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GDP ไตรมาสที่สองปี 2558 และแนวโน้มปี 2558 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แถลงข่าว 17 สิงหาคม 2558 



 สิงหาคม 2558 2  www.nesdb.go.th 

GDP Growth (%) 

2557 
2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 Q1 Q2 H1 

GDP 0.9 -0.4 0.9 1.0 2.1 0.2 1.6 3.0 2.8 2.9 

GDP  
ปรับฤดูกาล 

- -0.8 0.7 1.0 1.1 - - 0.3 0.4 - 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สองปี 2558 

เศรษฐกิจไทย ภายใต้ข้อจ ากัดของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ  

ด้านอุปสงค์ การลงทุนภาครัฐและการส่งออกบริการขยายตัวสูง ตามการเบิกจ่ายภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว  
การใช้จ่ายครัวเรือนและภาครัฐขยายตัว การส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ท าให้การส่งออกของประเทศต่างๆ 
ลดลงเป็นวงกว้าง 

ด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวสูง สาขาบริการอื่น ๆ ขยายตัวต่อเนื่อง สาขาเกษตรกรรม
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และสาขาอุตสาหกรรมลดลงตามอุตสาหกรรมส่งออก แต่อุตสาหกรรมที่ขายในประเทศขยายตัว
ต่อเนื่อง 
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ประเทศ 
GDP (%YoY) การส่งออก (%YoY) 

2558 2558 
Q1 Q2 Q1 Q2 

สหรัฐฯ 2.9      2.3 5 ไตรมาส จาก Q1/57 -5.0 n.a. 
จีน 7.0      7.0 24 ไตรมาส จาก Q1/52 4.6 -2.2 
ฮ่องกง 2.4 2.8 n.a. 2.3 -1.9 
อินเดีย 7.5 n.a. n.a. -15.1 -17.0 
อินโดนีเซีย 4.7      4.7 23 ไตรมาส จาก Q3/52 -11.4 -11.9 
เกาหลีใต้ 2.5      2.2 9 ไตรมาส จาก Q1/56 -2.9 -7.2 
มาเลเซีย 5.6      4.9 8 ไตรมาส จาก Q2/56 -11.2 -14.9 
ฟิลิปปินส์ 5.2      n.a. n.a. -0.2 -8.8 
สิงคโปร์ 2.8      1.7 11 ไตรมาส จาก Q3/55 -11.5 -14.6 
ไต้หวัน 3.4      0.6 16 ไตรมาส จาก Q2/55 -4.2 -9.8 
ไทย 3.0      2.8 2 ไตรมาส จาก Q1/58 -4.3 -5.5 
เวียดนาม 6.1      6.4 16 ไตรมาส จาก Q2/55 9.0 9.3 

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เศรษฐกิจประเทศส าคัญๆ ชะลอลงจาก Q1 และขยายตัวต่ าสุดในรอบหลายไตรมาส การส่งออกของประเทศต่างๆ ลดลงเป็นวงกว้าง 

เศรษฐกิจและการค้าโลกใน Q2/58 มีข้อจ ากัดมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆ ชะลอตัวและการส่งออกลดลงเป็นวงกว้าง แต่เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวน่าพอใจและฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการด าเนินการของภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว 



 สิงหาคม 2558 4  www.nesdb.go.th 

การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 ต่อเนื่องจากร้อยละ 37.8 
ใน Q1/58 รัฐบาลร้อยละ 31.2 และรัฐวิสาหกิจร้อยละ 2.1 

การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.4 จากการขยายตัวร้อยละ 
3.6 ใน Q1/58  การลงทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7  
แต่การลงทุนเครื่องจักรได้รับผลกระทบจากรถกระบะเปลี่ยนรุ่น  

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI  ทั้งจ านวนโครงการและ
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.8 และร้อยละ 527.9 ตามล าดับ 

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอยู่ที่ระดับ 48.2                                     

รวม H1/58 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 7.9  
ใน H1/57 

การลงทุนภาครัฐขยายตัวสูงต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราว 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ -2.6 -10.7 -5.1 2.6 3.2 10.7 2.5 
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ดัชนี (%YoY) 

ที่มา: สศช. 

การลงทุนภาคเอกชนลดลง 

การลงทุนภาคเอกชน ก่อสร้าง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ดัชนีความเชือ่มั่นทางธุรกิจ (แกนขวา) 

1 
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 
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การส่งออกสินค้ามีข้อจ ากัดจากเศรษฐกิจโลก ราคาส่งออกลดลง และค่าเงินแข็งค่า แต่ส่งออกบริการขยายตัวสูงและเร่งขึ้น  

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ -0.3 -1.1 0.3 -1.8 1.5 -4.3 -5.5 

ปริมาณ 
 (ณ ราคาคงที)่ (%YoY) 

2557 2558 

ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

การส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ) 0.0 0.1 -0.8 -3.7 4.5 1.0 1.0 
   สินค้า (ร้อยละ) 0.7 0.6 1.3 -1.6 2.5 -2.5 -4.0 
   บริการ (ร้อยละ) -2.5 -1.8 -9.6 -11.7 11.7 14.6 25.1 
มูลค่าการส่งออกสินค้า (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 224,777 55,388 55,736 56,909 56,744 52,997 52,657 
ดัชนีปริมาณการส่งออก (%YoY) 0.7 0.5 1.2 -1.5 2.7 -2.6 -3.8 
ดัชนีราคาส่งออก (%YoY) -1.0 -1.6 -0.9 -0.3 -1.1 -1.8 -1.8 
     ยานยนต์ (ร้อยละ) 0.1 3.0 -1.6 -3.9 3.3 4.9 -3.7 
     อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ) 1.8 -0.4 -1.7 2.4 6.5 -0.0 -2.6 
     สินค้าประมง (ร้อยละ) 1.4 -9.4 2.3 4.7 7.8 -13.4 -16.5 
     ข้าว (ร้อยละ) 23.0 4.6 21.5 25.2 39.3 -5.1 -7.4 
     ยางพารา (ร้อยละ) -26.9 -15.5 -24.0 -24.8 -42.1 -36.1 -12.6 
     ทองค า (ร้อยละ) -15.6 469.3 14.3 -85.4 -12.6 -31.5 6.0 
ท่ีมา: สศช. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2 
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 

การส่งออกบริการขยายตัวสูง ช่วยลดผลกระทบจากการ
ลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า 
มูลค่าส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.5 ปริมาณลดลงร้อยละ 
3.8 ราคาลดลงรอ้ยละ 1.8 
ตลาด US  จีน และออสเตรเลียเพิ่มขึ้น แต่ตลาด EU 
ญี่ปุ่น และอาเซียน (9) ลดลง 
มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึน ได้แก่ มันส าปะหลัง เครื่องจักร
และอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 
มูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปิโตรเคมี 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และยานยนต์ 
รวม H1/58 มีมูลค่าส่งออก 1.06 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. 
(3.5 พันล้านบาท) ลดลงร้อยละ 4.9  
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เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 
การใช้จ่ายภาคครัวเรอืนขยายตัวต่อเนือ่ง 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ 0.6 -2.9 0.8 2.5 2.1 2.4 1.5 

 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 เร่งขึ้นจาก 
การขยายตัวร้อยละ 1.0 ใน Q1/58 
การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 
ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง  เบียร์  โซดาและน้ าดื่มบริสุทธิ์
ลดลงร้อยละ 6.5 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  
อยู่ที่ระดับ 64.9 เทียบกับระดับ 68.4 ใน Q1/58 
รวม H1/58 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.0 
เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 1.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้า 

50
55
60
65
70
75
80

-5

0

5

10

15

53 54 55 56 57 58 

ดัชนี %YoY 

ที่มา: สศช., มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน (แกนซ้าย) 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ (แกนขวา) 

3 
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ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากปญัหาภัยแล้ง ราคาที่อยู่ในเกณฑ์ต่ าและการลดพื้นที่เพาะปลูก 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ 0.3 2.3 3.9 -0.4 -3.2 -4.7 -5.9 
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YoY% ผลผลิตและราคาพืชผลส าคัญ 

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 
ดัชนีรายได้เกษตรกร  

ที่มา : สศก. 

4 
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 

ผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปรัง ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง และไม้ผล ในขณะที่ผลผลิต
ประมงและปศุสัตว์เพิ่มขึ้น    

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 8.9   

ราคาสินค้าเกษตรยังลดลงตอ่เนื่องร้อยละ 5.8  
ราคาสินค้าที่ลดลงเช่น ข้าวเปลือก ยาง อ้อย กุ้ง ปศุสัตว์  

รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 14.2 

รวม H1/58 สาขาเกษตรกรรมลดลงรอ้ยละ 5.3  
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ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงตามการผลิตเพื่อการส่งออก แต่การผลิตเพื่อบริโภคขยายตัว 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ -0.4 -2.7 -0.7 0.4 1.4 2.3 -0.7 
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(%YoY) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวและ 
อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยลดลง 

ผลผลิตอุตสาหกรรม ส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30 ของการผลิตรวม 
ส่งออกระหว่างร้อยละ 30-60 ของการผลิตรวม ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ของการผลิตรวม 
%Cap U (แกนขวา) 

ที่มา: สศอ. 

5 
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ตามการผลิตเพื่อการ
ส่งออก แต่การผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศขยายตัว 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 7.6 หลังจาก
ขยายตัวร้อยละ 0.1 ใน Q1/58 
อุตสาหกรรมส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 ลดลงร้อยละ 15.0  
อุตสาหกรรมส่งออกร้อยละ 30-60 ลดลงร้อยละ 6.3  
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะ 
อุตสาหกรรมส่งออกนอ้ยกว่าร้อยละ 30 ขยายตัวต่อเนื่อง
ร้อยละ 2.4 
อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลีย่อยู่ที่ร้อยละ 55.5  
รวม H1/58 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9  
อัตราการใช้ก าลังการผลิตร้อยละ 58.8  
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6 การก่อสร้างขยายตัวสูงต่อเนื่องตามการก่อสร้างภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ร้อยละ -4.4 -12.9 -2.8 -2.5 1.3 23.4 17.3 
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ยอดขายวัสดุก่อสร้าง 

ปูนซีเมนต์ เหล็ก 
สกรู น๊อต และตะปู คอนกรีตผสมเสร็จ 

การก่อสร้าง ขยายตัวสูงร้อยละ 17.3 ต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 23.4 ใน Q1/58  
การก่อสร้างภาครฐัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.6  
การก่อสร้างภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 
ราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.4 เนื่องจากการ
ลดลงของต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบ 
รวม H1/58 ขยายตัวร้อยละ 20.1 ภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 34.2 ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.3  

เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 

ที่มา: สศอ. และ ธปท. 
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นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.1 ใน Q1/58 

รายได้จากการท่องเที่ยว 323.4  พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 26.6  

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 58.5 สูงสุด เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 47.3 ใน Q1/58 

รวม H1/58 สาขาโรงแรมภัตตาคารขยายต้วร้อยละ 16.0 

สาขาโรงแรมและภัตตาคารเรง่ตัวขึ้นตามนักท่องเที่ยว การเข้าพักเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส 

2557 Q1-57 Q2-57 Q3-57 Q4-57 Q1-58 Q2-58 

ล้านคน 24.8 6.4 5.1 5.9 7.5 7.9 7.0 

ร้อยละ -6.7 -9.0 -15.9 -10.1 7.0 23.1 37.6 
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จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  (แกนซ้าย) %YoY (แกนขวา) 

ชุมนุมประท้วง 
ทางการเมืองและ 

การก่อจราจล 

มหาอุทกภัย 

เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองและ 
การประกาศใช้กฎอัยการศึก 

7 

ที่มา: กรมการท่องเท่ียว 

เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ 
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แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2558 

โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.2 
อัตราเงินเฟ้อร้อยละ (-0.7) – (-0.2) 

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.8 ของ GDP 

ปรับช่วงประมาณการจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 
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1. เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกขยายตัวต่ ากว่าในประมาณการครั้งที่แล้ว เนื่องจากการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และประเทศส าคัญในกลุ่ม NIEs และ ASEAN 
2. เงินบาทเทียบกับ USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ตามการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการผ่อนคลายมาตรการเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมทั้งคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี 58 
3. ราคาส่งออกสินค้าลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ ตามราคาสินค้าส่งออกและน าเข้าที่ลดลงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศส าคัญๆ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน  
4. จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่สองยังคงขยายตัวสูงกว่าที่คาดไว้ 
5. ราคาน้ ามันดิบดูไบทรงตัวอยู่ในระดับ 50 – 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล. เนื่องจาก (1) กลุ่ม OPEC ยังไม่มีแนวโน้มปรับลดก าลังการผลิต (2) เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก (3) การแข็งค่า

ขึ้นของเงินดอลลาร์ สรอ. ตามทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และ (4) การยกเลิกการคว่ าบาตรต่ออิหร่าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกน้ ามันของอิหร่านจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
6. การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 93.2 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน (งบประจ าร้อยละ 98.0 งบลงทุนร้อยละ 70.0 งบรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0) 

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2558  
  

ข้อมูลจริง ข้อมูลจริง ประมาณการปี 2558 
2556 2557 18 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 

การขยายตัวของเศรษฐกจิโลก (%) 3.0 3.2 3.4 3.1 
สหรัฐอเมริกา 1.9 2.4 2.9 2.5 
ยูโรโซน -0.5 0.9 1.2 1.2 
ญี่ปุ่น 1.5 0.4 0.8 0.8 
จีน 7.7 7.4 7.0 6.9 

ปริมาณการค้าโลก (%) 3.0 3.8 3.9 3.4 
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.) 30.7 32.5 32.7 – 33.7 33.5 – 34.5 
ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล) 105.0 96.5 50.0 – 60.0 50.0 – 60.0 
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%) -0.5 -1.0 (-1.5) – (-0.5) (-2.0) – (-1.0) 
ราคาน าเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%) -2.1 -1.8 (-4.5) – (-3.5) (-8.0) – (-7.0) 
การเบิกจ่ายภาครฐั (%) 90.5 89.0 93.2 93.2 
จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 26.7 24.8 29.0 30.0 
ที่มา: สศช. 
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การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง 

ณ สิ้น H1/58 มีการเบิกจ่ายเม็ด
เงินภาครัฐ 1.4 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก H1/57  
ร้อยละ 15.3 
H2/58 คาดว่าจะมีการเบิกจ่าย
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 1.6 ล้าน
ล้านบาท  เพิมขึ้นจาก H2/57 
ร้อยละ 11.6 

H1/58 จ านวนนักท่องเที่ยว 14.8 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 H2/58 
จ านวน 15.4 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
21.1 รวมทั้งปี 30 ล้านคน 

ปั จจั ย สนั บสนุ น  ปร ะกอบด้ วย 
ความ เชื่ อ ม่ันของนั กท่ อง เที่ ย ว 
ต้นทุนเดินทางอยู่ในเกณฑ์ต่ าตาม
ราคาน้ ามัน โรคเมอร์สในเกาหลีใต้
กลับสู่ภาวะปกติ 

การอ่อนค่าของเงินบาท 
ช่วยภาคการส่งออก 

ภาคการท่องเที่ยว 
ขยายตัวในเกณฑ์สูง 

ราคาน้ ามันและอัตราเงินเฟ้อ 
มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า 

Q1/58 อยู่ที่ 52 USD:BBL เพิ่มเป็น 
61 USD:BBL ใน Q2/58 แต่ปรับตัว
ลงอีกครั้งในเดือน ก.ค. – ส.ค. 
ทั้งปี 58 คาดว่าอยู่ที่ 50 – 60 
USD:BBL เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัวช้า ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น และ 
USD แข็งค่า 
ช่วยเพิ่ มก าลั ง ซ้ือและสนับสนุน
นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง 

H1/58 รายรับจากการส่งออกในรูป  
USD ลดลง 5,441 ล้าน USD  
ในรูปเงินบาทลดลง 1.44 แสนล้านบาท 

H2/58 การอ่อนค่าของเงินบาทท าให้
มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึน
และท าให้รายรับและสภาพคล่องของ
ผู้ประกอบการในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนแม้
การส่งออกรูป USD จะลดลงต่อเนื่อง 

ปัจจัยสนับสนุนในปี 2558  
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กา ร อ่อนค่ าของ เ งิ นบาท เ กิ ดขึ้ นพร้ อมกั บ 
การอ่อนค่าของสกุลเงินประเทศอื่นๆ  

แต่เงินบาทอ่อนค่าช้ากว่าคู่ค้าและคู่แข่งท าให้การ
อ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถสนับสนุนให้
ปริมาณการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

 
 

สกุลเงินประเทศคู่ค้า 
และคู่แข่งอ่อนคา่มากกว่า 

เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ ากว่าปี 2557 และเป็น
การขยายตัวต่ าสุดในรอบ 3 ปี 
จีนมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวมากกว่าคาดการณ์
และตลาดเงินตลาดทุนจีนยังเสี่ยงต่อความ 
ผันผวน 
ความเสี่ยงที่ เกิดจากประเทศปัจจัยพื้นฐาน
อ่อนแอ หนี้รูปเงิน USD สูง ค่าเงินอ่อนค่าเร็ว 
และพึ่งพิงสินค้าส่งออกขั้นปฐม 
ความเสี่ยงจากนโยบายการเงินและนโยบาย 
อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ  

เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ าและ 
เสี่ยงที่จะผันผวนอย่างต่อเนื่อง 

ใน H2/58 อุปสงค์ในตลาดโลกยังไม่มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจาก H1/58 

เงิน USD ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง 

ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

ระดับสินค้าคงคลังในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง 

การแข่งขันทางด้านราคาของประเทศผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกที่ค่าเงินอ่อนค่า ท าให้ราคาสินค้าส่งออก
และสินค้าเกษตรลดลง 

ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้า
ส่งออกมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ า 

ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงในปี 2558  
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เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกออกไป ท าให้ปริมาณ
การผลิตข้าวในปี 58 ลดลงประมาณ 6.0 – 10.0 
ล้านตัน 
ปี 58 คาดว่าการผลิตภาคเกษตรจะลดลงประมาณ
ร้อยละ 3.0 – 4.0  

การผลิตภาคเกษตรได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในระบบสถาบันการเงินปรับลดลง
น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลง 
ธพ. เพิ่มความเข้มงวดต่อการปล่อยสินเชื่อ ท าให้ 
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจไม่ได้รับประโยชน์เต็มทีจ่าก
การผ่อนคลายนโยบายการเงิน 

อัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินปรับลดลงล่าช้า 
สถาบันการเงินยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ 

ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงในปี 2558  
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รายการ 
ข้อมูลจริง 

ประมาณการ 
ปี 2558 

2556 2557 18 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านบาท) 12,910.0 13,148.6 13,635.1 13,407.7 
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM %) 2.8 0.9 3.0 – 4.0 2.7 – 3.2 
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.) 420.1 404.8 410.7 396.2 
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อป)ี 6,293.0 6,041.1 6,108.3 5,892.6 
การลงทุนรวม (CVM %) -0.8 -2.6 6.2 6.2 
      - ภาคเอกชน -0.8 -2.0 3.8 1.8 
      - ภาครัฐ -1.0 -4.9 15.8 21.8 
การบริโภคภาคเอกชน (CVM %) 0.8 0.6 2.3 1.8 
การใช้จ่ายภาครัฐบาล (CVM %) 4.7 1.7 3.8 3.8 
มูลค่าการส่งออกสินค้า (การขยายตัว %) -0.1 -0.3 0.2 -3.5 
มูลค่าการน าเข้าสินค้า (การขยายตัว %) -0.2 -8.5 -0.8 -5.5 
ดุลการค้า (Bill. USD) 6.7 24.6 26.6 27.7 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bill. USD) -3.9 13.1 16.0 18.8 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -0.8 3.3 3.9 4.8 
เงินเฟ้อ (%) 2.2 1.9 (-0.3) – 0.7 (-0.7) – (-0.2) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2558 (ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558) 
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แนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2558 

การแก้ไขปัญหาการผลิตในภาคเกษตร การดูแลต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีส่วนประกอบของปิโตรเคมี 
และราคาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สอดคล้องกับการอ่อนค่าของประเทศน าเข้าสินค้า การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและการรวมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการส่งเสริมการท าสัญญาเช่าที่ดินทาง
การเกษตรในลักษณะแบ่งปันผลผลิต 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งด าเนินการ  
ตามโครงการลงทุนที่ส าคัญๆ ของภาครัฐ เพื่อดึงดูดภาคเอกชนในลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในการแสวงหาตลาดและ 
เพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกที่ส าคัญๆ และการดูแลค่าเงินบาทให้ปรับตัวสอดคล้องกับสกุลเงินในประเทศคู่ค้า
และคู่แข่ง การดูแลราคาสินค้าในกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบน าเข้าส าคัญ ๆ การลดความล่าช้าของการท างานภาครัฐ 
และแก้ปัญหาการค้าแรงงานข้ามชาติและการประมงที่ผิดกฎหมาย 

การด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และมาตรการ
ช่วยเหลือ SMEs เช่น มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง 


