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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) แถลงปรับลดประมำณกำรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2557 จำกร้อยละ 2.0 ในคร้ังก่อน

หน้ำ มำอยู่ที่ร้อยละ 1.4 โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 1.2 - 1.7 จากการส่งออกตลอดทั้งปีที่อาจขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.1 และการ
เบิกจ่ายภาครัฐจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เต็มที่ ทั้งนี้คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเร่ง
ขึ้นร้อยละ 2.9 จากสถานการณ์ทางเมืองที่มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อย
ละ 4.1 หรือช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 - 4.6  โดยการที่ สศค. ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2557 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมี
การพึ่งพาการส่งออกในระดับสูงถึงประมาณร้อยละ 75 ของ GDP สะท้อนให้เห็นว่าภาคการค้าระหว่างประเทศมีส่วนส าคัญอย่างมากใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและเปราะบางอย่างเช่นในปี 2557 ส่งผลกระทบให้การส่งออก
ขยายตัวในระดับต่ าส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 น่าจะ
กลับมาขยายตัวได้ในระดับที่ดีจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากทั้งความเชื่อมั่นและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 
กอปรกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง กระทรวงพำณิชย์เผยยอดกำรส่งออกเดือนกันยำยนกลับมำขยำยตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 โดยมีมูลค่าการส่งออก 19,912.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวตามสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหลัก ขณะที่การ
น าเข้าขยายตัวร้อยละ 14.42 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 21,711 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในเดือนกันยายนดุลการค้าขาด
ดุล 1,798 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน 2557) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 170,456 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.85 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 171,974 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.00 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดุลการค้ายังขาดดุล 1,517 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากสามารถผลักดันการส่งออกในช่วง 3 เดือนที่เหลือ
ของปีได้เฉลี่ยเดือนละ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวมการส่งออกปีนี้ก็จะไม่ติดลบ ซึ่งหากกระทรวงพาณิชย์มองการส่งออกในปีนี้
ไม่ติดลบในเชิงสถิติถือว่ามีความเป็นไปได้ เน่ืองจากการส่งออกที่ระดับ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นระดับที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้ง
ในช่วงเดือนกันยายนการส่งออกในตลาดหลัก พบว่าตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และอาเซียน ขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างดี ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทยเปิดเผยว่ำในปีน้ีประเทศ
ไทยสำมำรถกลับมำเป็นผู้ส่งออกข้ำวรำยใหญ่อันดับหน่ึงของโลกแซงหน้ำประเทศอินเดียและเวียดนำมอย่างเป็นทางการแล้ว 
โดยในช่วง 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2557) ยอดส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 8.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน รองลงมาเป็น อินเดีย 7.2 ล้านตัน และเวียดนาม 5.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกข้าวได้ 10.5-11.0 ล้านตัน เนื่องจาก
ราคาข้าวไทยกลับมาอยู่ใกล้เคียงกับราคาข้าวเวียดนามส่งผลให้ข้าวไทยกับมาแย่งส่วนแบ่งตลาดในบางส่วนที่ถูกเวียดนามแย่งไป
กลับคืนมาได้ 

 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สศค. ลดคาดการณ์เศรษฐกิจปี 57 โต 1.4% จากเดิมคาดโต 2% 

 พาณิชย์เผยส่งออก ก.ย. พลิกบวก 3.19% เร่งยอดส่งออก 3 เดือนสุดท้ายลุ้นทั้งปีไม่ติดลบ           

 ไทยผงาดครองแชมป์ส่งออกข้าวโลกเหนืออินเดียและเวียดนาม  

 หอการค้า คาดเงินสะพัดลอยกระทง 11,134 ล้านบาท 

 
 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 122 ประจ าวันที่ 3 พฤศจิกายน  2557 

 พฤษภาคม 2557 
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 หอกำรค้ำไทยเผยเงินสะพัดลอยกระทงปีน้ี 11,134 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.37 จากช่วงวันลอยกระทงปีก่อน ขณะ
ประชาชนวางแผนลอยกระทงคลายเครียด โดยผลส ารวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ในช่วงวันลายกระทงจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 1,307 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 วางแผนลอยกระทง เนื่องจากเป็นประเพณีและเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด โดยจะไปลอยกระทงในจังหวัดของตนเองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าบรรยากาศวันลอยกระทงในปีน้ี จะคึกคักเช่นเดิม
และส าหรับการวางแผนการจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยจะมีค่าใช้จ่าย ต่อคนที่ 1,678 บาท จากการเดินทาง เล้ียงสังสรรค์ และซื้อกระทง อย่างไร
ก็ตามมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้คิดวางแผนลอยกระทง เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจ 
 
 
 

 

 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโซน โดยกระทรวงพาณิชย์ของ

สหรัฐฯ รายงานว่าจีดีพีของสหรัฐฯ ไตรมำส 3/2557 ขยำยตัวร้อยละ 3.5 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 แต่
มากกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0 ส าหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นผลมา
จากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นส่งผลให้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินของธนำคำร
กลำงสหรัฐฯ (Fed) ประกำศยุติมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) ลงในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ยังคงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะส้ันที่ร้อยละ 0-0.25 ต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มดีขึ้นหลังดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงเศรษฐกิจ (Economic 
Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนตุลำคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 100.7 จากระดับ 99.9 ในเดือนกันยายน  

ส าหรับรำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ีปรับตัวลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 84.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดำห์ที่ 3 จากอุปทานน้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศยุติมาตรการ QE  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (3-7 พฤศจิกายน 2557)        

 กระทรวงพาณชิย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูบ้ริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนตุลาคม 
2557 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯเดือนตุลาคม 2557 
 

 

 จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3/2557 ขยายตัว 3.5% 

 Fed ประกาศยุติมาตรการ QE หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดี 

 ความเชื่อมั่นยูโรโซน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 ราคาน้ ามันต่ ากว่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ที่ 3 

 
 


