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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2557 จะ
ขยำยตัวได้ในระดับร้อยละ 3 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ราวร้อยละ 1.5-2.5 หลังจากที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกที่ผ่านมาติด
ลบร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยภาคการบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก
สถานการณ์ทางการเมือง จากน้ันจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟืน้ตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ภายหลังจากที่ คสช. เข้ามายึดอ านาจใน
การบริหารประเทศ  โดยสาเหตุที่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้ในระดับที่ดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ในครั้งก่อน เนื่องจาก
ประเมินว่าในช่วงครึ่งหลังของปีการส่งออกจะฟื้นตัวโดยขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ 6-7 ซึ่งจะท าให้การส่งออกทั้งปีนี้ขยายตัวได้ใน
ระดับที่ดี และกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ในระดับดังกล่าว สอดคล้องกับที่กระทรวงพำณิชย์ยืนยันส่งออกคร่ึงหลังของ
ปี 2557 จะขยำยตัวที่ร้อยละ 6-7 ส่งผลทั้งปีกำรส่งออกขยำยตัวตำมเป้ำร้อยละ 3.5 แม้การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกยังติดลบ แต่
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (อียู) กลับมาขยายตัวดีขึ้น และยังมีค าส่ังซื้อสินค้าเข้ามาต่อเนื่อง 
แม้จะมีการประกาศลดอันดับไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเร่ืองแรงงานให้อยู่ในระดับต่ าสุดก็ตาม จึงมั่นใจว่าการส่งออกในปีนี้จะผลักดันให้
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 3.5 โดยเน้นให้ผู้ประกอบการส่งออกปรับปรุงเรื่องการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการ
ท าธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ในส่วนชองธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเมินช่วงคร่ึงหลังของปีน้ีภำคกำรเกษตรของไทยจะมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 2.6-3.2 เร่งตัว
ขึ้นจากในช่วงครึ่งแรกของปีที่ขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 เนื่องจากการขยายตัวของผลผลิตพืชส าคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี อ้อย ยางพารา ปาล์ม
น้ ามันและผลไม้ ในครึ่งหลังของปี รวมถึงแนวโน้มผลผลิตไก่เน้ือ สุกร ไข่ไก่ ที่เพิ่มมากขึ้น ส าหรับกุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้มที่ดีในการ
แก้ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ท าให้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน การที่เศรษฐกิจการเกษตรของไทยมีแนวโน้มของการฟื้นตัวนั้นเป็นผล
มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรในครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตร
ขยายตัวในระดับที่ดีด้วยเช่นกัน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรมเดือนมิถุนำยน 2557 
อยู่ที่ระดับ 88.4 เพิ่มจำกเดือนก่อนที่ระดับ 85.1 นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีต่อเนื่องเป็นเดือนที่  2 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีการยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิว ท าให้ภาพรวมของการด าเนิน
กิจการและการประกอบธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น รวมถึงการขับเคล่ือนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นภายหลัง คสช. เข้ามายึด
อ านาจการปกครอง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการปรับตัวดีขึ้นในเดือนน้ี   
 ธนำคำรรัฐ 3 แห่ง ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยธนาคารออมสินเตรียมวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท
ให้สินเชื่อโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อย (ไมโครไฟแนนช์) และอีก 1 หมื่นล้านบาทส าหรับกลุ่ม SMEs วงเงินไม่เกินรายละ 50 ล้าน
บาท ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมออกโครงการสินเชื่อกรีนเครดิต (Green credit) อัตราดอกเบี้ยต่ า และ

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สภาพัฒน์คาดจีดีพี 57 โต 3% จากเศรษฐกิจโลกฟื้นค่าบาทอ่อนหนุนส่งออก 

 “พาณิชย”์ ยันส่งออกคร่ึงปีหลังโต 6-7% มั่นใจทั้งปโีต 3.5% ตามเปา้ 

 ธ.ก.ส. คาดภาคการเกษตรคร่ึงหลังของปีขยายตัว 2.6-3.2% 

 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มิ.ย. เพิม่ขึ้น 2 เดือนต่อเน่ือง 

 3 แบงค์รัฐ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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เงื่อนไขแบบผ่อนปรนให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสถาบันที่ร่วมกันผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้งบ 5 
พันล้านบาทออกโครงการ “สินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข" เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก ซึ่งการออก
ผลิตสินเชื่อของแบงค์รัฐทั้ง 3 แห่งนั้นถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระในการช าระหนี้เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยต่ า ซึ่งจะมีส่วนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง  
 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขณะที่เศรษฐกิจจีนและ
ยูโรโซนเริ่มปรับตัวดีขึ้น กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) ปรับลดคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 3.4 ลดลงร้อยละ 0.3 จากตัวเลขที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ท าการปรับลดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปีน้ีลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ร้อยละ 2.0 เช่นเดียวกันกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีมติปรับลดการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเหลือร้อยละ 1.2 จากร้อยละ 1.4 หลังการใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตัวลงหลังจากมีการปรับขึ้นภาษีบริโภคใน
เดือนเมษายน ขณะที่เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจยูโรโซนมีการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI ภำคกำรผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือน
กรกฎำคมที่จัดท ำโดย HSBC อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.0 จากระดับ 50.7 ในเดือนมิถุนายน 
พร้อมกันนี้ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของจีนในปีนี้เป็นร้อยละ 7.5 หลังเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนในไตร
มาส 2/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.5 ในส่วนของเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดัชนี PMI Composite ของยูโร
โซนในเดือนกรกฎำคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 54.0 จากระดับ 52.8 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตรึงเครียดระหว่างยูเครน
และรัสเซียที่กลับมาประทุขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้รำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 
105.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล  

 ประมาณการเศรษฐกิจโลก ปี 2557 
 2009 2010 2011 2012 2013 January2014 April2014 July2014 
World -0.7 5.1 4.0 3.1 3.0 3.7 3.6 3.4 
   US -3.5 2.4 1.8 2.8 1.9 2.8 2.8 1.7 
   Euro zone -4.3 2.0 1.4 -0.7 -0.4 1.0 1.2 1.1 
   Japan -6.3 4.5 -0.6 1.4 1.7 1.7 1.4 1.6 
   China 9.1 10.4 9.3 7.7 7.7 7.5 7.5 7.4 
ที่มา: IMF, July 2014 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (28 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2557)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-น าเข้าประจ าเดือนมิถุนายน 2557  

 ดัชนคีวามเช่ือม่ันผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมจาก Conference Board ของสหรัฐฯ 

 

 IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกเหลือร้อยละ 3.4 

 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนเดือน ก.ค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 18 เดือน 

 ดัชนี PMI Composite ยูโรโซนเดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 54.0  

 ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังเหตุการณ์ในยูเครนกลับมาปะทุอีกคร้ัง 

 
 


