดลง ราคาสนิคา้เกษตรโดยรวมเพิม่ขึ้น
ต่อเนื่องร้อยละ 1.8 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 รวมทั้งปี 2556 ภาคเกษตรกรรม
ขยายตวัรอ้ยละ 1.4 ราคาสนิคา้เกษตรลดลงรอ้ยละ 0.3 และรายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 

(5) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า  
ตามการชะลอตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสนี้มีจ านวน  
7.1 ล้านคน หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.7 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 26.1 ในไตรมาสก่อนหน้า  
มรีายรบัประมาณ 3.5 แสนลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.1 รวมทัง้ป ี2556 สาขาโรงแรมและภตัตาคาร
ขยายตวัรอ้ยละ 12.1 มนีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตริวมทัง้สิน้ 26.7 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.6 นกัทอ่งเทีย่ว
ตา่งชาตทิีม่สีดัสว่นสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่จนี มาเลเซยี และรสัเซยี 

(6) ภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.5 ในไตรมาส 
ที่สองและสาม ตามล าดับ เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิตรถยนต์ รวมทั้งการหดตัวของ  
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 และการใช้ก าลังการผลิตที่ร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตต่ าสุดในรอบ 2 ปี รวมทั้งปี 2556 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1 

(7) ภาคการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย 
การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.2 และร้อยละ 4.6 ตามล าดับ สอดคล้องกับ 
การลดลงของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมทั้งการชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ รวมทั้งปี 2556 ภาคการก่อสร้างขยายตัว 
ร้อยละ 1.2 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2557 

สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 
4.0 – 5.0 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการปรับสมมติฐาน
จ านวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งแนวโน้มความล่าช้าของการด าเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศขยายตัว 
ต่ ากว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 
5.0 -7.0 ในขณะทีก่ารบรโิภคภาคครวัเรอืนและการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 1.4 และรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั 
อตัราเงนิเฟอ้ทัว่ไปอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 1.9 - 2.9 และบญัชเีดนิสะพดัขาดดลุรอ้ยละ 0.2 ของ GDP  
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้ 
 ดา้นการใชจ้า่ย 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน: ปรับตัวลดลงตามการหดตัวจากฐานที่สูงของการใช้จ่ายในหมวด 
รถยนต์นั่ง การชะลอตัวของรายได้ และการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในไตรมาสที่สี่ของป ี
2556 การใชจ้า่ยภาคครวัเรอืนหดตวัรอ้ยละ 4.5 ตอ่เนือ่งจากการหดตวัรอ้ยละ 1.2 ในไตรมาสกอ่นหนา้ 
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การหดตวัของรายจา่ยในหมวดสนิคา้คงทน โดยเฉพาะรถยนตน์ัง่ทีป่รมิาณการจ าหนา่ย
ลดลงร้อยละ 42.0 จากที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 296.4 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ที่ผู้บริโภค 
เร่งใช้สิทธิ์ก่อนการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขณะที่การใช้จ่ายอื่นๆ 
ชะลอตัวตามฐานรายได้จากภาคการส่งออก และการปรับขึ้นภาษีของสุรา เบียร์และไวน์ รวมทั้ง 
การปรบัตวัลดลงของดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค  

รวมทั้งปี 2556 การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 0.2 ชะลอตัวจากปกีอ่นทีข่ยายตวัทีร่อ้ยละ 6.7  

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร และการก่อสร้าง  
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.1 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 3.1 
ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 15.4  สอดคล้องกับการลดลง
ของมูลค่าการน าเข้าสินค้าทุน (ราคาคงที่) ร้อยละ 15.3 เนื่องจากมีการเร่งการน าเข้าสินค้าทุน  
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ในขณะที่ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ
ลดลงรอ้ยละ 26.6 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 18.0 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตวัรอ้ยละ 4.8 ในไตรมาสกอ่นหนา้ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจอยู่ที่ระดับ 46.4 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับ 52.2 50.9 และ 47.8 ในไตรมาสแรก 
ไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม ตามล าดับ  ในขณะที่ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปรับตัวลดลงจากฐานที่สูง 450 พันล้านบาท ในไตรมาสที่สี่ 
ของป ี2555 เปน็ 373 พนัลา้นบาท ในไตรมาสทีส่ีข่องปนีี ้ 

รวมทั้งปี 2556 การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 โดยการลงทุนในเคร่ืองมือเครื่องจักรหดตัว
รอ้ยละ 4.7 ขณะทีก่ารลงทนุกอ่สรา้งขยายตวัรอ้ยละ 4.0  

การใช้จ่ายในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2556 ลดลง 
เนื่องจากทั้งการใช้จา่ย 
ภาคครัวเรือน การลงทุน
ภาคเอกชน และการสง่ออก
ลดลง 

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

การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 13.1 ต่อเนื่องจาก
การหดตัวร้อยละ 3.1 ใน
ไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องจาก
การลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรและ
การก่อสร้างลดลง 
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การสง่ออก: ปรมิาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่มูลค่าการส่งออก
ยังลดลงเนือ่งจากภาวะความซบเซาของราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทั้งข้อจ ากัดในการผลิตสินค้า
ประมงและการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สี่ของ
ปี 2556 มีมูลค่า 55,884 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 1,772,782 ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 1.0 
ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 
ในขณะทีร่าคาสนิคา้สง่ออกลดลงรอ้ยละ 1.2 แตเ่มือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่นหนา้และหกัปจัจยัฤดกูาลออก 
ดัชนปีรมิาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 แสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและสอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.9 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับ 
การหดตวัรอ้ยละ 1.4 ในไตรมาสกอ่นหนา้  

การส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9: ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออกยางพารา 
และมันส าปะหลัง อย่างไรก็ตามราคาส่งออกสินค้าส าคัญๆ เช่น ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง และ
น้ าตาล ยังปรับตัวลดลง และส่งผลให้ราคาส่งออกสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ 4.8 การส่งออก
สินค้าเกษตรส าคัญๆ ประกอบด้วย ข้าวลดลงร้อยละ 14.0 เนื่องจากปริมาณและราคาลดลงร้อยละ 
1.8 และร้อยละ 12.1 ตามล าดับ มันส าปะหลังขยายตัวร้อยละ 20.0 เนื่องจากปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น การส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาสร้อยละ 13.8 เนื่องจากการยกเลิก 
การเก็บเงินสงเคราะห์เกษตรกรจากผู้ส่งออกยางพารา (CESS) เป็นการชั่วคราวในช่วงวันที่ 2 
กันยายน - 31 ธันวาคม 2556 ท าให้ต้นทุนการส่งออกลดลง ในขณะที่การส่งออกน้ าตาลลดลง

มูลค่าการส่งออกใน 
รูปเงินดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 1.0 ตามอุปสงค์
และราคาสินคา้ในตลาดโลก
ที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา 
ในรปูเงนิบาท มลูคา่การ
สง่ออกขยายตวัรอ้ยละ 2.4 
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ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ร้อยละ 1.2 เนื่องจากการลดลงของราคาส่งออกเป็นหลัก สินค้า
อุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกยงัฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลย ีและฐานการขยายตวัทีส่งูในชว่งเดยีวกนัของปกีอ่นหนา้ ซึง่ท าใหป้ริมาณและมูลค่า
การส่งออกหดตัวร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.1 ตามล าดับ โดยการส่งออกยานยนต์ลดลงจากฐานที่สูง
ร้อยละ 3.9 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟลดลงต่อเนื่องร้อยละ 17.6 เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตและพฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก ่
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ขยายตัวร้อยละ 1.7 11.8 และร้อยละ 
8.9 ตามล าดับ สินค้าประมงหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ที่ร้อยละ 29.8 เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากปญัหาโรคตายดว่นในกุง้ 

รวมทั้งปี 2556 การส่งออกมีมูลค่า 225,397 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับ 
การขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2555 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แต่ราคาลดลงร้อยละ 
0.5 เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.3 และเมื่อ
คดิในรปูของเงนิบาท มลูคา่การสง่ออกลดลงรอ้ยละ 1.3 เทยีบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 5.2 ในป ี2555 

 

 

สนิคา้สง่ออกส าคญั 

%YoY 
2555 2556 

ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สดัสว่น 
Q4/56 Q4 

สินค้าเกษตร -22.1 -25.4 -23.1 -29.2 -13.6 0.0 3.2 -9.8 -0.2 -4.1 -2.6 26.1 9.0 5.9 
ข้าว -28.0 -38.7 -36.9 -34.1 5.0 -4.6 8.6 -14.0 5.5 -25.3 -25.7 21.2 2.1 -14.0 
ยางพารา -31.1 -26.6 -27.5 -39.7 -30.6 -5.9 -8.7 -16.8 -11.1 9.2 13.2 18.6 4.2 13.8 
มันส าปะหลัง 6.9 -11.8 18.8 13.4 11.3 14.8 29.8 -5.0 14.0 4.4 2.0 57.4 1.3 20.0 

สินค้าอุตสาหกรรม 6.1 2.0 6.0 -4.8 25.4 1.8 8.1 -0.4 1.4 -0.3 -2.1 -0.9 87.5 -1.1 

สินค้าเกษตรแปรรูป 4.1 12.9 3.6 -3.3 4.4 -2.6 -1.7 -3.1 -4.5 0.7 -0.8 -2.9 11.8 -0.9 
น้ าตาล 8.9 40.8 3.1 8.7 -27.0 -27.2 -37.4 -22.6 -32.2 -7.8 44.5 -29.0 0.7 -1.2 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม -12.0 -15.3 -15.7 -15.5 0.5 3.6 1.3 6.8 4.2 3.4 0.8 2.3 3.3 2.2 
อิเล็กทรอนิกส ์ 0.9 -8.3 3.8 -14.7 34.4 -0.7 3.6 -8.6 2.6 3.8 -0.1 1.5 14.6 1.7 
-  ชิน้สว่นและอปุกรณค์อมพวิเตอร ์ 14.3 3.4 22.3 -8.6 58.1 -5.6 -1.2 -18.1 -1.6 4.7 -0.1 -1.9 7.1 0.9 
-  แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน -15.4 -21.0 -21.3 -29.8 26.9 7.9 2.0 7.4 18.7 0.5 1.6 6.5 3.2 3.1 
-  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ -4.9 -10.3 10.3 -16.6 0.7 7.9 8.4 -1.9 10.8 15.7 12.6 15.6 2.2 14.6 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.2 -7.9 1.0 -8.7 35.2 2.3 13.4 -1.4 -0.8 -1.7 -0.7 0.7 4.9 -0.6 
ยานยนต ์ 26.3 2.6 33.7 10.3 77.0 7.6 16.8 12.2 7.2 3.6 -1.5 -12.4 13.5 -3.9 
-  รถยนต์นั่ง -9.3 -46.2 -16.8 -25.7 119.6 16.6 68.2 40.7 16.9 0.4 -10.4 -45.2 2.6 -25.0 
- ชิน้สว่นและอปุกรณส์ าหรบัยานยนต์ 11.1 17.8 21.6 1.4 6.5 7.7 3.1 8.7 8.6 10.2 5.7 14.9 5.5 10.2 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 21.3 -5.4 -0.6 24.0 72.3 -5.5 55.9 6.6 -21.0 -32.6 -41.6 -36.7 4.0 -37.2 
-  เหลก็และเหลก็กลา้ 63.1 0.5 -1.9 99.4 175.0 -14.8 140.6 6.7 -45.7 -61.4 -59.1 -67.3 1.1 -62.7 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 15.7 68.1 14.2 -12.6 18.7 -1.3 -6.3 -19.3 9.6 11.8 2.0 11.3 23.7 6.4 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.9 -1.0 10.8 -4.0 2.6 4.0 4.2 -1.5 4.7 8.9 4.7 7.0 16.0 8.0 
เคมีภัณฑ์ 2.1 8.3 -2.9 1.6 2.3 7.6 15.9 10.0 4.6 0.2 3.1 -3.9 1.7 3.7 
ทองค า 12.8 -14.7 -34.1 130.1 -36.0 -50.1 -86.8 -29.1 -46.8 -8.7 0.9 -61.4 400.1 1.1 

สินค้าประมง -7.1 1.4 2.9 -16.2 -13.0 -25.4 -18.2 -31.6 -28.2 -17.2 -24.2 -27.7 1.0 -22.9 
กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร ์ -14.3 -5.0 1.5 -26.4 -19.9 -33.4 -19.0 -46.5 -35.1 -20.2 -32.5 -37.7 0.5 -29.8 

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

การน าเข้า: ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามการหดตัวของการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้ง 
ผลจากฐานการน าเข้าสินค้าทุนที่สูงผิดปกติในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการลดลงของราคา
น าเข้า ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 การน าเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 52,036 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 
ร้อยละ 7.6 เนื่องจากปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ 6.3 และเป็นการลดลงในทุกหมวดสินค้า 
ในขณะที่ราคาน าเข้าลดลงร้อยละ 1.5 ตามการลดลงของราคาทองค า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 
ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก เมื่อหักการน าเข้าทองค าแล้ว มูลค่าการน าเข้า
ลดลงร้อยละ 6.5 ในรูปของเงินบาท การน าเข้ามีมูลค่า 1,649,766 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 
เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 

ในรายหมวด มูลค่าการน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ลดลงร้อยละ 1.6 สินค้าที่มีมูลค่า
การน าเข้าลดลง ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป วัสดุก่อสร้าง วัสดุที่ท าด้วยโลหะ เคมีภัณฑ์ 
พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งสอดคล้องกับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ยังอยู่ในภาวะหดตัว มูลค่าการน าเข้าหมวดสินค้าทุน ลดลง 
ร้อยละ 14.1 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานการขยายตัวที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะ
การน าเข้าในกลุ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ เช่น หม้อแปลง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์และเครื่องเก็บประจุไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรกล
อื่นๆ และชิ้นส่วน เป็นต้น ในขณะที่การน าเข้าสินค้าในกลุ่มอากาศยานขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่า 
การน าเขา้หมวดสนิคา้อปุโภคบรโิภคไมข่ยายตวัเทยีบกบัการหดตวัรอ้ยละ 1.1 ในไตรมาสกอ่นหนา้  

รวมทั้งปี 2556 การน าเข้ามีมูลค่า 219,042 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับ 

มูลค่าสนิค้าน าเข้าลดลงใน
เกือบทุกหมวด ในขณะที่
สินค้าอุปโภคบริโภคไม่
ขยายตัว 

มูลค่าการน าเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 
7.6 ตามการหดตัวของ 
การสง่ออกและอปุสงคใ์น
ประเทศทีอ่ยูใ่นภาวะชะลอตวั 
รวมทัง้ฐานการน าเขา้สนิคา้
ทนุทีส่งูกวา่แนวโนม้ปกติ
ในชว่งเดยีวกนัของปทีีแ่ลว้ 

ตลาดส่งออกส าคัญ  

(%YOY)  
2555 2556 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. สัดส่วน 
Q4/56 ต.ค. 

สหรัฐอเมริกา 4.6 2.1 4.6 -1.2 14.3 0.8 2.6 -3.5 0.7 5.2 5.0 3.9 10.5 6.5 
ญี่ปุ่น -1.6 -6.3 -1.3 -6.5 9.0 -5.2 1.5 -6.2 -10.1 -5.5 -1.0 -2.8 9.7 -12.1 
สหภาพยโุรป (15) -9.2 -16.9 -7.5 -19.3 13.4 2.7 8.7 -5.2 3.3 6.3 5.9 5.8 9.1 7.0 
อาเซียน (9) 5.0 9.2 7.1 -10.3 15.2 5.0 5.9 2.5 10.8 1.2 -2.2 3.4 25.5 2.5 
ฮ่องกง 9.6 -6.5 -8.4 9.8 59.2 0.7 11.2 7.8 -1.4 -12.0 -16.1 -5.1 5.3 -14.5 
ตะวันออกกลาง 12.8 6.5 9.8 4.5 36.2 0.3 5.4 -6.9 0.6 2.4 4.1 -1.7 5.1 4.5 
จีน 2.5 1.4 13.7 -12.2 9.9 1.4 7.3 -13.4 -0.3 12.9 8.5 16.1 13.5 14.5 
ออสเตรเลีย 22.1 -9.6 20.5 23.7 64.9 6.0 33.6 16.3 -5.5 -10.7 -12.5 -10.5 4.1 -9.1 
รวมสินค้าออก 3.1 -1.4 1.9 -4.2 18.5 -0.3 4.3 -2.2 -1.7 -1.0 -4.1 1.9 100.0 -0.7 
รวมสินค้าออกตาม
สถิติดุลการช าระเงิน 3.1 -1.4 1.7 -3.4 18.2 -0.2 4.5 -1.9 -1.8 -1.0 -4.0 1.8 98.8 -0.5 

ที่มา: ธปท.   
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การขยายตัวร้อยละ 8.8 ในปีก่อนหน้า โดยปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 แต่ราคาน าเข้า
ลดลงร้อยละ 2.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับ 
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 

อัตราการค้า (Term of Trade): ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะที่ราคาน าเข้าลดลงร้อยละ 1.5 ท าให้อัตราการค้าในไตรมาสที่สี่ 
ของปี 2556 อยู่ที่ 101.1 เทียบกับ 101.9 ในไตรมาสก่อนหน้า  

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

อัตราการค้าปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
หน้า  

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

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

สาขาเกษตรกรรม: ขยายตัวตามผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะข้าวนาปี ยางพารา และ 
ปศุสัตว์ ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 
0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ประกอบกับ 
มีการร่นระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีในปีก่อนหน้าให้เร็วขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผลผลิต
ยางพารา และ (3) การขยายการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่เพิ่มข้ึนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และประมง ลดลง
ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 20.2 ตามล าดับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 
ภัยแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง การระบาดของไรแดงและเพลี้ยแป้งในบางพื้นที่เพาะปลูก และการระบาด
อย่างรุนแรงและต่อเนื่องของโรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ในกุ้ง ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ราคาสินค้าเกษตรที่
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน (ร้อยละ 26.8) ซึ่งเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส สอดคล้องกับราคา
อ้างอิงในตลาดมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการน าเข้าเพื่อการบริโภคของจีนและเพื่อการผลิต  
ไบโอดีเซลของกลุ่มสหภาพยุโรป ผลผลิตปศุสัตว์ (ร้อยละ 18.5) และกุ้งขาวแวนนาไม (ร้อยละ 82.6) 
เนื่องจากผลผลิตอยู่ในระดับต่ า ราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ได้แก่ ข้าว อ้อย และยางพารา เนื่องจาก 
(1) การชะลอตัวของอุปสงค์ในตลาดโลก ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มข้ึน (2) ปริมาณน้ าตาลส่วนเกิน ท าให้
ราคาน้ าตาลในตลาดโลกต่ ากว่าระดับราคาพื้นฐาน (ประมาณ 20 เซนต์ต่อออนซ์) โดยรวม ผลผลิต
และราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8  

รวมทั้งปี 2556 สาขาเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 1.4 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 และ
ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 

สาขาอุตสาหกรรม:  ลดลงตามการหดตัวของการผลิตรถยนต์ การส่งออก และอุปสงค์ในประเทศ 
ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.9 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 1.1 และ
ร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่สองและสาม ตามล าดับ ในขณะที่อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่  
ร้อยละ 62.2 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ าที่สุดในรอบ 2 ปี โดยมีสาเหตุส าคัญจาก (1) การหดตัวของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนและการลงทุน (2) การลดลงจากฐานที่สูงของการผลิตรถยนต์ร้อยละ 23.9 เนื่องจาก
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง และส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งลดลงถึงร้อยละ 
42.0 (3) การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างช้าๆ และ  

สาขาเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ตามการเพิ่มข้ึน
ของผลผลิตขา้วนาปี 
ยางพารา และปศุสัตว์ 
ในขณะที่ราคาสินคา้เกษตร
เพิ่มข้ึนต่อเนื่องติดต่อกัน 2 
ไตรมาส ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.8 

สาขาอุตสาหกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.9 เนื่องจากแรง
ส่งจากมาตรการรถยนต์คัน
แรกสิ้นสุดลง การบริโภค
ภาคครัวเรือนชะลอตัว และ
การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมลดลง 
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(4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลให้ความต้องการฮาร์ดดิสก์ลดลง  
ในภาพรวม อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก และอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ อุตสาหกรรมที่หดตัว ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์  

รวมทั้งปี 2556 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.1 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
64.4  

สาขาก่อสร้าง: ลดลงทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาก่อสร้างหดตัว
ร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการหดตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อน โดยการก่อสร้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.2 และร้อยละ 4.6 ตามล าดับ สอดคล้องกับการลดลงของพื้นที่ 
รับอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 17.7 และร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 
ในขณะทีป่รมิาณการจ าหนา่ยปนูซเีมนต์ชะลอตวัต่อเนื่องร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามราคาวัสดุก่อสร้าง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.7 ตามการเพิ่มข้ึนของต้นทุนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต  

รวมทั้งปี 2556 สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 1.2  

สาขาอสังหาริมทรัพย์: ขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขา
อสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในด้านอุปสงค์ ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัว
ต่อเนื่อง สะท้อนจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยอดคงค้าง
สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 16.8 และร้อยละ 11.8 
ตามล าดับ ในด้านอุปทาน ยอดคงค้างสินเชื่อผู้ประกอบการของธนาคารพาณิชย์และจ านวน
โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 และร้อยละ 9.5 ตามล าดับ ในขณะที่ที่อยู่
อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงร้อยละ 11.4 ส าหรับราคาปรับตัว
สูงขึ้น โดยราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ส่งผลให้ราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน และราคาบ้านเดี่ยว
พร้อมที่ดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และร้อยละ 5.6 ตามล าดับ เช่นเดียวกับราคาอาคารชุดที่เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.3  

รวมทั้งปี 2556 สาขาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 4.6 

สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 
7.7 โดยการก่อสร้างภาครัฐ
และภาคเอกชน หดตัวร้อย
ละ 13.2 และร้อยละ 4.6 
ตามล าดับ  

สาขาอสังหาริมทรัพย์ 
ขยายตัวร้อยละ 4.4 เป็น
การขยายตัวทั้งดา้นอุปสงค์
และอุปทาน ในขณะที่ราคา
ที่ดินเพิ่มสูงขึน้ส่งผลให้
ราคาที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ้น  
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร: ชะลอตัวตามภาวะการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายดา้นการทอ่งเทีย่วฉบบัใหม่ของจีนในเดือนตุลาคมและสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองใน
เดือนธันวาคม ในไตรมาสที่สี่ การผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอตัวลง
มากจากการขยายตัวร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับการชะลอตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยว จากการขยายตัวร้อยละ 26.1 ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 10.7 (จ านวน 7.1 ล้าน
คน) โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพียงร้อยละ 6.7 ส่งผลให้รายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 (มูลค่า 348,877 ล้านบาท) ชะลอลงจากร้อยละ 32.6 
(มูลค่า 320,894 ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.7 
ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

รวมทั้งปี 2556 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 12.1 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 
26.7 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 19.6 และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสัดส่วนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน 
มาเลเซยี และรสัเซยี 

ภาคการคา้สง่คา้ปลกี: ชะลอตวัตามภาวะอปุสงคใ์นประเทศ ในไตรมาสทีส่ี ่การคา้สง่คา้ปลกีขยายตวั
ร้อยละ 2.2 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการค้าปลีก การค้า
ปลกีหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ชะลอตวัลง และการคา้ปลกีในหมวดรถยนตแ์ละเชือ้เพลงิหดตวั ในขณะ
ทีก่ารค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ในด้านการค้าส่ง การคา้ส่งหมวดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ในขณะที่
การคา้สง่หมวดวสัดกุอ่สรา้งชะลอตวั และหมวดเครือ่งจกัรอปุกรณ ์และวตัถดุบิทางการเกษตรลดลงมาก 

รวมทั้งปี 2556 สาขาการคา้สง่คา้ปลีกขยายตวัรอ้ยละ 3.2 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ขยายตัวร้อยละ 5.4 ชะลอ
ตัวลงเนื่องจากการบังคับใช้
กฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ฉบับใหม่ของจีนในเดือน
ตุลาคมและสถานการณ ์
การชุมนุมทางการเมืองใน
เดือนธันวาคม โดยมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.1 
ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10.7 

การค้าปลีกค้าส่งชะลอตัว
ร้อยละ 2.2 เทียบกับ 
การขยายตัวร้อยละ 2.6 
ตามการชะลอตัวของ 
อปุสงค์ในประเทศ 

ดัชนีค้าปลีกค้าส่งไตรมาสที่สี ่ป ี2556 

% YOY 
2554 2555 2556 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 11M Q1 Q2 Q3 ต.ค.-พ.ย. 

ดัชนีค้าปลีก 4.2 18.4 8.0 16.8 14.4 36.7 0.1 10.0 2.8 -5.6 -9.0 
อาหารและเครื่องดื่ม -13.1 -16.3 -50.3 -20.8 -9.7 45.6 55.7 106.6 104.5 14.6 7.5 
ห้างสรรพสินค้า 7.4 8.8 7.3 8.2 8.4 11.2 2.5 4.4 3.8 -1.2 3.2 
รถยนต์และเช้ือเพลิง 1.3 29.1 10.4 27.4 23.3 62.3 -2.1 14.1 0.5 -9.7 -16.2 
ดัชนีค้าส่ง 18.6 20.4 19.9 23.0 8.3 33.0 -1.0 11.1 -1.9 -5.9 -9.3 
วัตถุดิบการเกษตร/สัตว ์ 13.4 -12.2 -18.3 -16.2 -14.8 3.0 -0.2 -0.3 -0.1 2.7 -4.5 
อาหาร 5.5 10.8 9.0 7.2 8.5 18.2 13.2 13.9 13.7 14.9 9.0 
เช้ือเพลิง 9.8 16.0 16.3 7.3 16.6 24.2 3.5 6.8 2.6 -1.8 7.9 
วัสดุก่อสร้าง 15.1 10.9 5.8 7.0 3.5 29.9 6.8 9.6 5.3 9.5 1.0 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 6.5 18.6 5.7 21.1 10.8 41.4 2.6 26.6 1.6 -8.4 -11.0 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การจ้างงาน: ลดลงทั้งการจ้างงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร  ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556  
มีการจ้างงาน 39.14 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.1 โดยการจ้างงานของภาคเกษตร ลดลง 33,610 คน 
(ลดลงรอ้ยละ 0.2) ในขณะทีก่ารจา้งงานนอกภาคเกษตรลดลง 408,192 คน (ลดลงรอ้ยละ 1.7) เนือ่งจาก 
(1) สาขาค้าส่งและค้าปลีก จ้างงานลดลง 221,244 คน หรือลดลงร้อยละ 3.7 (2) สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร จ้างงานลดลง 152,434 คน หรือลดลงร้อยละ 6.3 และ (3) สาขาการบริหารราชการ  
การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั จา้งงานลดลง 91,881 คน หรือลดลงร้อยละ 5.5 
โดยเป็นการลดลงในส่วนของการก่อสร้างอาคาร อย่างไรก็ตาม สาขาอุตสาหกรรมมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น 70,522 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ตามการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เป็นส าคัญ 

ส าหรับผู้ว่างงานเฉลี่ยในไตรมาสนี้มีจ านวน 257,849 คน เพิ่มขึ้น 67,602 คน เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7  

รวมทั้งปี 2556 อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.1 

การจ้างงานรวมลดลง 
ร้อยละ 1.1 ตามการลดลง
ของการจ้างงานภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร 
อย่างไรก็ตาม การจา้งงาน
สาขาอุตสาหกรรมขยายตัว
รอ้ยละ 1.3 ตาม 
การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหาร  
ยางและพลาสติก และ 
สิ่งทอ เป็นส าคัญ  
อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่ าที่ร้อยละ 0.7 

 

การจ้างงานจ าแนกตามสาขาการผลิต 

%YOY 
2555 2556 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 
การจ้างงานรวม (100%) 1.2 1.0 1.5 0.7 1.8 -0.1 1.3 0.9 -1.2 -1.1 
- ภาคเกษตร (38.7%) 3.7 2.3 5.2 3.4 3.8 -0.4 1.2 0.5 -1.7 -0.2 
- นอกภาคเกษตร (61.3%) -0.3 0.2 -0.8 -1.2 0.5 0.1 1.4 1.1 -0.8 -1.7 

อุตสาหกรรม (14.9%) 1.8 2.4 1.8 1.0 1.9 1.0 1.1 -1.3 2.5 1.3 
ก่อสร้าง (6.5%) 5.1 -1.0 0.1 7.7 14.1 2.6 6.0 5.6 -3.2 -0.7 
โรงแรมและภัตตาคาร (6.0%) -9.4 -10.5 -14.3 -11.4 -0.5 -0.1 4.4 7.2 -6.0 -6.3 
ค้าส่งและค้าปลีก (15.3%) -0.7 -0.9 0.6 -1.6 -0.9 0.1 3.5 2.3 -1.2 -3.7 

จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 2.6 2.8 3.4 2.3 1.9 2.8 2.8 2.9 3.1 2.6 
อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.7 0.9 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 
การท างานต่ าระดับ (แสนคน) 3.5 3.5 3.8 3.0 3.6 3.3 3.9 2.8 3.3 3.6 
ที่มา: ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ
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 ภาวะการคลงั 

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล: สูงกว่าประมาณการแต่ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส
แรกของปงีบประมาณ 2557 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2556) รฐับาลจดัเกบ็รายไดส้ทุธ ิ504,568.0 ลา้นบาท 
สูงกว่าประมาณการร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราในเดือน
กันยายน 2556 รวมทั้งการน าส่งคืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าในเดือนธันวาคม 
และการขยายตัวของรายได้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ยังคงต่ ากว่าช่วงเดียวกันของ  
ปีก่อนร้อยละ 0.8 เนื่องจากในปีที่แล้วมีการน าส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G  
ย่าน 2.1 GHz และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่สูงกว่าปกติในช่วงของการด าเนินนโยบาย  
คืนภาษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทัง้สิน้ 964,741.8 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปกีอ่นรอ้ยละ 0.4 โดยมกีารเบกิจา่ยรายจา่ย
ประจ าทั้งสิน้ 670,927.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 และรายจ่ายลงทุนจ านวน 293,814.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แบ่งเป็น (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 จ านวน 760,824.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.7 คิดเป็นร้อยละ 30.1 ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่า
เปา้หมายซึง่ก าหนดไวท้ีร่้อยละ 22 ทัง้นี ้เป็นการเบกิจา่ยรายจ่ายประจ า 644,281.9 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 0.5 และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 116,542.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.51 และมีอัตรา 
การเบกิจา่ยอยูท่ีร่อ้ยละ 27.2 สงูกวา่เปา้หมายซึง่ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 15 (2) งบประมาณเหลือ่มปจี านวน 
70,233.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.5 (3) เงินกู้นอกงบประมาณ จ านวน 
7,873 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 โดยเปน็เงนิกูเ้พือ่วางระบบบรหิารจดัการน้ าและสรา้งอนาคตประเทศ 
พ.ศ. 2555 จ านวน 2,247.1 ลา้นบาท และ (4) งบลงทนุของรฐัวสิาหกจิคาดวา่จะเบกิจา่ยได ้125,837.0 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 27.92  

ฐานะการคลัง ในไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลการคลังตามระบบกระแส
เงินสดจ านวน 279,191.8 ล้านบาท เป็นการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 334,812.2 ล้านบาท  
การขาดดลุเงนินอกงบประมาณ จ านวน 7,673.6 ลา้นบาท ทัง้นีร้ฐับาลไดม้กีารกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดลุ 
จ านวน 63,294.1 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นงวด มีจ านวน 324,732.0 ลานบาท  

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

การจัดเก็บรายได้สทุธิสูง
กว่าประมาณการร้อยละ 
2.7 จากการปรับภาษี
สรรพสามิตสุรา การน าส่ง
คืนรายไดท้ี่กันไว้เพื่อชดเชย
ให้แก่ผู้ส่งออกสินค้า และ
การขยายตัวของรายได้
ภาคเอกชน 

การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมและการเบิกจา่ย
ลงทุนของไตรมาสนี้สูงกวา่
เป้าหมายเนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล 

ปีงบประมาณ 
2555 2557 2556 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
รายได้น าส่งคลังสุทธิ 
(พันล้านบาท) 

1,975.9 398.5 412.8 620.8 543.8 2,161.3 508.5 469.6 641.9 541.3 504.6 

เทียบประมาณการ (%) -0.2 4.2 4.0 -3.3 -2.7 2.9 16.2 5.2 -1.4 -4.3 2.7 
เทียบปีก่อน (%) 4.4 0.7 4.8 3.9 7.6 9.4 27.6 13.7 3.4 -0.5 -0.8 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 

1 การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุนไตรมาสนี้เป็นผลจากการเบิกจา่ยรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ านวน 104,333.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5  
ของการเบิกจา่ยลงทุนในไตรมาสนี้ โดยเพิ่มจากชว่งเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 136.4  

2 การเบิกจา่ยลงทุนไตรมาสนี้จ านวน 125,837.0 ล้านบาท แบ่งได้เป็นการเบิกจา่ยงบลงทุนตามแผนการลงทุนปี 2556 จ านวน 109,136.0 ล้านบาท และการเบิกจ่ายงบลงทุน
ตามแผนการลงทุนปี 2557 จ านวน 16,701.0 ล้านบาท  

เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2557 อยู่ที่
324,732 ล้านบาท 

หนี้สาธารณะคงค้างคิดเป็น
ร้อยละ 45.3 ของ GDP 
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 ภาวะการเงนิ 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวลดลง ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2556 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.25  
ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่ ากว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับ
แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ส่วนมากยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม ส่วนประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2556 ธนาคารกลางยุโรป (European 
Central Bank) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinance rate) ลงจากร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็น
ร้อยละ 0.25 ต่อปี  

 

คณะกรรมการนโยบาย
การเงินปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของไทย 
เนื่องจากประเมินวา่
เศรษฐกิจไทย 
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ แต่
ธนาคารกลางของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนส่วนมาก
ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ระดบัเดิม  

ตารางการใช้จ่ายภาครัฐ (แยกตามประเภท) 
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 
(พันล้านบาท) ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

เบิกจ่ายรวม 2,684.9 575.2 843.9 525.1 740.8 2,847.0 968.5 666.7 564.1 647.7 964.7 
YOY (%) 9.7 -15.3 35.0 -12.5 36.1 6.0 68.4 -21.0 7.4 -12.6 -0.4 
รายจ่ายประจ า 1,945.8 424.6 671.0 388.1 462.2 1,994.9 675.4 455.3 413.0 451.2 670.9 
YOY (%) 4.2 -22.6 53.9 -19.8 15.8 2.5 59.1 -32.1 6.4 -2.4 -0.7 
รายจ่ายลงทุน 739.0 150.3 172.5 136.6 278.1 852.1 293.1 211.4 151.1 196.5 257.9 
YOY (%) 27.1 14.8 -8.7 18.1 92.6 15.3 95.0 22.6 10.6 -29.3 -12.0 
การเบิกจ่ายรวม (ไม่รวมกรมส่งเสรมิ
การปกครองทอ้งถิ่น) 

2,501.0 530.5 738.8 511.5 720.3 2,654.1 891.3 594.5 528.8 639.5 826.5 

YOY (%) NA NA NA NA NA 6.1 68.0 -19.5 3.4 -11.2 -7.3 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2,148.4 439.2 732.9 435.5 540.9 2,171.4 699.8 512.8 452.5 506.3 760.8 

อัตราการเบิกจ่าย 90.3 18.5 30.8 18.3 22.7 90.5 29.2 21.4 18.9 21.1 30.1 
เป้าหมายการเบิกจ่าย (%) 93.0 20.0 22.0 25.0 26.0 94.0 20.0 24.0 25.0 25.0 22.0 
รายจ่ายประจ า 1,873.0 401.1 651.1 376.0 444.9 1,894.8 641.4 422.1 402.3 429.0 644.3 
รายจ่ายลงทุน 275.4 38.1 81.8 59.5 96.0 276.6 58.4 90.7 50.2 77.3 116.5 
 อัตราการเบิกจ่าย 66.3 9.2 19.7 14.3 23.1 68.7 14.6 22.6 12.6 18.9 27.2 
 เป้าหมายการเบิกจ่าย (%) 72.0 10.0 13.0 20.0 29.0 80.0 10.0 15.0 25.0 30.0 15.0 
การเบิกจ่ายกรมส่งเสรมิ 
การปกครองทอ้งถิ่น 

183.9 44.7 105.1 13.6 20.5 192.9 77.2 72.2 35.3 8.2 138.2 

การเบิกจ่าย (ไม่รวมกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น) 

1,964.5 394.5 627.8 421.9 520.4 1,978.5 622.5 440.6 417.2 498.1 622.6 

2. งบเหลื่อมปี 146.8 50.6 47.9 24.1 24.2 231.0 86.2 72.7 30.8 41.3 70.2 
3. เงินกู้นอกงบประมาณ 33.6 6.5 5.8 5.9 15.4 40.3 8.1 8.8 10.3 13.1 7.9 
4. งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 356.1 78.9 57.3 59.6 160.3 404.3 174.4 72.4 70.5 87.0 125.8 
ที่มา: กค. , ระบบ GFMIF และ สศช. 
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รวมทั้งปี 2556 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับลดลงสองครั้ง โดยในเดือนพฤษภาคม กนง. มี
มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี และในเดือน
พฤศจิกายน กนง. ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี3  

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ ่4 แหง่ ปรบัตัว
ลดลงตามการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและสถาบัน
การเงินเฉพาะกจิ โดย ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดอืนเฉลี่ย
ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่4 แหง่ ธนาคารพาณชิยข์นาดกลาง และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั 
ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 2.50  2.50 และ 2.71 ตอ่ป ีในไตรมาสกอ่นหนา้ เปน็รอ้ยละ 2.23  2.37 และ 
2.60 ตอ่ป ีตามล าดับ เชน่เดยีวกนักบัอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 4 แห่ง 
ธนาคารพาณชิยข์นาดกลาง และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั ทีป่รบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 7.00  7.38 
และ 7.04 ตอ่ป ีในไตรมาสกอ่นหนา้ เปน็รอ้ยละ 6.85  7.25 และ 6.92 ตอ่ป ีตามล าดบั ในขณะทีอ่ตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน และอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย ของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 
ทรงตวัทีร่อ้ยละ 3.02 และ 8.05 ตอ่ป ีตามล าดบั 

ทั้งปี 2556 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐส่วนมากปรับตัวลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ มีเพียง
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ้นปี  2555  
ที่ร้อยละ 8.05 ต่อปี4 

เงินฝากและการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอตัวลง
จากร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าสถาบันการเงินจะยังคงมีการเร่งระดมเงินฝากเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของสินเชื่อในช่วงสิ้นปีและเพื่อรักษาฐานลูกค้าก็ตาม แต่การแข่งขันระดมเงินฝากได้ลด
ความรุนแรงลงเนื่องจากสินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับมี  
ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (เช่น LTF RMF และประกันชีวิต) 
มากข้ึนในช่วงสิ้นปี  

สินเชื่อภาคเอกชน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงจากร้อยละ 11.2  
ในไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 10.0 โดยสินเชื่อธุรกิจเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 8.1  
ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นร้อยละ 8.5 เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย ์ 
ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาการพาณิชย์ ในขณะที่สาขาการธนาคารและธุรกิจการเงิน
รวมทั้งสาขาการเกษตรชะลอลงมาก เช่นเดียวกับสินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่  
ชะลอลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากฐานสูงในปีก่อนหน้า ส่วนสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวในอัตราชะลอลง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 12.8 ในไตรมาสก่อนเป็นร้อยละ 10.5 จากการที่สถาบันการเงินเริ่มเพิ่ม 
ความเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเชือ่ในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ฐานสนิเชือ่ทีส่งูในชว่งเดยีวกนัของปกีอ่นหนา้ 
และแรงส่งจากมาตรการคืนภาษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกลดลง สอดคล้องกับมูลค่าการใช้จ่าย  
ผ่านบัตรเครดิตของคนไทย ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิต รวมทั้งการเบิกเงินสดล่วงหน้าจาก  
บตัรเครดติทีช่ะลอตวัลง  

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

เงินฝากและการลงทนุในตั๋ว
แลกเงิน (B/E) ชะลอตัวลง
จากไตรมาสก่อนหน้า จาก
การแข่งขันระดมเงินฝากได้
ลดความรุนแรงลง 
ประกอบกับมีความต้องการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
มากข้ึน 

3 ล่าสุด ในเดือนมกราคม 2557 กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยได้ดี ประกอบกับต้องการรอดูสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจให้ได้อย่างชัดเจนก่อน เพื่ อตัดสินใจด าเนินนโยบาย 
ที่เหมาะสมในระยะต่อไป ส่วนธนาคารกลางอินเดียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี เพื่อลดแรงกดดันด้านราคา  

4 เดือนมกราคม 2557 ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนลง ส่วนอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยโดยมากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือนลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.19 ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยเป็นร้อยละ 6.88 ต่อปี  

สินเชื่อภาคเอกชนชะลอตัว
ลงสนิเชื่อธุรกิจขยายตัว
เล็กน้อย แต่สินเชื่อ
ครัวเรือนชะลอตัวลง จาก
การที่สถาบนัการเงินเร่ิม
เพิ่มความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อ ฐานสินเชื่อที่
อยู่ในระดับสูงในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า 
และการลดลงของแรงส่ง
จากมาตรการคืนภาษีให้แก่
ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก  
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สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่สภาพคล่อง
ส่วนเกินปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อ (ไม่รวมเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) ต่อ 
เงินฝากที่รวมตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 100.4 ในไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่
ร้อยละ 101.4 ในขณะที่สภาพคล่องส่วนเกินปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,237.4 พันล้านบาท มาอยู่ที่ 
1,312.0 พันล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นส าคัญ 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ลดลงตลอดทั้งไตรมาส เนื่องจากความกังวล
ของนักลงทุนต่อการลดขนาดมาตรการ QE ของ FED และปัญหาการเมืองในประเทศ ณ สิ้น 
ไตรมาสที่สี่ SET index ปิดที่ 1,298.7 จุด ลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาสที่สาม มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันลดลงมาอยู่ที่ 32.9 พันล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 87.5 พันล้านบาท  
โดยแรงขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
แรงขายสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชียของนักลงทุนต่างชาติ แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง
มากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาค เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ  

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยผันผวนสูง ตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป ส่งผลให้ SET Index ณ สิ้นปี 2556 ปรับลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2555 โดยในระหว่างปีดัชนีได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.4 จุด  

ในเดือนมกราคม 2557 SET Index ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 1,274.3 จุด มลูค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวนัลดลง
เลก็นอ้ยมาอยูท่ี ่31.1 พนัลา้นบาท จาก 32.9 พนัลา้นบาท ในไตรมาสทีส่ี ่โดยนกัลงทนุตา่งชาตขิายสทุธ ิ
13.7 พนัลา้นบาท ซึง่เปน็ผลจากความกงัวลตอ่ปญัหาการเมอืงภายในประเทศทีม่คีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ใน
พื้นที่ชุมนุม การปิดสถานที่ราชการ และความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1- 13 
กมุภาพนัธ ์SET Index ยงัคงเคลือ่นไหวผนัผวน เนือ่งจากปญัหาทางการเมอืงในประเทศยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิ

สภาพคล่องในระบบ
ธนาคารพาณชิย์ตึงตัวขึน้
จากไตรมาสก่อนหน้า แต่
สภาพคล่องสว่นเกิน

SET เคลื่อนไหวในทิศทางที่
ลดลงตลอดทั้งไตรมาส ตาม
ความกังวลของนักลงทุนต่อ
การลดขนาดมาตรการ QE 
ของ FED และปัญหา
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มูลค่าการซื้อขายพันธบัตรลดลง นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิลดลงมาก มูลค่าซื้อขายเฉพาะ
ธุรกรรมซื้อขายขาด (Outright Transaction) เฉลี่ยต่อวันในไตรมาสที่สี่เท่ากับ 69.5 พันล้านบาท 
ซึง่เปน็มลูคา่ซือ้ขายต่ าสดุในป ี2556 นกัลงทนุตา่งชาตมิยีอดซือ้สทุธใินไตรมาสทีส่ีเ่พยีง 7.5 พนัลา้นบาท 
ลดลงมากจาก 91.2 พันล้านบาท ในไตรมาสที่สาม เนื่องจาก (1) นักลงทุนลดความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนในตลาดทุนภูมิภาค (2) นักลงทุนต่างชาติลดน้ าหนักการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย 
เนื่องจากปัญหาการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งอาจเป็น
ปัจจัยกดดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยและปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลลดลงจากที่ประมาณการ
ไว้เดิม ประกอบกับมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล (Yield) ณ สิ้นไตรมาส ปรับลดลงเกือบทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นถึงปานกลาง 

ในปี 2556 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 85.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ 420.0 พันล้านบาท ลดลงจากปี 2555 
มากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในประเทศอุตสาหกรรมหลักมากขึ้น 
ตามสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

ในเดือนมกราคม 2557 มูลค่าซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 70.9 พันล้านบาท 
ลดลงเล็กนอ้ย เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีส่ีแ่ละเดอืนธันวาคม 2556 โดยนกัลงทนุตา่งชาตมิยีอดขายสทุธิที ่
6.0 พนัลา้นบาท ภายหลงั FED ลดขนาดมาตรการ QE ลง และปญัหาการเมอืงในประเทศทีย่งัคงยดืเยือ้  

เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกสุทธิในไตรมาสที่สี่ 7.92 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการไหลออกใน 
ภาคอื่นๆ ที่ 5.23 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และภาคธนาคารกลางที่ 3.44 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดย 
การไหลออกที่ส าคัญมาจากการขายพันธบัตร ธปท. และตราสารทุนของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจาก
ความกงัวลตอ่การปรบัลดมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาทางการเมืองในประเทศ 
เปน็ส าคญั  

รวมทั้งปี 2556 มีเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าสุทธิ 1.24 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการกู้เงินทั้งใน
ภาคธนาคารและภาคอื่นๆ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการเข้าซื้อตราสารหนี้ภาครัฐของ
นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าสุทธิในปี 2556 ชะลอตัวลงมากเมื่อเทียบกับปี 2555 
จากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติเป็นส าคัญ โดยเฉพาะพันธบัตร ธปท. และตราสารทุน 

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามการคาดการณ์และการประกาศลดขนาดมาตรการ QE ของสหรัฐฯ 
รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในไตรมาสที่สี่เฉลี่ยอยู่ที ่
31.69 บาทตอ่ดอลลาร ์สรอ. เทยีบกบั 31.48 และ 30.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสก่อนหน้า

นักลงทนุต่างชาติลด
น้ าหนักการลงทุนในตลาด
พันธบัตรไทย ท าให้มูลค่า
ซื้อขายลดลง ประกอบกับ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ท าให้อัตรา
ผลตอบแทนปรับลดลงทุก
ช่วงอายุ  

เงินทุนเคลื่อนยา้ยไหลออก
สุทธิในไตรมาสที่ 4 ที ่7.92 
พันลา้นดอลลาร์ สรอ. จาก
การขายพันธบัตร ธปท. 
และตราสารทุนของ 
นักลงทนุต่างชาติเป็นส าคัญ 
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และช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ โดยค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมี  
การคาดการณว์า่ธนาคารสหรัฐฯ เริ่มจะลดขนาดมาตรการ QE ท าให้เร่ิมมีกระแสเงินทุนไหลออกของ 
นักลงทนุตา่งชาต ิทัง้จากตลาดทนุและตลาดตราสารหนี้ของไทย และในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2556 
เมื่อ FOMC มีมติให้ลดขนาดมาตรการ QE ลงเดือนละ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงต้นปี 2557 
ท าให้นักลงทุนปรับลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ และอาจเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งไตรมาส และ  
โดยภาพรวม ค่าเงินบาทในไตรมาสที่สี่อ่อนค่าลงจากไตรมาสที่สามร้อยละ 0.68 โดยอ่อนค่า  
รองมาจากเงนิรเูปยีรอ์นิโดนเีซยีและเงนิเยนญีปุ่น่ 

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่นๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน 
และช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ของปี 2556 ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) อยู่ที่ 
102.95 อ่อนค่าลงร้อยละ 1.46 และร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามล าดับ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) อ่อนค่าลงร้อยละ 2.71 และร้อยละ 3.22 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

ทั้งปี 2556 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกก่อนที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ไตรมาสที่สาม และมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยกรอบการเคลื่อนไหวทั้งปี 2556 อยู่ที่  
28.63 - 32.81 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.73 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้น 
รอ้ยละ 1.15 เมือ่เทยีบกบัเฉลีย่ในป ี2555 สว่นดชันคีา่เงนิบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.14 และดชันคีา่เงนิบาท
ที่แท้จริงเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.78 

ในเดือนมกราคม 2557 เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง อ่อนค่าที่สุดในรอบ 4 ปี ที่ 33.11 บาท 
ต่อดอลลาร ์สรอ.เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2557 โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 32.94 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (อ่อนค่าลง
รอ้ยละ 1.86) และเฉลีย่ในวนัที ่1 - 13 กมุภาพนัธ ์เทา่กบั  32.78 บาทตอ่ดอลลาร ์สรอ. 

ดุลบัญชีเดินสะพัด: ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5,197 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(หรือเท่ากับ 166,037 ล้านบาท) เทียบกับการขาดดุล 888 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 27,354 
ล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า 3,849 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
การเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 1,349 ล้านดอลลาร์ สรอ.  

รวมทั้งปี 2556 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2,790 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (หรือเท่ากับ 71,816 ล้านบาท)
ขาดดลุเพิม่ขึน้จากทีข่าดดลุ 1,470 ลา้นดอลลาร ์สรอ. (หรอืเทา่กบั 46,398 ลา้นบาท) ในป ี2555 

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 
ตามการคาดการณ์และ 
การประกาศลดขนาด
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ 
รวมถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ   

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
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เงินส ารองระหว่างประเทศ: ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ที่ 167.23 
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward position อีก 22.95 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งคิดเป็น
ประมาณ 2.7 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น (ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ปี 2556) และเทียบเท่ามูลค่า
การน าเข้า 9.6 เดือน (ค่าเฉลี่ยมูลค่าการน าเข้าในไตรมาสที่สี่ ปี 2556) 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป: ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 1.7 เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง ซึ่งท าให้ราคาอาหาร
ส าเร็จรูป เนื้อสัตว์ ปลาและสัตว์น้ า ไข่และผลิตภัณฑ์นมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดที่
มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า  
เป็นผลจากการชะลอตัวของราคาพลังงานตามทิศทางราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยราคาสินค้า  
ในหมวดพลังงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งผลจาก
ฐานที่สูงของค่ากระแสไฟฟ้าจากการเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราค่าไฟอัตโนมัติ (FT) ในช่วงครึ่งหลังของ 
ปี 2555 ในอัตรา 30 สตางค์ต่อหน่วยในงวดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555 และอัตรา 48 สตางค์ต่อ
หน่วยในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราค่า FT ในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2556 ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (อัตราค่า FT ในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 
2556 อยู่ที่ 54 สตางค์ต่อหน่วย) จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมชะลอตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่
ร้อยละ 0.8 เทียบกับร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า5 

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

ดัชนีราคาผู้ผลิตในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เท่ากับในสองไตรมาสก่อนหน้า  
โดยราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 ตามการเพิ่มข้ึนของราคาสัตว์มีชีวิตและสัตว์น้ า และ
ปลาและสัตว์น้ า ส่วนราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ลิกไนต ์ปโิตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงต่อเนื่องร้อยละ 0.2  
ตามการลดลงของราคาผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ6 

รวมทัง้ป ี2556 ดชันรีาคาผูผ้ลติเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 ชะลอตวัลงจากการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.0 ในปกีอ่นหนา้ 
โดยราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองและผลิตภัณฑ ์
อตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 1.9 และรอ้ยละ 0.4 ตามล าดบั 

เงินทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 เท่ากับ 
167.23 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 
อยู่ที่ร้อยละ 1.7 

5 ในเดือนมกราคม 2557 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 1.9 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 1.0   
6 ในเดือนมกราคม 2557 ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2  

ดัชนีราคาผูผ้ลิต 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 
ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.4  
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ ามันในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 
ราคาน้ ามันดิบในไตรมาสที่สี่ ปี 2556 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาน้ ามันดิบเฉลี่ย 4 
ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) ในไตรมาสที่สี่ ปี 2556 อยู่ที่ 105.16 ดอลลาร์ สรอ.  
ต่อบาร์เรล ลดลงจาก 107.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาดทั้งปี 2556 อยู่ที่ 104.52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ต่ ากว่าราคาเฉลี่ย 106.10 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี 2555 การลดลงของราคาน้ ามันดิบมีสาเหตุส าคัญมาจาก (1) การเพิ่ม
ก าลังการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริโภคและน าเข้าน้ ามันดิบที่ใหญ่ที่สุด (2) การฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังเป็นไปอย่างช้าๆ (3) เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ ามันดิบเป็นล าดับที่ 2 
ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่ความต้องการในการเก็งก าไรในราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ส าคัญๆ อยู่ใน
ระดับที่ต่ าในช่วงการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ . ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกตลอดปี 2556 
ยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า   

ราคาน้ ามันชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสก่อนหนา้ จาก 
อุปสงค์ในตลาดโลกที่ยังอยู่
ในภาวะชะลอตัว 

 

ราคาน้ ามันดบิในตลาดโลก 

ปี  ราคา (ดอลลาร ์สรอ. /บาร์เรล) อัตราการขยายตัว (%YOY)  OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย OMAN DUBAI BRENT WTI เฉลี่ย 
2554 Q1 100.75 100.49 105.35 94.00 100.15 32.1 32.5 37.1 19.4 30.2 

  Q2 111.08 110.69 116.97 102.43 110.29 41.7 41.6 48.2 31.7 40.8 
  Q3 107.47 107.11 113.20 89.71 104.37 45.0 44.9 47.4 18.0 38.8 
  Q4 107.10 106.43 109.50 94.13 104.29 26.8 26.2 25.9 10.8 22.4 
  ทั้งป ี 106.60 106.18 111.25 95.07 104.78 36.1 36.0 39.3 19.8 32.8 

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 

  
  

ต.ค. 106.76 106.68 109.74 100.44 105.90 -2.0 -2.0 -1.7 12.3 1.1 
พ.ย. 105.95 105.96 107.92 93.93 103.44 -1.2 -1.2 -1.6 8.5 0.7 
ธ.ค. 107.89 107.86 111.11 97.72 106.15 1.5 1.5 1.7 11.0 3.6 
ทั้งป ี 105.59 105.53 109.08 97.90 104.52 -3.5 -3.3 -2.4 3.9 -1.5 

2557 ม.ค. 104.05 104.05 107.38 94.74 102.56 -3.6 -3.6 -4.8 0.0 -3.1 
 1-12 ก.พ. 103.05 103.06 107.46 98.45 103.01 -7.7 -7.7 -8.4 1.85 -5.8 

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประมาณการราคาน้ ามันดบิ WTI ปี 2557 

หน่วยงาน ประมาณการราคาน้ ามัน WTI ปี 2557 
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล) 

Deutsche Bank AG (ณ มกราคม 2557) 88.75 
EIA  (ณ มกราคม 2557) 93.00 
Barclays (ณ ธันวาคม 2556) 104.80 
EIU (ณ ธันวาคม 2556) 100.60 
ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 
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3. เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 
 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 3.2 (%QoQ saar., first estimate) ชะลอลง 

จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการปรับลดรายจ่ายของรัฐบาลกลางท าให้แรงขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวอย่าง
แข็งแกร่งร้อยละ 3.2 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลง
ต่อเนื่องเป็นร้อยละ 6.7 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นอัตราการว่างงานต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2551 เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งฟื้นตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
2553 อย่างไรก็ตาม ผลของการปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ การปรับเพิ่มภาษีเงินได้ รวมทั้ง  
ความล่าช้าของการแก้ปัญหาทางการคลังและหนี้สาธารณะ ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งปี 2556 
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.8 ในปี 2555 

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ในไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 0.3 (%QoQ, sa) ซึ่งเป็นการขยายตัว
ติดต่อกัน 3 ไตรมาส และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 0.5  
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสุทธิ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ 
สอดคลอ้งกบัดชันคีวามเชื่อมัน่ในเดอืนธนัวาคมทีเ่พิ่มขึน้สงูกวา่อัตราเฉลีย่ระยะยาวเปน็คร้ังแรกในรอบ 
31 เดอืน อยา่งไรกต็ามอปุสงคใ์นประเทศทีย่งัปรบัตวัดขีึน้อยา่งชา้ๆ ท าใหแ้รงกดดนัจากภาวะเงนิฝดืยงั
อยู่ในระดับสูง โดยอัตราเงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสที่สาม เป็นร้อยละ 0.8 รวมทั้งป ี
เศรษฐกจิกลุม่ประเทศยโูรโซนหดตวัรอ้ยละ 0.4 ปรบัตวัดขีึน้จากการหดตวัรอ้ยละ 0.6 ในป ี2555 

 

 

 เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสที่สาม โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเร่ง  
ใช้จ่ายก่อนการขึ้นภาษีบริโภค (Consumption tax) ในเดือนเมษายน 2557 รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น
ของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง
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ของเงินเยนและเศรษฐกิจโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจส่งผลให้ความเชื่อมั่น
ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมาตรการ
ปริมาณเงิน รวมทั้งปีคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวร้อยละ 1.7 

 เศรษฐกิจจีน ในไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 7.7 ใกล้เคียงกับร้อยละ 7.8 ในไตรมาสก่อน โดยได้รับ
ปจัจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัของการผลติภาคอตุสาหกรรม การกอ่สรา้ง รวมทัง้การด าเนนิมาตรการ
ทางการคลงัเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ซึง่สง่ผลใหอ้ปุสงคใ์นประเทศยงัขยายตวัในเกณฑด์ ีโดยยอดคา้ปลกีใน
ไตรมาสที่สี่ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ13.6 แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยก็ตาม  
ในด้านอุปสงค์ต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 7.5 รวมทั้งปีเศรษฐกิจจีน
ขยายตวัรอ้ยละ 7.7 เทา่กบัป ี2555 

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

 เศรษฐกจิภมูภิาคอาเซยีน ในไตรมาสทีส่ีย่งัขยายตวัในเกณฑด์ ีโดยเศรษฐกจิอนิโดนเีซยีขยายตวัรอ้ยละ 
5.7 ใกลเ้คยีงกับไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวสูงของการส่งออกร้อยละ 7.4 
อยา่งไรกต็ามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังได้รับแรงกดดันจากปัญหาเงินทุนไหลออก ซึ่งส่งผลให้ค่าเงิน 
รูเปยีออ่นคา่และอตัราเงนิเฟอ้สงูรอ้ยละ 8.4 รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 5.8 
ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 6.2 ในปี 2555 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 6.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.5 
ในไตรมาสก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกและเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
รวมทั้งปี 2556 เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวร้อยละ 5.4 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.5  
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากพายุไห่เยี่ยนก็ตาม รวมทั้งปีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 7.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 
6.8 ในป ี2555 เศรษฐกจิมาเลเซยีขยายตวัตอ่เนือ่งรอ้ยละ 5.1 ตามการขยายตวัของทัง้ภาคบริการและ
ภาคการผลิต ในขณะที่การส่งออกขยายตัวในเกณฑ์ต่ าร้อยละ 2.9 รวมทั้งปีเศรษฐกิจขยายตัว 
รอ้ยละ 4.7 
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557 
ในปี 2557 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.1 ในปี 2556  
โดยเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน และการฟื้นตัวของ  
ภาคอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มประเทศยูโรโซนฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเริ่มกลับมาขยายตัว
ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2556 เนื่องจาก 
การลดลงของแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการขึ้นภาษีการบริโภคที่จะเริ่มใช้ในเดือน
เมษายน 2557 เศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2556 เนื่องจากการปรับตัวภายใต้
มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการลดลงของแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียอื่นๆ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามภาคการส่งออกที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว  

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.9 ในปี 2556  
ตามแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 
การปรบัตวัดขีึน้ของการจา้งงาน การฟืน้ตวัของราคาหลกัทรพัยแ์ละทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ทีย่งั
อยูใ่นเกณฑต์่ า และการลดลงของภาระหนีส้นิภาคครวัเรอืน ในขณะทีแ่รงตา้นจากการปรบัลดงบประมาณ
ภาครฐัเร่ิมลดลงตามล าดบั แนวโนม้การฟืน้ตัวอยา่งตอ่เนือ่งของเศรษฐกจิคาดวา่จะท าให้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ปรับลดมาตรการขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนื่องหลังจากการปรับลด 2 ครั้งในเดือนธันวาคม 
2556 และมกราคม 2557 ซึง่จะสง่ผลใหเ้งนิดอลลารส์หรฐัฯมแีนวโนม้แขง็คา่อยา่งตอ่เนือ่ง   

 เศรษฐกิจยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 0.4 ในปี 2556 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวของการส่งออก  
ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินยูโร และการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ของค่าแรงที่แท้จริง 
รวมทั้งความคืบหน้าของการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งท าให้ความจ าเป็นในการปรับลดการขาดดุลทาง  
การคลังเริ่มลดลง ในขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามความคืบหน้า
ของการแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์เศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังมีแนวโน้มเป็นไป
อย่างช้าๆ เนื่องจากการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง 

 เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.8 ในปี 2556 
เนื่องจากการด าเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้สิ้นสุดลง และมีการปรับเพิ่มภาษี 
การบริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้การบริโภค
ชะลอลง อย่างไรก็ตามการส่งออกและการลงทุนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 ชะลอลงจากร้อยละ 7.7 ในปี 2556 โดยส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากการสิ้นสุดลงของการด าเนินนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและผลของการปรับ
เพิ่มอัตราภาษี VAT ในขณะที่การด าเนินมาตรการชะลอการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อลดความร้อนแรง 
ของเศรษฐกิจ และลดแรงกดดันด้านภาระหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะท าให้การลงทุน
ชะลอลง อย่างไรก็ดีการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการปรับตัวของสหรัฐฯ และยุโรป 

 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากภาคการส่งออกที่
ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศส าคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่
ส าคัญของประเทศกลุ่มนี้ รวมทั้งการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวใน
เกณฑ์ดี โดยคาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์จะขยายตัวร้อยละ 
3.4 3.6 3.5 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 

เศรษฐกิจโลกในปี 2557  
มีแนวโน้มที่จะขยายตัว 
ร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจาก 
ร้อยละ 3.1 ในปี 2556  
น าโดยการฟื้นตวัอย่าง
ชัดเจนของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ 
ยูโรโซน อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจญี่ปุ่นและจนีมี
แนวโน้มชะลอตัวลง
เล็กน้อย 
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 เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน คาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะปรับตัวดีขึ้น
โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากการฟื้นตัวของการส่งออก เศรษฐกิจเวียดนาม คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 5.5 ใกล้เคียงกับปี 2556 เนื่องจากมาตรการภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ในภาคธนาคาร จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่จะส่งผลดีต่อภาคการส่งออก เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 เทียบกับ 
ร้อยละ 7.2 ในปี 2556 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการใช้จ่าย 
เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ซึ่งจะส่งผลให้  
ภาคการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชนขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจมาเลเซีย คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 4.9 ใกล้เคียงกับร้อยละ 4.7 ในปี 2556  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มีแนวโน้มที่จะ
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 5.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.4 เนื่องจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่ าของรายได้
จากการส่งออกน้ ามันดิบและถ่านหินซึ่งแนวโน้มราคาและความต้องการยังอยู่ในระดับต่ า อีกทั้ง  
แรงกดดันจากความอ่อนแอของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ช่วยให้การส่งออกปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การขยายตัว
ของอุปสงค์ในประเทศยังมีข้อจ ากัดจากแนวโน้มความยืดเยื้อของสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นของครัวเรือนและภาคธุรกิจ รวมทั้งความล่าช้าของการด าเนินการ  
ตามแผนการลงทุนที่ส าคัญๆ ของภาครัฐ การจัดตั้งรัฐบาลและกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2558 เงื่อนไขดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ต่ าและ
จ าเป็นที่จะต้องพึ่งพิงภาคการส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่  
ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ในขณะที่ดุลการค้าและดุลบัญชี
เดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นจากปี 2556  

 ปัจจัยสนับสนุน 

1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 
2.7 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.9 ในปี 2557 และเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
จากเฉลี่ย 30.7 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปีที่ผ่านมา เป็นเฉลี่ย 32.0 – 33.0 บาทต่อดอลลาร ์
สรอ. ในปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกมีโอกาสที่จะขยายตัวร้อยละ 7.0 หลังจากการหดตัว
รอ้ยละ 0.2 ในป ี2556 และการขยายตวัในเกณฑต์่ ารอ้ยละ 3.1 ในป ี2555 

2) แรงกดดันด้านราคาน้ ามันและเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ าและเอื้ออ านวยต่อ 
การด าเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  ตามแนวโน้มราคาน้ ามัน
และราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกทีย่งัออ่นตวั ในขณะทีอ่ปุสงคภ์ายในประเทศฟืน้ตวัอยา่งชา้ๆ  

 ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยง  

1) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 มีประเทศที่
ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยทั้งสิ้น 48 ประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 
40 ประเทศในเดอืนธนัวาคม และจ านวนนกัทอ่งเทีย่วในเดอืนมกราคมขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 0.06  

2) แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า  เนื่องจาก (1) การใช้จ่ายภายใต้แผน 
การลงทุนภาครัฐจะล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้เดิม ทั้งในส่วนของแผนการลงทุนภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และโครงการลงทนุภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กูเ้งินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และ (2) การจัดตั้ง
รัฐบาลที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไปจะส่งผลกระทบให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีความล่าช้า ซึ่งจะท าให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียงบางส่วน
เทา่นัน้ในชว่งไตรมาสแรกของปงีบประมาณ 2558  

3) อุปสงค์ภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัดในการขยายตัว โดยการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
มีข้อจ ากัดจาก (1) ฐานการบริโภครถยนต์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
แนวโน้มปกติ (2) ราคาสินค้าเกษตรยังมีแนวโน้มอ่อนตัว โดยเฉพาะราคาข้าว ในขณะที่ 
การด าเนินมาตรการแทรกแซงราคาของภาครัฐมีข้อจ ากัดและความไม่แน่นอนมากขึ้น  
(3) สถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะซ้ าเติมให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวได้ช้า (ซึ่งดัชนี

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มี
แนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น
อย่างช้าๆ ตามการปรับตัว 
ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ช่วยให้การส่งออกปรับตัวดี
ขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสงค์
ภายในประเทศจะยังเผชญิ
กับข้อจ ากัดอันเนื่องมาจาก
ปัญหาการเมือง ซึ่งจะสง่ผล
ให้การใช้จ่ายภาครัฐมี
แนวโน้มที่จะขยายตัว 
ในเกณฑ์ต่ าเพราะ 
การด าเนินการตามแผน 
การลงทุนที่ส าคัญๆ ของ
ภาครัฐมีแนวโน้มลา่ชา้ 
นอกจากนั้น จะยังสง่ผล
กระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและความเชื่อมัน่
ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ  
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ความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงต่อเนื่องนับจากเดือนมีนาคม 2556) และ (4) ความเข้มงวด 
ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เช่นเดียวกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ยัง
มีข้อจ ากัดจาก (1) การใช้ก าลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 60.14 ในเดือนธันวาคม 
2556 (2) ปัญหาทางการเมืองท าให้การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีความล่าช้า (3) การอ่อนค่า
ของเงินเยน (4) ดอกเบี้ยระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ (5) การปรับตัวลดลงของดัชนี 
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่ ากว่าระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และการรอดูความชัดเจนทางด้าน
สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญของภาครัฐ 

4) ผลผลิตทางการเกษตรยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงไตรมาสที่
สองและสามของปี  

 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 
2556 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.9 – 2.9 เทียบกับร้อยละ 2.2 ในปี 2556 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
ร้อยละ 0.2 ของ GDP ลดลงจากการขาดดุลร้อยละ 0.6 ในปี 2556 

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเดิมร้อยละ 4.0 – 
5.0 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นการขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมี
เหตุผลหลักของการปรับประมาณการดังนี้ 

1) ปรับสมมติฐานด้านจ านวนนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2557 จะมีจ านวน
ประมาณ 27.5 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 ต่ ากว่าสมมติฐาน 28.0 ล้านคนที่เป็นเป้าหมายของ
ทางการและเป็นสมมติฐานในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจาก  
การประกาศของประเทศต่าง ๆ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของตนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 
ซึ่งส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.06 

2) การปรับสมมติฐานด้านรายจ่ายของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุน
ภาครฐัจะลา่ชา้กวา่แผนทีก่ าหนดไวเ้ดมิ ทัง้ในสว่นของแผนการลงทนุภายใตร้า่งพระราชบัญญัติให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. .... และโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวาง
ระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (2) กระบวนการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มคีวามลา่ชา้และจะสามารถเบิกจ่ายได้เพียงบางส่วนใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน 2557) (4) การปรับ
สมมติฐานอัตราการเบิกจ่ ายงบประมาณจากเดิมร้อยละ 95 ในการประมาณการ 
ครัง้ทีผ่า่นมาเปน็รอ้ยละ 92.0 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการเบกิจา่ยจรงิรอ้ยละ 90.5 ในป ี2556 

3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฐานการขยายตัวที่สูงผิดปกติ 
อย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ  
โดยปริมาณการจ าหน่ายรถยนตน์ัง่ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของป ี2556 อยู่ในระดับสงูถึง 
210,214 คันและ 158,563 คันตามล าดับ เทียบกับปริมาณการจ าหน่ายภายใต้แนวโน้มปกติที่
ประมาณ 90,000 คันตอ่ไตรมาสและปริมาณการจ าหนา่ยล่าสดุ 119,563 คนัในไตรมาสทีส่ี ่ของป ี
2556 เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าจะท าให้ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งในไตรมาสแรกและไตรมาส 

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 มี
แนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อย
ละ 3.0 – 4.0 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 
2556 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 
1.9 – 2.9 เทียบกับร้อยละ 
2.2 ในปี 2556 และบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 
0.2 ของ GDP ลดลงจาก
การขาดดุลร้อยละ 0.6 ในปี 
2556 โดยมีเหตุผลหลักของ
การปรับประมาณการดังนี้  
(1) การปรับลดสมมติฐาน
จ านวนนักท่องเที่ยว  
(2) การปรับสมมติฐานด้าน
รายจ่ายของภาครัฐ และ 
(3) การใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มได้รบั
ผลกระทบจากการปรับตวั
เข้าสู่ภาวะปกติของปริมาณ
การจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ 
(4) แรงต้านจากฐานการ
ขยายตัวที่สงูยังคงเปน็
ข้อจ ากัดต่อการขยายตัว
ของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนในคร่ึงปีแรก 
(5) การฟื้นตัวของความ
เชื่อมั่นยังมีแนวโน้มลา่ชา้ 
(6) การปรับสมมติฐานด้าน
ราคาน้ ามันและอัตรา
แลกเปลี่ยน 
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ที่สองจะยังหดตัวในช่วงร้อยละ 38 – 48 และร้อยละ 20 - 30 ตามล าดับ ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อ 
การขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชนอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่เดยีวกบัในไตรมาสทีส่ามและไตรมาสที่สี่
ของป ี2556 นอกจากนัน้ สถานการณค์วามขดัแยง้ทางการเมอืงและความลา่ชา้ในการจดัตัง้รฐับาล
ยังมีแนวโน้มที่จะท าให้เม็ดเงินจากมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรลดลงและขาด 
ความตอ่เนือ่งและยงัเปน็ปจัจยัเสีย่งทีส่ าคญัตอ่แนวโนม้การขยายตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืน 

4) การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างล่าช้าออกไปจนถึง
ไตรมาสที่สองเนื่องจากความวิตกกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง การฟื้นตัว
ของอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้มล่าช้ากว่าการคาดการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งการขาดความชัดเจน
ในการด าเนินมาตรการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ ของภาครัฐ 

5) การปรบัลดสมมตฐิานประกอบด้วย (1) ราคาน้ ามันดิบดูไบจากเฉลี่ยร้อยละ 105 – 110 ดอลลาร ์
สรอ. ตอ่บารเ์รลในการประมาณการครัง้ทีแ่ลว้เปน็เฉลีย่ 102.5 – 107.5 ดอลลาร ์สรอ. ต่อบาร์เรล 
และ (2) ค่าเงินบาทจากเฉลี่ย 31.5 – 32.5 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็น 32.0 – 33.0 บาท 
ต่อดอลลาร์ สรอ. 

 องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภครวมขยายตัวร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0  
ในปี 2556 และการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับลด
ประมาณการการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 1.4  
ตามแนวโน้มการลดลงของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในครึ่งปีแรก และการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภาพรวมที่ต่ ากว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับลดประมาณการ
การขยายตัวของรายจ่ายการบริโภคภาครัฐจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในการประมาณการ 
ครั้งที่ผ่านมา เป็นการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในการประมาณการครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับ
สมมติฐานด้านอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

2) การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.9 ในปี 2556 และการขยายตัว
รอ้ยละ 7.1 ในการประมาณการคร้ังที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการปรับลดประมาณการ
การลงทุนภาครัฐจากการขยายตัวร้อยละ 12.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 0.3 

 

 

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกจิป ี2557  
  ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2557 

2555 2556 18 พ.ย. 56 17 ก.พ. 57 
การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก (%) 3.3 3.1 3.5 3.6 

สหรัฐอเมริกา 2.2 1.9 2.5 2.8 
ยูโรโซน -0.6 -0.4 1.0 1.0 
ญี่ปุ่น 2.0 1.8 1.2 1.7 
จีน 7.8 7.7 7.5 7.5 

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 31.1 30.7 31.5-32.5 32.0 – 33.0 
ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บารเ์รล) 108.8 105.0 105.0-110.0 102.5 – 107.5 
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%) 0.6 -0.5 0.5-1.5 1.9-2.9 
ราคาน าเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%) 1.6 -2.1 0.0-1.0 0.5-1.5 
จ านวนนกัท่องเที่ยว (ล้านคน) 22.4 26.7 28.0 27.5 
ที่มา: สศช. 
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ในการประมาณการครั้งนี้ ตามการปรับสมมติฐานด้านการเบิกจ่ายและการด าเนินการ  
ตามแผนการลงทุนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงและคาดว่า
จะยังไม่สามารถเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทันในปี 2557 รวมทั้งพระราชก าหนดใหอ้ านาจ
กระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่การวางระบบบรหิารจดัการน้ าและสรา้งอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ซึ่ง
คาดว่าจะยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติมในปี 2557 ยกเว้นในส่วนที่ได้มีการอนุมัติแล้ว ประกอบกับ
สมมติฐานความล่าช้าในกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนลงจากร้อยละ 5.8 เป็น
ร้อยละ 3.8 

3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในช่วงร้อยละ 5.0 - 7.0 เทียบกับ 
ร้อยละ 7.0 เท่ากับการประมาณครั้งที่ผ่านมา แต่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวร้อยละ 0.2 ในปี 
2556 อย่างไรก็ตาม การปรับสมมติฐานด้านการท่องเที่ยวท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและ
บริการขยายตัวร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.0 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา 

4) มูลค่าการน าเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 5.7 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 
0.4 ในปี 2556 และการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เนื่องจาก 
การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของปริมาณการน าเข้าสินค้าจากการขยายตัวร้อยละ 
6.2 เป็นร้อยละ 5.2 ตามการปรับลดประมาณการการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคซึ่ง
ส่งผลให้ความต้องการน าเข้าสินค้าต่ ากว่าในการประมาณการครั้งก่อนหน้า เมื่อรวมกับการปรับ
ประมาณการการน าเข้าบริการ ส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 4.6 
ลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาและการขยายตัวร้อยละ 2.3 
ในปี 2556 

5) บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับการขาดดุล 2.8 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. ในปี 2556 และการขาดดุล 2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา 
เนื่องจากการปรับลดประมาณการดุลการค้าจากการเกินดุล 5.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.  
เป็นการเกินดุล 9.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการปรับประมาณการการน าเข้า และการปรับ
เพิ่มการขาดดุลบริการตามการปรับสมมติฐานด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลจริงในปี 2556  
ที่ดุลบริการยังคงขาดดุลมากกว่าการคาดการณ์ 

6) อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 1.9 – 2.9 เทียบกับร้อยละ 2.2 ในปี 2556 และร้อยละ 2.7  
ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตามอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่ ากว่าในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับสมมติฐานด้านราคาน้ ามันดิบ 
(ดูไบ) จากเฉลี่ย 105 - 110 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา  
เป็นเฉลี่ย 102.5 – 107.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในการประมาณการครั้งนี้ 
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6 ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2557 
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจโลก
ยั งมีแนวโน้มที่ จะฟื้นตั วและสนับสนุนให้การส่ งออกปรับตั วดีขึ้ นจากปีที่ ผ่ านมาก็ตาม  
แต่แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐปรับตัวลดลงจากการประมาณการ
ครั้งก่อนหน้าอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภายใต้กรอบงบประมาณปกติ  
มีข้อจ ากัดจากกรอบการขาดดุลงบประมาณที่ลดลงจากปี 2556 และความล่าช้าในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกับอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศที่มี
แนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพึ่งพิงแรงขับเคลื่อน
จากภาคการส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ยังมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและแนวโน้มความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคในปี 2557 จึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การเร่งรัดการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้เต็มศักยภาพ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มรายได้จากตลาดหลักและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 
สนับสนุนการปรับตัวของภาคการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในภูมิภาค 
โดยการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งผ่านชายแดน และการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไปเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น 

2) การก ากับดูแลแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการดูแลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเตรียม
ความพร้อมของแผนงานและโครงการที่จะต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีชุด
ใหม่ให้สามารถเร่งรัดด าเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี การก าหนดแนวทางการด าเนินการ
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน
และการพิจารณาค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่รออยู่  

3) การด าเนินนโยบายการเงินที่เอื้ออ านวยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รักษา
เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้มีความผันผวนจนเกินไป รวมทั้งการดูแลสภาพคล่องของ
ระบบเศรษฐกิจและการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากข้ึน เช่น การสร้างอาชีพเสริมช่วงภาวะน้ าแล้ง และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
เป็นต้น 

การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคในปี 2557 จึงควร
ให้ความส าคัญกับประเด็น
ต่างๆ ดังนี ้

(1) การเร่งรัดการส่งออกให้
สามารถขยายตัวได้เต็ม
ศักยภาพ 

(2) การก ากับดูแลแผนงาน
และโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ
แล้วให้สามารถด าเนนิการ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การดูแลด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2557  
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

(3) การด าเนนินโยบาย
การเงินที่เอ้ืออ านวยต่อ 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และ 

(4) การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ภัยแล้ง 
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2557 

 
ข้อมูลจริง  ประมาณการปี 2557 

ปี 2555 ปี 2556  18 พ.ย. 56 17 ก.พ. 57 
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านบาท) 11,375 11,897  12,769 12,599 

รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี) 167,501 174,319  186,116 183,638 

GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 366 385  399 388 

รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) 5,389 5,647  5,816 5,650 

อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที,่ %) 6.5 2.9  4.0-5.0 3.0-4.0 

การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %) 13.2 -1.9  7.1 3.1 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) 14.4 -2.8  5.8 3.8 
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %) 8.9 1.3  12.0 0.3 

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %) 6.8 1.0  2.9 1.6 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %) 6.7 0.2  2.7 1.4 
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %) 7.5 4.9  3.8 2.0 

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 3.1 4.2  7.0 6.0 
มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.) 225.9 225.4  241.0 241 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ 3.1 -0.2  7.0 7.0 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ 2.5 0.2  6.0 6.0 

ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 6.2 2.3  6.2 4.6 
มลูคา่การน าเขา้สนิคา้ (พันลา้นดอลลาร ์สรอ.) 1/ 219.9 219.0  236.0 231.6 

อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/ 8.8 -0.4  6.7 5.7 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)2/ 7.1 1.7  6.2 5.2 

ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 1/ 6.0 6.4  5.8 9.6 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 1/ -1.5 -2.8  -2.5 -0.6 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -0.4 -0.6  -0.6 -0.2 
เงินเฟ้อ (%)        

ดัชนีราคาผู้บริโภค 3.0 2.2  2.1-3.1 1.9-2.9 

GDP Deflator 1.3 1.7  2.1-3.1 1.9-2.9 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 17 กุมภาพันธ์ 2557 
หมายเหตุ: 1/ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปลีย่นแปลงวิธีการค านวณดลุการช าระเงินให้เป็นไปตามคูม่ือดุลการช าระเงินฉบับท่ี 6 ของ IMF  

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

2/ ตัวเลขการส่งออกและการน าเขา้เป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

