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คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดเ้หน็ชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 วงเงิน 2,575,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีปี 2557 ประมาณ 50,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 ซึ่งจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประมาณ 

2,575,000 ล้านบาท และประมาณการรายได้ที่ 2,325,000 ล้านบาท และขาดดุล 250,000 ล้านบาท โดย คสช. เน้นให้การจัดท า

งบประมาณรายจ่ายในครัง้น้ีต้องเน้นในเชงิคุณภาพมากกว่าเชงิปริมาณ ลดการรัว่ไหล การใชจ่้ายในสิง่ทีไ่ม่จ าเป็น และจดัท างบประมาณ

รายจ่ายใหต้รงตามแผนงานทีว่างไว ้และต้องไม่เกนิกรอบวนิยัการเงินการคลงัประเทศ โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่ 15 กนัยายน 2557 

ซึง่การด าเนินการดงักล่าวของ คสช. จะมผีลอย่างมากต่อเศรษฐกจิไทยในปี 2558 เน่ืองจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 เป็นสิ่งที่

หลายฝ่ายมคีวามกงัวลว่าอาจจะมคีวามล่าชา้และจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2558 อกีทัง้ คสช. ยงัไดม้กีารหารือกบั

ส่วนราชการต่างๆ ในการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ซึ่งจะมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งถือเป็น

ผลงานทีเ่ป็นรูปธรรมชดัเจนของ คสช. ต่อจากการอนุมตัิงบประมาณในการจ่ายเงินใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการรบัจ าน าขา้ววงเงิน

กว่า 92,000 ลา้นบาท ซึง่การด าเนินการในดา้นต่างๆ ทีรู่ปธรรมของ คสช. จะมส่ีวนอย่างมากในการลดแรงต้านของประชาชนบางส่วนที่

มต่ีอ คสช. รวมถึงมส่ีวนในการดงึความเชื่อม ัน่ในดา้นต่างๆ กลบัคนืมา 

 ในส่วนของผลกระทบจากการประกาศหา้มออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่หลาย

ฝ่ายมองว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อม ัน่ของนกัท่องเทีย่วและการใชช้วีติประจ าวนัของประชาชน คสช. จึงได้ทยอยประกาศยกเลิก

เคอร์ฟิวในพืน้ทีต่่างๆ โดยเฉพาะสถานทีท่่องเที่ยวส าคญั รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ และไม่มีเค้าความ

รุนแรงอย่างต่อเน่ือง และไดม้กีารประกาศยกเลกิเคอร์ฟิวทัว่ประเทศในช่วงคืนวนัศุกร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานด้านการ

ท่องเทีย่วกล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าการประกาศยกเลกิเคอร์ฟิวของ คสช. อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวทัง้ของ

นกัท่องเทีย่วในประเทศ และนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ มทีศิทางการปรบัตวัดขีึน้ โดยคาดว่าสถานการณ์การท่องเทีย่วจะกลบัมาเป็นปกติ

ไดใ้นช่วงไตรมาสที ่3 แต่อย่างไรก็ตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีน้ีอาจไม่เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คาดการณ์ไวเ้น่ืองจากนกัท่องเทีย่วครึ่งปีแรกลดลงมากเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึ่งการด าเนินมาตรการในด้านต่างๆ ของ คสช . ในระยะน้ี

ส่งผลใหค้วามเชื่อม ัน่ของนกัลงทุนทีม่ต่ีอเศรษฐกจิของประเทศปรบัตวัดขีึน้ นกัลงทุนบางส่วนหนักลบัมาถือเงินบาทเพิม่มากขึน้ และเริ่ม

กลบัเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์กีครัง้ ส่งผลใหค่้าเงินบาทในสปัดาหน้ี์กลบัมาแขง็ค่าเพิม่มากขึน้ 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 คสช. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 58 จ านวน 2,575,000 ล้านบาท 

  ท่องเท่ียวส่งสญัญาณฟ้ืนตวัโรงแรม-ทวัร ์หลงัประกาศยกเลิกเคอรฟิ์วทัว่ประเทศ  

 ค่าเงินบาทปรบัตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เหตุนักลงทุนเร่ิมเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจไทย จบัตานโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของ คสช. คาดค่าเงินบาทในสปัดาห์หน้า (16-20 มิถนุายน 2557) ค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 32.25-
33.55 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
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ช่วงวนัท่ี 9-13 มิถนุายน 2557 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 102 ประจ าวนัท่ี 16 มิถนุายน 2557 
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โลกในสปัดาหน้ี์ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัฯ และจีนทีอ่อกมาดี โดยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจของสหรัฐฯ 
เดอืนเมษายนปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.6 เป็นการปรบัตวัขึน้สงูสุดในรอบ 6 เดอืน และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ การเพิ่มสต็อก
สนิคา้คงคลงัถือเป็นสญัญาณบวกของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เน่ืองจากสต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของจีดีพ ี
เน่ืองจากหมายถึงโรงงานต่างๆ ก าลงัผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตัวตามการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
ส านกังานศุลกากรจีนเปิดเผยว่าการส่งออกในเดอืนพฤษภาคมเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา มูลค่าการ
ส่งออก 195,740 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึง่เป็นผลมาจากอุปสงคโ์ลกทีป่รบัตวัดขีึน้ (สหภาพยุโรป สหรฐัฯ ญี่ปุ่น และอาเซยีน)  

อย่างไรกต็ามแมว่้าเศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์จะมทีศิทางของการปรบัตวัที่ดีขึ้นแต่ธนาคารโลก (World Bank) กลบัมีมุมมองใน
เชงิลบ โดยการปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกจิโลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่้อยละ 2.8 จากการประมาณการครัง้ก่อนที่ร้อยละ 3.2 เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรฐัฯ ในไตรมาส 1/2557 ประกอบกบัเศรษฐกจิของประเทศก าลงัพฒันาที่ชะลอตัวลง และปญัหาการเมืองใน
ยเูครนและความขดัแยง้กบัรสัเซยีทีบ่ ัน่ทอนความมัน่ใจของทัว่โลก 

ส าหรบัความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกจิในสปัดาหน้ี์ รวมถึงความกงัวลต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในอิรักที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ซึง่อาจส่งผลต่ออุปทานน ้ามนัดบิโลก ภายหลงัมรีายงานว่ากลุ่มติดอาวุธอสิลามนิกายซุนนียเ์ล็งเข้ายึดกรุงแบกแดดซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรง
กลัน่น ้ามนัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอริกั ยงัคงเป็นปจัจยัสนบัสนุนราคาน ้ามนัในสปัดาห์น้ีให้ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 105.78 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

 

ประมาณการเศรษฐกิจโลก ปี 2557 

 2011 2012 2013 2014 
(Jan 2014) 

2014 
(June 2014) 

World 2.7 2.5 2.4 3.2 2.8 

   US 1.8 2.2 1.8 2.8 2.1 

   Euro zone 1.5 -0.6 -0.4 1.1 1.1 

   Japan -0.7 1.9 1.7 1.4 1.3 

   China 9.3 7.9 7.7 7.7 7.6 

ท่ีมา: World Bank 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (16-20 มิถนุายน 2557)        

 การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร ัง้ท่ี 4/2557 วนัท่ี 18 มิถนุายน 2557 

 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปรบัประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจปี 2557 วนัท่ี 19 
มิถนุายน 2557  

 

 World Bank ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีน้ีขยายตวั 2.8% 

 สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจของสหรฐัฯ เดือนเมษายน 57 เพ่ิมขึน้ 0.6% 

 ส่งออกจีนเดือนพฤษภาคม 57 ขยายตวั 0.7% 

 ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้ มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 105.78 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

 
 


