
  29 พฤษภาคม 2557 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง 
ประจ าเดือนเมษายน 2557 

 



เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการบริโภคภาคเอกชน 

อัตราการขยายตัว  
2556 

2556 2557 

(สัดส่วน ต่อ GDP)  Q1 Q2 Q3  Q4  Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

Real GDP  (% yoy)  2.9 5.4 2.9 2.7 0.6 -0.6 - - -0.6 

การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (52.0%)  0.3 4.4 2.5 -1.2 -4.1 -3.0 - - -3.0 

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน                

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่  (% yoy)  -0.7 6.8 -0.3 -7.3 -1.1 -0.2 -1.2 -1.2 -0.5 

 %qoq_SA / %mom_SA -1.7 -3.4 -0.8 5.2 -1.1 -2.5 1.1 - 

  ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่ง (% yoy)  -6.1 97.2 -3.3 -24.8 -39.7 -55.3 -55.8 -34.4 -51.4 

 %qoq_SA / %mom_SA -3.3 -27.3 -2.8 -11.0 -27.5 -1.6 14.3 - 

  ปริมาณจ าหน่ายรถจักรยานยนต ์(% yoy)  -6.0 5.4 -6.2 -8.7 -14.9 -20.8 -18.1 -21.5 -21.0 

 %qoq_SA / %mom_SA -2.0 -4.9 -3.7 -8.2 -6.9 0.1 -8.2 - 

  ปริมาณน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (% yoy)  4.4 4.6 7.7 6.2 -0.2 -3.9 3.3 5.0 -1.7 

 %qoq_SA / %mom_SA -2.7 -1.3 -0.5 4.2 -6.3 7.3 6.7 - 

  รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (ค านวณโดย สศค.) (% yoy)  -4.8 -5.8 -8.4 -5.0 0.1 -0.6 -1.4 -4.2 -1.5 

  ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค  (ระดับ) 70.2 73.8 72.8 69.3 64.9 59.9 58.7 57.7 59.4 



เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการลงทนุภาคเอกชน 

อัตราการขยายตัว 
2556 

2556  2557 

(สัดส่วน ต่อ GDP)  Q1 Q2 Q3  Q4  Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (16.8%)  -2.8 2.9 2.0 -3.1 -13.2 -7.3 - - -7.3 
  การลงทุนในเครื่องจักรภาคเอกชน (13.0%)     -4.7 1.4 0.6 -5.4 -15.5 -7.2 - - -7.2 
  การลงทุนในก่อสร้างภาคเอกชน (3.8%)  4.0 8.9 7.1 4.8 -4.6 -7.8 - - -7.8 
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน                
 ปริมาณน าเข้าสินค้าทุน (% yoy)  -5.9 3.7 -1.5 -7.9 -16.6 -14.1 -15.2 -16.9 -14.8 

 %qoq_SA / %mom_SA -10.5 -0.4 -4.7 -1.9 -7.7 -3.2 -0.9 - 

  ปริมาณน าเข้าสินค้าทุนหักเครื่องบินเรือรถไฟ  (% yoy)   -10.2 -0.7 -11.2 -10.0 -18.0 -11.4 -6.9 -3.8 -9.6 

 %qoq_SA / %mom_SA -8.8 -5.0 -1.0 -4.3 -1.6 -2.3 6.1 - 

 ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (% yoy)  -8.4 19.4 3.2 -26.2 -24.1 -36.6 -37.5 -32.3 -35.6 

 %qoq_SA / %mom_SA -3.1 -7.6 -14.2 -0.9 -18.5 -9.4 10.7 - 

 ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (% yoy)  18.2 36.2 11.0 22.0 9.4 -6.6 -9.4 -7.7 -6.9 
 %qoq_SA / %mom_SA -1.5 -1.4 8.2 4.0 -14.2 -4.8 5.5 - 

 ปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (% yoy)  8.3 15.9 14.6 3.0 0.3 -2.4 -3.5 -3.1 -2.5 
 %qoq_SA / %mom_SA -0.6 1.3 -1.3 1.0 -2.4 0.1 1.3 - 

 ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 92.6 95.4 93.4 91.2 90.5 85.8 84.7 84.0 85.3 



ภาวะเศรษฐกิจด้านการส่งออกสินค้า 
อัตราการขยายตัว : % yoy 

(สดัส่วนต่อ GDP) 
2556 

2556 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

 ปริมาณส่งออกสนิค้า ณ ราคาคงที่ 
(58.0%>>56.5% ของ GDP)  

0.2 3.7 -1.5 -1.4 0.2 0.8 - - 0.8 

มูลค่า $ term (กรมศุลฯ) %yoy -0.3 3.9 -2.2 -1.7 -1.0 -1.0 -3.1 -0.9 -1.0 
 %qoq_SA / %mom_SA -1.3 -2.8 1.7 1.7 -0.7 -4.1 1.8 

ราคา $ term (ก.พาณิชย์) %yoy -0.4 0.4 -0.4 -0.6 -1.2 -1.6 -1.4 -1.0 -1.4 
ปริมาณ $ term (สศค.) %yoy 0.2 3.6 -1.8 -1.1 0.1 0.6 -1.7 0.5 0.5 
สินค้าส าคัญ (สดัส่วนต่อมูลค่าปี 2555>>> ปี 2556)           
เครื่องอิเล็กทรอนกิส์(14.0%>>>13.9% ) %yoy -1.0 0.8 -10.6 2.9 4.0 4.2 -2.2 -4.8 1.9 

ปริมาณ $ term %yoy  -1.8 -3.1 -11.0 3.0 4.8 4.4 -2.4 -5.6 1.9 
เครื่องใช้ไฟฟ้า (9.9%>>>10.1%) %yoy 0.9 9.3 -2.7 -2.7 0.9 4.9 0.7 3.8 4.7 

ปริมาณ $ term %yoy 0.4 8.0 -3.1 -2.9 0.7 5.2 0.6 3.0 4.6 
ยานพาหนะ (12.5%>>>13.4%) %yoy 7.1 19.0 10.7 5.5 -4.2 3.0 4.2 -1.5 2.0 

ปริมาณ $ term %yoy  6.3 17.2 9.0 4.7 -3.4 3.7 4.4 -1.6 3.7 
อุตสาหกรรมเกษตร (7.9%>>>7.6%) %yoy -4.7 -5.6 -3.1 -6.6 -3.5 -9.1 -7.7 -9.0 -9.0 

ปริมาณ $ term %yoy  -5.2 -5.5 -4.2 -7.3 -3.6 -8.6 -7.4 -8.2 -8.5 
เกษตรกรรม (10.2%>>>9.9%) %yoy -3.2 0.5 -12.9 -3.6 2.9 -2.8 -6.0 -3.1 -2.9 

ปริมาณ $ term %yoy -1.2 2.9 -12.0 -3.3 5.9 5.4 3.4 6.2 5.6 

แร่และเช้ือเพลิง (6.7%>>>6.4%) %yoy -3.9 -7.5 -20.4 8.4 5.3 -18.0 -20.8 -17.8 -18.0 

ปริมาณ $ term %yoy -3.9 -6.1 -19.9 7.3 4.0 -17.0 -20.2 -18.5 -17.3 



 
การส่งออกสนิค้ารายตลาด 

 ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ  
(สัดส่วนการส่งออกปี 55 >> ปี 56 ) 

2556 
2556 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 
ส่งออกไปท้ังโลก (%yoy) -0.3 3.9 -2.2 -1.7 -1.0 -1.0 -3.1 -0.9 -1.0 

 %qoq_SA / %mom_SA -1.3 -2.8 1.7 1.7 -0.7 -4.1 1.8 
 1.จีน (11.7%>>>11.9%) 1.4 7.3 -13.4 -0.3 12.9 -4.4 -11.2 -9.5 -5.6 
 2.สหรัฐฯ (9.9%>>>10%) 0.8 0.8 -3.5 0.7 5.2 0.6 3.6 0.6 0.6 
 3.ญี่ปุ่น (10.2%>>>9.7%) -5.2 1.5 -6.3 -10.1 -5.5 2.0 1.6 -4.5 0.5 
 4.สหภาพยุโรป (8.5%>>>8.8%)  2.7 7.0 -5.3 3.3 6.3 4.8 2.9 5.4 4.9 
 5.ฮ่องกง (5.7%>>>5.8%) 0.7 11.2 7.7 -1.4 -12.0 -1.8 0.1 -7.5 -3.0 
 6.มาเลเซีย (5.4%>>>5.7%) 4.7 -0.8 5.8 12.4 2.0 -0.1 -2.5 10.3 2.4 
 7.ทวีปออสเตรเลีย (4.9%>>>5.2%) 5.6 30.4 14.5 -5.2 -9.4 -16.1 -23.3 -13.6 -15.6 
 8.ตะวันออกกลาง (5.0%>>>5.1%)  0.5 4.4 -5.6 3.4 -0.04 1.7 1.3 22.9 6.0 
 9.สิงคโปร์ (4.7%>>>4.9%) 3.7 10.6 -10.6 23.0 -5.9 -23.9 -36.0 -49.1 -29.5 
 10.อินโดนีเซีย (4.9%>>>4.8%) -3.0 9.0 6.2 -1.8 -25.6 -19.7 -21.1 -24.8 -21.0 
 11.แอฟริกา (3.6%>>>3.5%) -2.1 13.5 -3.1 2.2 -16.8 3.8 6.7 -3.4 2.0 
 12.เวียดนาม (2.8%>>>3.1%)  10.8 4.1 0.6 8.3 30.5 5.4 2.8 10.4 6.7 
 13.อินเดีย (2.4%>>>2.3%) -5.4 2.4 -6.9 3.7 -19.5 -5.0 6.7 16.0 -0.6 
 14.ฟิลิปปินส์ (2.1%>>>2.2%) 3.7 2.5 -8.3 12.4 9.0 13.0 11.5 10.7 12.5 
 15.เกาหลีใต้ (2.1%>>>2.0%) -4.0 -2.2 9.8 -16.2 -6.8 -13.3 -17.7 -0.5 -10.1 
 16.ไต้หวัน (1.5%>>>1.5%)  -1.4 -1.3 -9.0 -5.3 11.4 14.0 16.0 19.6 15.4 
 PS.อาเซียน-9 (24.6%>>>26.0%) 5.0 5.9 2.4 10.8 1.2 -5.4 -10.9 -1.9 -4.5 
 PS.อาเซียน-5 (17.2%>>>17.6%) 2.0 5.4 -0.7 11.2 -7.1 -11.0 -16.3 -8.3 -10.4 
 PS.อินโดจนี-4 (7.4%>>>8.3%) 11.8 7.0 9.9 10.0 20.3 7.1 0.7 11.5 8.2 



 
ภาวะเศรษฐกิจด้านการน าเข้าสินค้า 

 อัตราการขยายตัว : % yoy 
(สดัส่วนต่อ GDP) 

2556 
2556 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 
 ปริมาณน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่ (50.5% >> 50.0%)  1.8 9.5 4.4 -0.5 -5.3 -12.0 - - -12.0 
  มูลค่า $ term (กรมศุลฯ) %yoy 0.3 8.8 2.8 -2.0 -7.9 -15.4 -14.2 -14.5 -15.2 

 %qoq_SA / %mom_SA 1.0 -2.2 -5.0 -1.9 -7.3 0.3 1.8 
  ราคา $ term (ก.พาณิชย์) %yoy -2.1 -1.8 -3.0 -2.0 -1.4 -1.4 -1.2 -0.9 -1.2 
  ปริมาณ $ term (สศค.) %yoy 2.4 10.9 6.0 0.1 -6.5 -14.2 -13.1 -13.7 -14.1 

          
  วัตถุดิบ (37.9%>>>37.9%) %yoy 0.3 11.3 -1.0 3.0 -12.0 -25.2 -19.3 -18.1 -23.5 
          ปริมาณ $ term %yoy 3.9 14.6 2.2 7.3 -8.3 -23.0 -17.3 -15.9 -21.3 
  วัตถุดิบหักทอง (33.2%>>>31.9%) %yoy -3.7 2.1 -1.3 -3.3 -11.8 -7.0 -8.7 -10.2 -7.9 
          ปริมาณ $ term %yoy -1.0 4.9 1.4 -0.4 -9.6 -4.8 -6.9 -8.2 -5.7 
  สินค้าทุน (27.9%>>>26.2%) %yoy -5.6 4.3 -1.5 -7.7 -16.1 -13.8 -14.8 -16.3 -14.5 
          ปริมาณ $ term %yoy -5.9 3.7 -1.5 -7.9 -16.6 -14.1 -15.2 -16.9 -14.8 
  สินค้าทนุหกัเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ  
(25.8%>>>23.2%) %yoy 

-9.8 -0.1 -11.0 -9.7 -17.4 -11.0 -6.4 -3.2 -9.1 

          ปริมาณ $ term %yoy -10.2 -0.7 -11.2 -10.0 -18.0 -11.4 -6.9 -3.8 -9.6 
  อุปโภคบริโภค (8.6%>>>9.0%) %yoy 5.2 6.0 8.7 6.8 0.2 -3.8 3.5 5.0 -1.7 
          ปริมาณ $ term %yoy 4.4 4.6 7.7 6.2 -0.2 -3.9 3.3 5.0 -1.7 
  เช้ือเพลิง (19.1%>>>20.8%) %yoy 9.0 6.1 13.6 -2.6 19.6 2.0 -9.7 -9.7 -1.2 
          ปริมาณ $ term %yoy 13.8 11.9 24.3 -0.1 19.3 3.0 -8.2 -10.2 -0.7 



เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการคลัง 

รายได้ FY 2556 
FY 2557 

Q1 Q2 มี.ค. เม.ย. YTD 

รายได้สุทธิของรัฐบาล  
(หลังหักการจัดสรรให้ อปท.) 

2,161.3  503.4  437.2 132.1  134.7  1,075.4  

  % Y-o-Y 9.4  -1.0  -6.9 -12.0  4.3  -2.9  

  เทียบกับประมาณการ 61.3  12.3  -28.4  -17.1  -16.3  -32.3  

  % เทียบกับประมาณการ 2.9  2.5  -6.1 -11.5  -10.8  -2.9  

รายได้ภาษีจาก 3 กรมจัดเก็บ 2,311.0  488.3  476.4  157.6  152.8  1,117.5  

  % Y-o-Y 9.2 -1.8  -3.9 -3.8  -7.5  -3.5  

  เทียบกับประมาณการ 9.1  -9.7  -49.7  -19.7  -22.0  -81.4  

  % เทียบกับประมาณการ 0.4  -1.9  -9.4  -11.1  -12.6  -6.8  



 
เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการคลัง 

 
 

รายจ่าย FY 2556 
FY 2557 

Q1  Q2 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 YTD 

รายจ่ายรวม (1+2)  2,402.5  831.1 553.0 174.4 165.5 195.8 1,579.9 

1.รายจ่ายงบประมาณปี  2,171.5  760.8 482.5 154.1 142.0 179.8 1,423.1 

 % yoy 1.1  8.7 -31.0 18.1 -29.4 5.6 2.9 

 อัตราเบิกจ่าย (%) 90.5  30.1 19.1 6.1 5.6 7.1 56.4 

2.รายจ่ายเหลื่อมป ี 231.0  70.2 70.5 20.3 23.4 16.0 156.8 

   % yoy  57.3  -18.5 -3.1 -5.9 -3.2 58.9 -7.2 

ดุลงบประมาณ  -239.0  -334.7 -116.5 -46.3 -24.4 -62.0 -513.2 



 
เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการผลิต 

 
อัตราการขยายตัว 

2556 
2556  2557 

(สัดส่วน ต่อ GDP )  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

การผลิตภาคเกษตร ณ ราคาคงท่ี (8.6%) 1.4 0.8 2.5 -0.3 2.1 0.8 - - 0.8 

การผลิตนอกภาคเกษตร ณ ราคาคงท่ี (91.4%) 3.0 5.8 3.0 3.0 0.5 -0.7 - - -0.7 

- การผลิตภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาคงท่ี (39.0%)  
0.1 4.9 -1.1 -0.5 -2.8 -2.7 

- - 
-2.7 

- การผลิตภาคโรงแรมและภัตตาคาร ณ ราคาคงท่ี (4.1%)  12.2 14.8 14.2 15.1 5.7 -3.1 - 
- 
 

-3.1 

เครื่องชี้การผลิต               

   ผลผลิตเกษตรกรรม (%yoy)  -0.9 2.3 -4.9 -4.2 1.6 2.8 2.5 5.6 3.5 

 %qoq_SA / %mom_SA -0.4 -3.2 -0.2 5.4 1.1 -1.9 1.0 - 

   ผลผลิตอุตสาหกรรม (%yoy)  -3.3 2.9 -4.9 -3.5 -7.1 -7.1 -10.5 -3.9 -6.4 

 %qoq_SA / %mom_SA -2.9 -5.4 -1.4 3.4 -7.1 -6.7 2.9 - 

   นักท่องเที่ยวต่างชาติ   (%yoy)  18.8 22.1 24.3 21.4 9.3 -5.8 -9.4 -1.7 -4.9 

%qoq_SA / %mom_SA 4.4 6.4 1.0 -2.2 -10.2 -0.9 7.6 - 



 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%YoY) 

อัตราการขยายตัว : % yoy    2556 
2556 2557 

Q1  Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาคงที่ (39.0% 
ของ GDP)   

0.1  4.9 -1.1 -0.5 -2.8 -2.7 - - -2.7 

เคร่ืองชี้ภาคอุตสาหกรรม     
ผลผลิตอุตสาหกรรม (สัดส่วน)  -3.3 2.9 -4.9 -3.5 -7.1 -7.1 -10.5 -3.9 -6.4 

อุตฯ ที่ส่งออกน้อยกว่า 30%   

 อาหารฯ (15.5%)  -5.7 -0.6 -3.9 -11.2 -11.7 -3.4 0.4 -6.9 -4.2 

 น้ ามันปิโตรเลียม (10.4%)  -1.3 -9.3 -11.9 8.4 6.1 -6.7 -10.8 -1.7 -5.5 
 แร่อโลหะ (4.8%)  1.2 2.7 3.9 1.8 0.2 -1.6 -4.2 -4.3 -2.3 

 ยาง พลาสติก (4.0%)  1.9 2.4 2.4 1.2 3.8 4.0 4.4 -0.4 3.0 

อุตฯ ที่ส่งออกระหว่าง 30 - 60%   
 การปั่น การทอ (7.3%)  3.3 7.9 5.6 -1.3 1.6 -0.5 1.3 -0.3 -0.5 
 เคร่ืองแต่งกาย (7.1%)  -5.5 -14.4 -7.3 3.2 1.8 8.0 11.8 6.4 7.7 
 ยานยนต์ (5.4%)  2.8 47.4 11.9 -11.0 -26.2 -26.2 -28.2 -24.7 -25.9 
 เคมีภัณฑ์ (4.4%)  -1.8 -0.3 -0.4 -2.0 -0.9 2.2 -1.2 1.8 2.1 

 แอร์ ตู้เย็น พัดลม (3.7%)  -3.3 12.2 -3.7 -7.5 -8.8 -0.6 -5.5 -0.5 -0.6 

อุตฯ ที่ส่งออกมากกว่า 60%   
 วิทยุ โทรทัศน์ (10.7%)  -5.9 -5.7 -4.0 0.2 -0.1 5.0 7.6 8.0 5.7 
 เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (7.2%)  -7.6 -7.3 -17.8 -1.0 -2.6 -7.8 -19.6 -0.9 -6.2 

 เฟอร์นิเจอร์/เคร่ืองประดับ (7.5%)  -8.1 4.6 1.2 -17.5 -18.5 -20.4 -29.1 3.5 -15.9 

 เคร่ืองหนัง (4.2%)   -3.0 3.8 -5.5 -6.8 0.3 -10.5 -4.6 1.3 -8.0 



อัตราการขยายตัว :  
2556 2557 

% mom, %qoq   
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาคงที่ (39.0% ของ GDP)    4.9 -1.1 -0.5 -2.8 -2.7 - - 

เคร่ืองชี้ภาคอุตสาหกรรม  ผลผลิตอุตสาหกรรม (สัดส่วน)   -2.9 -5.7 -1.4 3.4 -7.1 -6.7 2.9 
อุตฯ ที่ส่งออกน้อยกว่า 30%           

 อาหารฯ (15.5%)  -5.4 -2.8 -7.1 3.3 -3.6 4.4 -6.5 

 น้ ามันปิโตรเลียม (10.4%)  -5.9 -9.42 17.2 1.9 -6.7 -2.5 4.9 
 แร่อโลหะ (4.8%)  0.9 1.6 -0.3 -1.4 -1.6 -1.3 -0.6 
 ยาง พลาสติก (4.0%)  0.0 -0.5 -0.8 5.7 3.9 -1.0 -0.5 

อุตฯ ที่ส่งออกระหว่าง 30 - 60%           
 การปั่น การทอ (7.3%)  3.2 -0.8 -3.6 4.2 -0.6 -1.0 -1.2 
 เคร่ืองแต่งกาย (7.1%)  -3.1 7.5 2.4 -1.6 8.0 3.6 -6.5 
 ยานยนต์ (5.4%)  -7.7 -5.8 -8.2 -2.3 -26.4 -6.7 0.2 
 เคมีภัณฑ์ (4.4%)  0.2 -1.7 -0.1 1.2 2.2 -4.0 -0.5 
 แอร์ ตู้เย็น พัดลม (3.7%)  -4.2 -5.0 -1.4 4.1 -0.5 -7.1 1.9 
อุตฯ ที่ส่งออกมากกว่า 60%           
 วิทยุ โทรทัศน์ (10.7%)  -5.4 -5.2 1.5 9.5 4.4 -2.5 3.1 
 เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (7.2%)  -4.5 -11.6 1.4 16.0 -7.2 -14.3 10.2 
 เฟอร์นิเจอร์/เคร่ืองประดับ (7.5%)  6.2 -0.5 -15.2 -4.1 -20.3 -15.3 36.6 
 เคร่ืองหนัง (4.2%)   4.3 -5.7 -1.1 4.8 -10.5 4.3 5.5 

 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%qoq_SA / %mom_SA) 



  

             เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านการท่องเที่ยว 

หน่วย : ล้านคน 
2556 

2556 2557 
อัตราการขยายตัว : % yoy  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 26.55 7.01 6.06 6.50 6.98 6.60 2.10 2.02 8.62 
   - (%yoy)  18.8 22.1 24.3 21.4 9.3 -5.8 -9.4 -1.7 -4.9 

จ าแนกตามตลาด (% share ปี 2556)                   

เอเชีย (65.2) 17.26 4.14 4.31 4.65 4.16 3.62 1.19 1.27 4.88 
    - (%yoy)  25.0 33.9 34.0 28.4 7.1 -12.7 -14.9 -8.4 -11.6 
เอเชียตะวันออก/ใต้ (27.7) 7.28 1.63 1.87 1.83 1.95 1.59 0.53 0.58 2.17 

    - (%yoy) 15.9 13.7 24.4 16.4 10.1 -2.3 -8.8 0.9 -1.5 
เอเชียตะวันออก/เหนือ (32.5) 8.63 2.20 2.07 2.49 1.87 1.76 0.57 0.59 2.35 

    - (%yoy) 38.2 58.4 54.5 43.3 5.0 -20.1 -19.5 -16.5 -19.3 
เอเชียใต้ (5.0) 1.35 0.31 0.37 0.33 0.34 0.27 0.09 0.10 0.37 

    - (%yoy) 4.7 15.2 -1.1 5.1 2.2 -13.8 -17.7 -3.6 -11.3 
ยุโรป (23.6) 6.31 2.11 1.07 1.13 1.99 2.26 0.68 0.50 2.76 
    - (%yoy)  11.6 9.4 12.0 10.1 14.7 6.6 2.3 12.3 7.6 
อเมริกา (4.4) 1.11 0.32 0.25 0.22 0.33 0.32 0.11 0.09 0.43 
    - (%yoy)  7.3 9.0 4.0 6.4 8.8 -0.5 -5.1 1.9 0.5 
โอเชียเนีย (3.9) 1.02 0.24 0.24 0.26 0.28 0.23 0.07 0.09 0.33 
    - (%yoy)  -2.4 3.4 -8.6 -4.1 0.3 -5.3 -10.8 14.1 -0.3 
ตะวันออกกลาง (2.4) 0.63 0.14 0.15 0.19 0.15 0.12 0.04 0.05 0.17 
    - (%yoy)  4.1 -0.8 -5.0 3.9 21.0 -12.3 -14.9 17.6 -5.5 
แอฟริกาใต้ (0.6) 0.16 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.01 0.02 0.06 
    - (%yoy)  4.8 -3.0 -4.2 12.0 13.8 10.1 -17.9 35.4 16.6 



เครื่องชีเ้ศรษฐกิจไทยด้านเสถียรภาพ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจ 2556 
2556   2557 

Q1 0 Q3  Q4  Q1 มี.ค. เม.ย. YTD 

 ภายนอกประเทศ                   

   ดุลการค้าระบบกรมศุลฯ (พันล้าน $) -22.2 -8.8 -8.8 -1.9 -2.6 0.7 1.5 -1.5 -0.7 

   ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้าน $) -2.8 0.5 -6.7 0.4 3.0 8.2 2.9 n.a. 8.2 

   ทุนส ารองทางการ (พันล้าน $) 167.2 177.8 170.8 172.3 167.2 167.4 167.4 168.9 168.9 

   ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธ ิ(พันล้าน $) 23.0 23.7 23.7 21.2 23.0 23.6 23.6 23.2 23.2 

   ทุนส ารองทางการ/หนี้ ตปท.ระยะสั้น (เทา่) 2.8 3.0 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 n.a. 2.8 

 ภายในประเทศ                    

   เงินเฟ้อทั่วไป (%y-o-y)  2.2 3.1 2.3 1.7 1.7 2.0 2.1 2.5 2.1 

   เงินเฟ้อพ้ืนฐาน (%y-o-y)  1.0 1.5 1.0 0.5 0.8 1.2 1.3 1.7 1.3 

   อัตราการว่างงาน (%) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 

   หนี้สาธารณะ/GDP (%)  45.7 44.4 44.5 45.5 45.7 46.1 46.1 n.a. 46.1 


