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ภาคเกษตรกรรมไตรมาสท่ี 3 ป 2554 คาดวาจะมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 2.2 ซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากไตรมาสท่ี
ผานมา รวมถึงผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญสวนใหญเพิ่มข้ึน 
และราคาสินคาเกษตรอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามภาวะความ
แปรปรวนทางสภาพดินฟาอากาศท่ีเกิดข้ึน อาจสงผลกระทบ
ตอการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปญหาภัยธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 

ภาวะเกษตรกรรมป 2554 และป 2555 
สําหรับ GDP ภาคการเกษตรของป 2554 คาดวาจะ

ยังคงสามารถขยายตัวในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยคาดวาในป 2554 
ภาคเกษตรกรรมจะสามารถขยายตัวไดที่รอยละ 3.3 แมวาจะ
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตเนื่องจากระดับ
ราคาของสินคาและปริมาณท่ีมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน สําหรับการ
คาดการณป  2555 คาดวาภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวใน
เพิ่มข้ึนรอยละ 4.1  เม่ือเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากระดับ
ราคาของสินคามีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน ตามความตองการของ
ตลาด เนื่องจากประเทศผูผลิตท่ีสําคัญไดรับผลกระทบจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึน สําหรับปจจัยเสี่ยงท่ี
อาจสงผลภาคการเกษตร ไดแก ระดับราคาน้ํามันยังคงอยูใน
ระดับสูง สถานการณความไมแนนอนของการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก เชน สหรัฐอเมริกา และกลุมยุโรป รวมถึงการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจญ่ีปุนจากปญหาภัยพิบัติ 

ไตรมาสท่ี 3 ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมยังคง
ขยายตัวตอเนื่อง โดยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 2.2 เนื่องจาก
ผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญสวนใหญเพิ่มข้ึน และราคา
สินคาเกษตรอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามภาวะความ
แปรปรวนทางสภาพดินฟาอากาศท่ีเกิดข้ึน อาจสงผล
กระทบตอการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปญหาภัย
ธรรมชาติ    
 GDP ภาคเกษตร ณ ราคาปฐาน(2531)
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ปจจัยเกื้อหนุน 

- สถานการณทางการเมืองในประเทศท่ีมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

- ความตองการสินคาจากตางประเทศยังคงมีอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว
ในระดับท่ีด ี

- การบริโภคในประเทศขยายตัวในระดับท่ีด ี
 

ปจจัยบั่นทอน  
- ความเสี่ยงดานภาวะเศรษฐกิจโลก อันเปนผลมา

จาก สถ านก าร ณ ป ญหา หนี้ ส า ธ า ร ณะ ใน ยุ โ ร ป  แล ะ
สหรัฐอเมริกา  

- สถานการณน้ําทวมในหลายพื้นท่ี 
 

MPI และ Capacity Utilization
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GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 คาดวาจะ
สามารถขยายตัวอยูที่ระดับรอยละ 6.5 และคาดวาในชวง
คร่ึงหลังของปภาคอุตสาหกรรมนาจะขยายตัวไดประมาณ
รอยละ 6.8 อันเปนผลมาจากความตองการสินคาจาก
ตางประเทศยังมีอยูอยางตอเนื่อง สงผลใหสงออกของไทย
ขยายตัวในระดับสูงและสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ
พึ่งพาการสงออกในระดับสูง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีฟนตัวข้ึนสงผลใหการบริโภคในประเทศขยายตัว
ตอเนื่อง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมตลอดทั้งป 2554 และคาดการณป 2555 

สําหรับ GDP ภาคอุตสาหกรรมตลอดท้ังป 2554 
คาดวาภาคอุตสาหกรรมนาจะขยายตัวไดอยูที่ระดับรอยละ 
3.8 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งถือวาเปนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในระดับต่ําสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในระดับต่ําในชวงคร่ึงแรกของป และในชวง
ป 2555 คาดวาภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวไดที่
รอยละ 5.5 เนื่องจากการสงออกของประเทศท่ีจะยังคง
ขยายตัวไดเพิ่มข้ึน จากความตองการในตลาดโลกท่ีนาจะ
ยังคงมีอยางตอเนื่อง และการบริโภคในประเทศท่ีขยายตัวใน
ระดับท่ีดี สงผลใหภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายตัวเพิ่มข้ึน
ได  

 
  
 
 
 
 

 

ภาคอุตสาหกรรม 

GDP ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาปฐาน(2531)
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ในชวงคร่ึงแรกของปภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมยังคงขยายตัวตอเนื่องแมจะขยายตัวไดในระดับ
ต่ํา โดยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 0.7 จากการท่ีสถานการณ
อุตสาหกรรมในชวงไตรมาสท่ี 2 ท่ีชะลอตัวลงจากการ
เกิดสถานการณคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุนในชวงปลาย
ไตรมาสท่ี 1 โดยคาดวาภาคอุตสาหกรรมในชวงไตร
มาสที่ 3 นาจะสามารถกลับมาขยายตัวไดรอยละ 6.5 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อันไดรับอานิสงค
จากการสงออกท่ีขยายตัวในระดับท่ีสูงตอเนื่อง จาก
ความตองการสินคาไทยจากตางประเทศท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน 
รวมถึงการบริโภคภายในประเทศท่ีปรับตัวดีข้ึนคอนขาง
ชัดเจน  
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ภาคการคาระหวางประเทศ  
 

 
ปจจัยเกือหนุน 

- สถานการณดานการเมืองในประเทศคลี่คลายไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน 

- ความตองการสินคาจากตางประเทศยังมีอยาง
ตอเนื่อง 

- ระดับราคาสินคาเกษตรท่ียังคงทรงตัวในระดับสูง 
 
ปจจัยบั่นทอน 

- การแขงขันดานการสงออกท่ีคอนขางรุนแรง  
- ความเสี่ยงดานภาวะเศรษฐกิจโลก อันเปนผลมา

จาก สถ าน กา รณ ปญห าห นี้ ส า ธ า ร ณะ ใ น ยุ โ ร ป  แล ะ
สหรัฐอเมริกา  
 

 
 

 
 การสงออกโดยรวมของประเทศในชวงไตรมาส
ที่ 3 คาดวาจะมีมูลคาทั้งส้ินประมาณ 58,789.68 ลาน
เหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.2 เม่ือเทียบกับ
ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยการสงออกมีการปรับตัวใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนตอเนื่อง 8 ไตรมาสติดตอกันนับตั้งแตไตร
มาสท่ี 4 ของป 2552   

การนําเขาในไตรมาสที่ 3 คาดวาจะมีมูลคาทั้งส้ิน
ประมาณ  56,121.7  ลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 20.9 เม่ือเทียบกับในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และถือเปน
การปรับตัวเพิ่มข้ึนของการนําเขาตอเนื่อง 8 ไตรมาสติดตอกัน
นับตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ของป 2552 เชนเดียวกับในสวนของการ
สงออก  

จากมูลคาการสงออกและการนําเขาขางตนสงผลใหคาด
วาดุลการคาในไตรมาสท่ี 3 ป 2554 เกินดุลการคาประมาณ 
2,668.0 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผาน
มาท่ีเกินดุลการคา 3,316.1 ลานเหรียญสหรัฐ 

 
แนวโนมการสงออกตลอดทั้งป 2554 และคาดการณป 
2555 
 ภาวะการสงออกตลอดท้ังป 2554 จะสามารถขยายตัวได
ในระดับท่ีดีตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยคาดวาภาวะการสงออก
ตลอดทั้งป 2554 จะสามารถขยายตัวอยูที่ระดับรอยละ 22.6  เม่ือ
เทียบกับในชวง เดียวกันของปท่ีผานมา  และคาดวาป 2555 การ
สงออกของไทยนาจะยังคงสามารถขยายตัวไดประมาณ รอยละ 
10.7  ซึ่งเปนการขยายตัวของการสงออกตอเนื่องจากป 2554 แมจะ
ชะลอตัวลงบางก็ตาม  เนื่องจากความตองการสินคาจาก
ตางประเทศท่ียังคงมีอยางตอเนื่อง สงผลใหการสงออกของไทยใน
ปยังคงสามารถขยายตัวไดในระดับสูงตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 

ในชวงคร่ึงแรกของปการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึนใน
ระดับท่ีสูงมากโดยขยายตัวรอยละ 23.1 และคาดวาการ
สงออกในชวงไตรมาสท่ี 3 จะขยายตัวตอเนื่องแมวาจะชะลอ
ตัวลงบางเม่ือเทียบกับชวงคร่ึงแรกของปโดยคาดวาการ
สงออกในชวงไตรมาสที่ 3 จะขยายตัวรอยละ 18.2 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง เปนผลมาจากการ
ขยายตัวของการสงออกสินคาหลักสําคัญแทบทุกกลุม และ
คาดวาการนําเขาในชวงไตรมาสท่ี 3 จะขยายตัวตอเนื่องโดย
คาดวาจะขยายตัวรอยละ 20.9 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเปนการปรับตัวเพิ่มข้ึนในระดับสูงของการ
นําเขาสินคาในแทบทุกกลุมท้ังสินคาอุปโภคบริโภค สินคา
ทุน วัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง และเชื้อเพลิง  



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
The Center for Economic and Business Forecasting  

ความเช่ือมั่นในภาคธุรกิจตางๆ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ดั ช นี ค ว า ม เ ช่ื อ ม่ัน ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ ห ลั ก ท่ี มีก า ร

ดําเนินการจัดทําโดยหนวยงานตาง ๆไดแก ดัชนีความเช่ือม่ัน
ทางธุรกิจ (BSI) ดําเนินการจัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
ดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม (TISI) ดําเนินการจัดทําโดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคา
และบริการ (TSSI) ดําเนินการจัดทําโดยสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และดัชนีความเช่ือม่ัน
ผูบริโภค (CCI) ดําเนินการจัดทําโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยเก้ือหนุน 

- สถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึนภายหลังการเลือกต้ัง และสามารถจัดต้ังรัฐบาลใหมได 

- ระดับราคาสินคาเกษตรทรงตัวอยูในระดับสูง 
- มาตรการการใหความชวยเหลือดานคาครองชีพ

ของประชาชนในดานตางๆ  
ปจจัยบั่นทอน 

- สถานการณดานตนทุนการประกอบการ และคา
ครองชีพท่ีอยูในระดับสูง 

- ความกังวลตอสถานการณการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลก จากปญหาหนี้สาธารณะในสหรัฐอเมริกา และหลาย
ประเทศในยุโรป 

- สถานการณภัยธรรมชาติโดยเฉพาะสถานการณน้ํา
ทวมท่ีรุนแรงมากในหลายพื้นท่ี  
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ในชวงไตรมาสท่ี 2 คาดัชนีความเช่ือม่ันในทุกดัชนีมี
การปรับตัวในทิศทางท่ีลดลงเม่ือเทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ัน
ในไตรมาสท่ี 1 ท่ีผานมา โดยคาดัชนีความเช่ือม่ันในสวนของ
ผูประกอบการปรับตัวลดลงจากองคประกอบดานยอดคํา
สั่งซื้อ ยอดจําหนาย ตนทุนการประกอบการ และผลการ
ประกอบการเปนหลัก ในขณะท่ีความเช่ือม่ันของผูบริโภค
ปรับตัวลดลงท้ังจากความเช่ือม่ันเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม 
ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับโอกาสในการหางาน และความเช่ือม่ัน
เกี่ยวกับรายไดในอนาคต โดยคาดการณวาดัชนีความเช่ือม่ันใน
ดานตางๆ ในชวงไตรมาสที่ 3 นาจะอยูในระดับที่ทรงตัวใน
ทิศทางที่เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากไตรมาสที่ 2 จากสถานการณทาง
การเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึนภายหลังการเลือกต้ัง
และพรรคท่ีชนะการเลือกต้ังสามารถจัดต้ังรัฐบาลใหมได    

คาดการณดัชนีความเช่ือม่ันในไตรมาสที ่3 ของป 2554 คาดการณวาดัชนีความเช่ือม่ันในดานตางๆ ในชวงไตรมาสที่ 3 
นาจะอยูในระดับที่ทรงตัวในทิศทางที่เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากไตรมาสที่ 2 จากสถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
ภายหลังการเลือกต้ังและพรรคท่ีชนะการเลือกต้ังสามารถจัดต้ังรัฐบาลใหมได  สําหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันในชวงไตรมาสที่ 4 คาด
วาหากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ และการเมืองใดๆ เขามากระทบอยางรุนแรง ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงในระดับทิศทางที่เพิ่มข้ึนจากชวงไตรมาสที่ 3 และคาดัชนีความเช่ือม่ันนาจะปรับตัวมาอยูในระดับที่ใกลเคียงหรือเกิน
กวาคาฐานไดในชวงเวลาดังกลาว  เนื่องจากจะเขาสูชวงเทศกาลประชาชนจะมีการเรงการใชจายเพื่อการบริโภคและการซื้อของฝาก
ของขวัญเพิ่มข้ึนในชวงเวลาดังกลาว โดยสถานการณภัยธรรมชาติ สถานการณทางการเมือง และระดับราคาน้ํามันท่ียังคงปรับตัว
เพิ่มข้ึนตอเนื่องยังเปนปจจัยท่ีตองจับตามองอยางใกลชิดในระยะนี้  
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ปจจัยเกือหนุน 

- สถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ี
ดีข้ึนภายหลังการเลือกต้ัง และสามารถจัดต้ังรัฐบาลใหมได 

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีฟนตัวข้ึนคอนขาง
ชัดเจน 
 
ปจจัยบั่นทอน 

- ความกังวลตอสถานการณดานคาครองชีพท่ี
ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาก  

- สถานการณการเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นท่ี
ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 

การบริโภคภายในประเทศ ไตรมาสที่ 3 คาดวาจะมี
อัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ  4.2  และคาดวาการบริโภค
ในชวงคร่ึงหลังของปจะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.2 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งถือเปนการขยายตัวของการ
บริโภคในระดับท่ีเรงตัวข้ึนเม่ือเทียบกับในชวงครึ่งแรกของป 
ท้ังนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมท่ีขยายตัวในระดับท่ีดี 
และสถานการณทางการเมืองในประเทศท่ีมีความชัดเจนมาก
ข้ึนภายหลังการเลือกต้ังและมีรัฐบาลใหม  

ที่มา : สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
แนวโนมการบริโภคตลอดทั้งป 2554 และคาดการณป 2555
 คาดวาอัตราการขยายตัวของการบริโภคตลอดทั้งป 
2554 จะขยายตัวที่ประมาณรอยละ 3.6 ชะลอตัวลงจากการ
บริโภคในปท่ีผานมาท่ีขยายตัวรอยละ 4.8  อันเปนผลจากการ
ขยายตัวในระดับตํ่าของการบริโภคในชวงครึ่งแรกของปอัน
เปนผลจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองในชวงเวลา
ดังกลาว ในสวนของการบริโภคในชวงป 2555 คาดวาจะ
ขยายตัวประมาณที่รอยละ 4.3 เรงตัวข้ึนจากป 2554 เนื่องจาก
สถานการณการเมืองท่ีคลี่คลายลงมาก รวมถึงในชวงตนป 
2555 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและมาตรการประชานิยมใน
รูปแบบตางๆ ของรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีไดมีการหาเสียงไวจะ
เริ่มมีผลบังคับใชในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งจะมีสวนชวยกระตุน
การบริโภคเพิ่มข้ึนในระยะดังกลาว  

 
 
 

ดานการบริโภค 

สถานการณการบริโภคในชวงครึ่งแรกของป 2554 
การบริโภคภายในประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่อง
จากปท่ีผานมา โดยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 3.0 โดยคาดวา 
การบริโภคในชวงไตรมาสที่ 3  ของป 2554 จะยังคง
สามารถขยายตัวไดอยา งตอเนื่อง โดยคาดวาจะ
ขยายตัวที่รอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่
ผานมา ซ่ึงเรงตัวขึ้นจากการขยายตัวของการบริโภค
ในชวงคร่ึงแรกของป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวมเร่ิมมีสัญญาณการฟนตัวท่ีชัดเจน 
รวมถึงสถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึนภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีสวนชวยในการสรางความ
เชื่อม่ันและกระตุนการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึนได 

การบริโภค
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ดานการลงทุน 
 

 
 
ปจจัยเกือหนุน 

- สถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ี
ดีข้ึนภายหลังการเลือกต้ัง และสามารถจัดต้ังรัฐบาลใหมได 

- เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมมีการฟนตัวท่ีชัดเจนเพิ่ม
มากข้ึน สงผลใหนักลงทุนท้ังในและตางประเทศมีความ
เชื่อม่ันดานการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 
 
ปจจัยบั่นทอน 

- ความกังวลตอความไมแนนอนในการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

- แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ียังคงทรงตัวใน
ระดับสูง 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
การลงทุนภายในประเทศ ในชวงไตรมาส 3 คาดวา

นาจะสามารถขยายตัวไดอยูที่ระดับประมาณรอยละ 5.5    และ
คาดวาการลงทุนในชวงคร่ึงหลังของปจะขยายตัวอยูที่รอยละ 
6.2 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งถือเปนการ
ขยายตัวของการลงทุนในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนตอเนื่องนับต้ังแต
ไตรมาสท่ี 1 ของป 2553 เปนตนมา ท้ังนี้เปนผลมาจากการท่ี
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีการฟนตัวท่ีชัดเจนข้ึน  รวมถึง
สถานการณดานการเมืองในประเทศท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ี
ดีข้ึนภายหลังจากการเลือกต้ัง และพรรคท่ีชนะการเลือกต้ัง
สามารถจัดต้ังรัฐบาลไดโดยไมมีสถานการณรุนแรงใดๆ สงผล
ใหบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมปรับตัวดีข้ึน 

 
ที่มา : สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
แนวโนมการลงทุนตลอดทั้งป 2554 และคาดการณป 2555 

คาดวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนโดยตลอดป 
2554 นาจะขยายตัวที่ประมาณรอยละ 6.4 ชะลอตัวลงจากการ
ขยายตัวของการลงทุนในชวงปท่ีผานมาท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 
9.4  และคาดวาการลงทุนโดยรวมในป 2555 นาจะสามารถ
ขยายตัวไดในระดับที่ดีที่รอยละ 8.8 โดยสาเหตุท่ีการลงทุน
สามารถขยายตัวไดในระดับท่ีดีเนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความ
เช่ือม่ันตอสถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดี
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีฟนตัวข้ึนคอนขาง
ชัดเจน สงผลใหบรรยากาศดานการลงทุนในภาพรวมปรับตัวดี
ข้ึน 
 

สถานการณดานการลงทุนในชวงคร่ึงแรกของป 
2554 ขยายตัวไดในระดับท่ีคอนขางดีโดยขยายตัวอยูท่ีรอย
ละ 6.6 ในขณะท่ีคาดวาสถานการณดานการลงทุนในชวงไตร
มาสท่ี 3 การลงทุนในภาพรวมนาจะยังคงสามารถขยายตัว
ตอเนื่องแตอาจจะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลงจากชวงคร่ึง
แรกของป โดยคาดวาการลงทุนในชวงไตรมาสที่  3 นาจะ
สามารถขยายตัวไดอยูที่รอยละ 5.5 เ ม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา เปนผลมาจากนักลงทุนยังคงมีความ
เชื่อ ม่ันตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ัง
สถานการณการเมืองในประเทศท่ีคลี่คลายไปในทางท่ีดีข้ึน 
แตอยางไรก็ตามในชวงไตรมาสท่ี 2 ตอเนื่องไตรมาสท่ี 3 จะ
เปนชวงท่ีภาวะการลงทุนในภาพรวมคอนขางชะลอตัว
ตามปกต ิ การลงทุน
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ภาคการทองเที่ยว 
 

 
ประเด็นที่นาสนใจ 
     ปจจัยลบ 

- สถานการณน้ําทวมในพื้นท่ีตาง  ๆของประเทศไทย 
- ปญหาหนี้ของภูมิภาคยุโรป 
- ภาวะเศรษฐกิจโลก 
- ราคาน้ํามันท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
- การเกิดสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุน 

     ปจจัยบวก 
- มี ก า ร จั ด ส ง เ ส ริ มก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  แ ล ะ มีก า ร

ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐ และเอกชน 
- เขาสูฤดูกาลทองเท่ียวท้ังชายฝงอาวไทย และอันดามัน 
-  สถานการณทางการเมืองท่ีคลี่คลายในทิศทางท่ีดี

ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักพัฒนาการทองเที่ยว และการคํานวณ 

 
คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติไตรมาสที่ 3 จะมี

จํานวน 4.48 ลานคน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 18.99 สวนหนึ่งเปน
ผลจากการท่ีประเทศไทยกลับสูภาวะปกติ ไมมีการกอเหตุ
ชุมนุมตางๆ ทําใหนักทองเท่ียวเริ่มกลับมาทองเท่ียวในประเทศ
ไทย ผนวกกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียขยายตัวดีทําให
นักทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีน 
ฮองกง ญ่ีปุน และเกาหลี เดินทางเขามาทองเท่ียวท่ีประเทศไทย
เพิ่มข้ึนอยางมาก สวนนักทองเท่ียวทางฝงประเทศยุโรปถึงแม
จ ะ ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ป ญ ห า ห นี้  แ ต อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม
นักทองเท่ียวในฝงยุโรปยังคงมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอย 
สงผลทําใหรายไดจากการทองเท่ียวในไตรมาส 3 ปรับตัว
เพิ่มข้ึนตามจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน โดยคาดวารายไดจาก
การทองเที่ยวในไตรมาส 3 จะมีประมาณ 1.70 แสนลานบาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 21.40 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน  
 
แนวโนมการทองเที่ยวป 2554 และทั้งป 2555 

คาดวา จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในป 2554  จะมี
จํานวนทั้งส้ิน 18.8 ลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 18.3 รายไดจากการ
ทองเที่ยวประมาณ 7.03  แสนลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 18.6 
เปนผลจากในชวงปลายปมีเทศกาลตางๆ มากมาย ท้ังเทศกาล
กินเจ ท่ีประเทศไทยมีการจัดงานในหลายพื้นท่ี และมีสถานท่ีท่ี
เปนท่ีเคารพบูชาของท้ังคนไทย และชาวตางชาติท่ีจะเขามา
สักการะ ขอพรในชวงเทศกาลกินเจ สงผลใหนักทองเท่ียวใน
แถบภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะชาวจีน เขามาทองเท่ียวในประเทศ
ไทยเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังในชวงปลายปยังมีเทศกาลปใหม และมี
การจัดงานเฉลิมฉลองของในหลวง รวมท้ังมีการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 ยิ่ง
สงผลใหเปนแรงดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาในประเทศไทยเพิ่ม
มากข้ึน 

สวนในชวงป 2555 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจํานวน 
18.4 ลานคน และมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 679.5 
ลานบาท  ปรับตัวลดลงรอยละ 2.5  และ 3.3 ตามลําดับเม่ือ
เทียกบับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการชะลอตัวของ
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จํานวนนักทองเท่ียวและรายได

จํานวนนักทองเ ท่ียว รายได

แสนลานบาทลานคน

ไตรมาสที่ 3 ปรับตัวเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน เนื่องจากเหตุการณตางๆ ทั้งในเขต
กรุงเทพ และจังหวัดตางๆ เร่ิมกลับสูภาวะปกติ ทําให
ชาวตางชาติที่มีการวางแผนมาทองเที่ยวไทย กลับเขามา
อยางมากในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะชาวจีน  ฮองกง 
ไตหวัน และเกาหลี ซ่ึง มีจํ านวนนักทอง เที่ยวกลุม
ดังกลาวเพิ่มข้ึนกวาเทาตัว เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน  
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เศรษฐกิจโลก และปญหาหนี้ในสหภาพยุโรป สงผลให
นักทองเท่ียวในกลุมเอเชียปรับตัวลดลงเล็กนอย หรือทรงตัว
เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง สวน
จํานวนนักทองเท่ียวในฝงยุโรปคาดวาจะปรับตัวลดลงบางแต
ไมมากนักเนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญในฝงยุโรปจะเปน
กลุมคนท่ีเกษียณอายุแลวมักจะไมไดรับผลกระทบจากปญหา
ดังกลาวเนื่องจากไดรับสวัสดิการจากรัฐบาลเปนจํานวนเงินท่ี
คงท่ีอยูแลว 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามสัญชาติ 
เชื้อชาติ Q2/53 Q1/54 Q2/54 %QOQ %YOY share 

East Asia 1,459,701 2,581,059 2,485,843 -3.69 70.30 57.12 
ASEAN 912,729 1,295,475 1,386,118 7.00 51.87 31.85 
Europe 701,940 1,862,207 892,852 -52.05 27.20 20.52 
The Americas 167,553 298,530 221,088 -25.94 31.95 5.08 
South Asia 221,064 247,767 330,593 33.43 49.55 7.60 
Oceania 171,347 221,971 235,398 6.05 37.38 5.41 
Middle East 107,507 158,962 149,720 -5.81 39.27 3.44 
Africa 27,489 32,391 36,538 12.80 32.92 0.84 

Grand Total 2,856,601 5,402,887 4,352,032 -19.45 52.35 100.00 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

 การเดินทางเขามาในประเทศไทย โดยจําแนกภูมิภาคพบวา กลุมเอเชียตะวันออกมีสัดสวนการเดินทางเขามาในประเทศไทย
มากท่ีสุดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 57.12 โดยมีประเทศมาเลเชียเปนประเทศท่ีมีการเดินทางเขามามากท่ีสุด ซึ่งสวนใหญจะเปนการ
เดินทางมาประกอบธุรกิจ หรือทํางาน สวนกลุมท่ีเขามาทองเท่ียวของภูมิภาคนี้จะเปนกลุมชาวจีน ญ่ีปุน เกาหลี และสิงคโปร ซึ่งคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 26 สวนภูมิภาคท่ีมีการเดินทางเขามาในประเทศไทยรองลงมาคือ ยุโรปรอยละ 20.52 โดยกลุมท่ีเดินทางเขามา
สวนใหญคือ ชาว อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน และฝรั่งเศส ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 13.13 สวนท่ีเหลือเปนกลุมท่ีมีการเดินทางเขามา
ในสัดสวนท่ีไมมากนัก แตเปนท่ีนาสังเกตวามีนักทองเท่ียวจากประเทศรัซเซีย และอินเดียมีการเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย
เพิ่มข้ึนอยางมาก โดยกลุมนักทองเท่ียวรัสเซียมีการเดินทางเพิ่มข้ึนมานับต้ังแตป 2548 จนถึงปจจุบัน สวนชาวอินเดียเริ่มตังแตป 2546 
จนถึงปจจุบัน ซึ่งหากหนวยงานท่ีดูแลดานการทองเท่ียวจะสงเสริมใหมีการทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึนก็ควรจะมีการจัดการสงเสริมใน
ประเทศเหลานี้เพิ่ม เพื่อเปนชองทางในการเปดตลาดใหม 
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กราฟแสดงแนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกสัญชาติยอนหลัง (ไตรมาสท่ี 1 ป 2550-ไตรมาสท่ี 2 ป 2554) 
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ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
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ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย   
 

 
 
 

 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในไตร

มาสท่ี 3 มีการปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง นับตั้งแต
ปลายป 2553 ท้ังนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเร่ิมมีปรับตัวเขาสู
ภาวะปกติ ทําใหมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้การ
ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในชวงของไตรมาสท่ี 3 นั้น ยังคงเปน
การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพื่อตองการชะลอเงินเฟอท่ีปรับตัว
เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆ ท่ีกดดันใหระดับ
ราคาสินคาสูงข้ึน ทําใหในชวงไตรมาสท่ี 3 อัตราดอกเบี้ยอยูท่ี
ระดับรอยละ  3.50 

 
 

แนวโนมอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสท่ี 4 ป 2554 คาด
วา จะมีการคงอัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน หรือปรับเพิ่มข้ึน
เล็กนอยคือรอยละ 0.25 ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณภาวะ
เศรษฐกิจในชวงไตรมาสท่ี 4 มีสัญญาณของการชะลอตัวลง
เล็กนอย จากปจจัยภายนอก และสถานการณภายในประเทศ
ท่ีเปนตัวบั่นทอน     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการเงิน 

ไตรมาสที่ 3 ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี
การปรับตัวเ พ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ งนี้ เนื่องจาก
สถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้
ระดับราคาสินคาที่เพ่ิมสูงขึ้น กดดันใหเงินเฟอสูงขึ้น 
สงผลใหธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
 

สําหรับแนวโนมไตรมาสที่ 4 โอกาสอัตรา
ดอกเบี้ยคงเดิมหรือปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 0.25  
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ปริมาณเงินฝากและเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการขยายตัวของสินเช่ือและเงินฝากของระบบ
ธนาคารพาณิชยไทย (หนวย: รอยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เงินฝาก : ปริมาณเงินฝากของสถานบันการเงินนั้น 

ยังคงมีอัตราการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนผลมาจาก
การท่ีธนาคารตางๆ เ ร่ิมมีการระดมเงินฝากสําหรับการ
เตรียมการปลอยสินเชื่อท่ีมีทิศทางดีข้ึนอยางตอเนื่อง   

 
สินเชื่อ : ปริมาณสินเชื่อไตรมาสท่ี 3 ขยายตัวเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนผลมาจากสถานการณภาวะเศรษฐกิจท่ี
ดีข้ึน การเร่ิมม่ันใจตอสถานการณตางๆ ของประเทศ สงผล
ตอความตองการท่ีจะลงทุนมากข้ึน ดังนั้นปริมาณสินเชื่อจึง
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง   

 
   สําหรับแนวโนมปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในชวง
ไตรมาสท่ี 4 ป 2554 เชื่อวาจะมีสัญญาณของการปลอย
สินเชื่อของสถาบันการเงินตางๆ จะเพิ่มข้ึน  ตามสถานการณ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีทิศทางและแนวโนมท่ีปรับตัวดี
ข้ึน อยางไรก็ตามสถานการณการใหสินเชื่อนาจะมีความรัด
คลุมมากข้ึน หรือเขมงวดมากข้ึนกวาชวงตนป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 ปริมาณเงินฝากในระบบสถาบัน
การเงินยังคงมีอยูในระดับที่สูง เชนเดียวกับปริมาณ
สินเช่ือที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวขึ้น 
 

แนวโนมปลอยสินเช่ือเพ่ิมมากขึ้น แตในบาง
ธุรกิจจะมีโอกาสที่ธนาคารจะเขมงวดในการปลอย
สินเช่ือมากขึ้น  
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ปจจยัสนับสนุน 
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อกระตุน

การบริโภคและการจางงาน ไดแก การข้ึนคาจางข้ันตํ่าใหกับ
แรงงาน 

- มาตรการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มาตรการ
ชวยเหลือเรงดวนเพื่อชวยการบริโภค เชน เงินอุดหนุน และ
มาตรการทางดานสินเช่ือเพื่อเพิ่มสภาพคลอง 

- มาตรลดภาระทางภาษีใหกับประชาชน เชน 
นโยบายดอกเบ้ีย 0% สําหรับผูซื้อบานหลังแรก การนําคา
ดอกเบ้ียรถยนตไปลดหยอนภาษีได สําหรับผูซื้อรถยนตคัน
แรก 
ปจจัยเสี่ยง 

- ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิน งบ ป ร ะ มา ณ เ พื่ อ ช ว ย เ ห ลื อ
ผูประสบภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งมีประชาชน
ไดรับผลกระทบคอนขางมาก 

- สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งสงผล
ตอนโยบายการบริหารประเทศ และการเบิกจายงบประมาณ 

 
สถานการณ ด านการคลั งในไตรมา ส ท่ี  3  ขอ ง

ปงบประมาณ 2554 (เมษายน-มิถุนายน 2554) รัฐบาลจัดเก็บ
รายไดสุทธิ 416.3 พันลานบาท ลดลงรอยละ 7.1  จากชวง
เดียวกันของปกอน โดยรายได ท่ีจัดเก็บไดลดลงจากชวง
เดียวกันของงบประมาณท่ีแลว เชน รายไดจากกรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร และหนวยงานอื่นๆ  เปนตน 
 

สวนการเบิกจายงบประมาณมีจํานวนท้ังสิ้น 454.0 
พันลานบาท การเบิกจายงบประมาณเหลื่อมปจํานวน 20.8 
พันลานบาท และงบประมาณป 2554 จํานวน 433.9 พันลาน
บาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 18.6 โดยเปน

การเบิกจายในสวนของรายจายงบประจํา 378.4 พันลานบาท 
ซึ่งเทากับชวงเดียวกันของปกอน และงบประมาณรายจาย
ลงทุน 55.5 พันลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 31.1 

ฐานะการคลังในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ 
2554 ดุลการคลังรัฐบาลเกินดุล 37.7 พันลานบาท  
 

ปงบประมาณ 2552 2553 2554 
2554 

Q1-Q2 
2554 
Q3 

รายไดรัฐบาลสุทธิ (พันลานบาท) 1,482.7 1,726.1 990.8 416.3 
เทียบปกอน (%) -1.0 16.4 12.9 -7.1 
  - รายไดรวมจาก 3 กรม  1,558.0 1,810.1 1,052.8 464.5 

เทียบปกอน (%) -4.7 16.2 16.9 -9.0 
  - รายไดภาษีฐานรายได  591.3 677.4 409.3 217.5 

เทียบปกอน (%) -11.2 14.6 26.5 -8.3 
 - รายไดภาษีฐานการบริโภค  437.0 514.1 296.4 125.5 

เทียบปกอน (%) -12.9 17.6 17.8 -3.0 
รายจายจากงบประมาณ  (พันลาน
บาท) 

1,964.0 1,931.6 1,099.5 454.0 

เทียบปกอน (%) 19.4 -1.6 23.9 1.9 
  - รายจายประจํา  1,526.2 1,612.3 881.5 378.4 

เทียบปกอน (%) 17.8 5.6 23.5 0.0 
  - รายจายลงทุน  298.5 172.7 157.2 55.5 

เทียบปกอน (%) 24.0 -42.1 61.9 31.0 
 - รายจายสวนเหลื่อม  139.3 146.6 60.9 20.0 

เทียบปกอน (%) 29.5 5.2 -20.9 -18.6 
ดุลเงินงบประมาณ (พันลาน) -474.5 -206.2 -104.3 37.7 
ที่มา : กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการคลัง 

มีการเกินดุลงบประมาณเปนไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ การจัดเก็บรายไดตํ่ากวาไตรมาสเดียวกัน
ของปงบประมาณกอน แตมีการเบิกจายงบประมาณสูง
กวาไตรมาสเดียวกันของปงบประมาณกอน 
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ปจจัยเกือหนุน 

- สถานการณทางการเมืองคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึนภายหลังการเลือกตั้ง  

- ความตองการสินคาจากตางประเทศท่ียังมีอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหการสงออกของประเทศขยายตัวในระดับสูง
ตอเนื่อง  

- เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง สงผล
ใหการบริโภคท่ีปรับตัวดีข้ึน 

- ระดับราคาสินคาเกษตรท่ีทรงตัวในระดับสูงโดย
ตลอด สงผลใหเกษตรกรมีกําลังซื้อเพิ่มมากข้ึน 
  
ปจจัยบั่นทอน 

- สถานการณอุทกภัยในหลายพื้นท่ี 
- แนวโนมราคาน้ํามันท่ียังคงปรับตัวในทิศทางท่ี

เพิ่มข้ึนตอเนื่อง 
- ความกังวลตอความย่ังยืนในการฟนตัวของ

เศรษฐกิจโลก จากสถานการณหนี้สาธารณะในยุโรป และ
อเมริกา 

 
 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสที่ 3 ป 
2554 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดอยูที่ประมาณรอยละ 4.0  
ซึ่งเปนการขยายตัวในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน 6 ไตรมาสติดตอกัน
นับต้ังแตไตรมาสท่ี 4 ของป 2552  อันเปนผลมาจาก
สถานการณดานเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีสัญญาณการฟน
ตัวในระดับท่ีดี สถานการณดานการบริโภคในประเทศมี
สัญญาณดีข้ึน รวมถึงความตองการสินคาจากตางประเทศยังคง
ขยายตัวดี สงผลใหการสงออกของไทยยังคงขยายตัวใน
ระดับสูงตอเนื่อง  

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

แนวโนมเศรษฐกิจภาพรวมตลอดทั้งป 2554 และคาดการณป 
2555 

ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมในชวงครึ่งปหลังจะยังคง
สามารถขยายตัวไดในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน แมจะขยายตัวในอัตรา
ท่ีชะลอตัวลงจากชวงครึ่งแรกของป โดยคาดวาภาวะเศรษฐกิจ
ภาพรวมในชวงคร่ึงหลังของปนาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.3 
สงผลใหคาดวาตลอดทั้งป 2554  เศรษฐกิจภาพรวมจะ
สามารถขยายตัวไดรอยละ 3.6  โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก
การสงออกท่ีขยายตัวในระดับสูงอันเปนผลมาจากความ
ตองการสินคาจากตางประเทศยังมีอยางตอเนื่อง รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศท่ีฟนตัวสงผลใหการบริโภคปรับตัวใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมของป 2554 
สามารถขยายตัวไดในระดับท่ีดี และคาดวาในป 2555 ภาวะ
เศรษฐกิจในภาพรวมนาจะขยายตัวอยูที่ระดับประมาณรอยละ 
4.3 
 

เศรษฐกิจภาพรวม 

        ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมในชวงคร่ึงแรกของป  
2554 สามารถขยายตัวไดตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดย
ขยายตัวอยู ท่ีรอยละ 2.9 และคาดวาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมในไตรมาสที่ 3 จะยังคงสามารถขยายตัวได
อยางตอเนื่องจากชวงคร่ึงแรกของป โดยคาดวาจะ
ขยายตัวอยูที่รอยละ 4.0 ขยายตัวในอัตราท่ีเรงตัวข้ึน
จากในชวงคร่ึงแรกของป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศยังคงมีสัญญาณการฟนตัวท่ีชัดเจน สงผลผาน
การบริโภคในประเทศมีการขยายตัวในระดับท่ีดี รวมถึง
การสงออกท่ีขยายตัวในระดับสูงอยางตอเนื่องจะเปน
ปจจัยหลักของการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะนี ้  

การลงทุน
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อัตราแลกเปลี่ยน 
 

 
ประเด็นท่ีนาสนใจ 

- คาเงินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวแข็งคาข้ึนท้ังภูมิภาค 
เนื่องจากการการขยายตัวทางเศรษฐกิจดี  

- การสงออกของไทยยังคงขยายตัวดี 
 

คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯไตรมาสท่ี 3 แข็งคาข้ึน
เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา เนื่องจากการออนคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จากการท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไมมีความ
แนนอนในระบบเศรษฐกิจ และถึงแมในชวงไตรมาส 3 จะมี
ปญหาหนี้ในยุโรปและสงผลใหมีการดึงเงินออกจากตลาด
หลักทรัพย แตการท่ีประเทศไทยมีการสงออกท่ีขยายตัวอยาง
ตอเนื่องสงผลใหคาเ งินบาทปรับตัวแข็งคาข้ึน อีกท้ังการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังคงสดใสสงผลให
คาเงินในภูมิภาคปรับตัวแข็งคาข้ึนเชนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราแลกเปลี่ยน ไตรมาส3/53 ไตรมาส2/54 ไตรมาส3/54 
บาท/$ 31.59 30.27 30.07 

%QOQ -2.30 -0.93 -0.68 
ยูโร/$ 0.77 0.70 0.71 

% QOQ -1.65 -5.01 1.60 
เยน/$ 85.81 81.58 77.61 

% QOQ -6.86 -0.86 -4.87 
ริงกิต/$ 3.16 3.02 3.01 

% QOQ -2.54 -1.01 -0.16 
สิงคโปร/$ 1.36 1.24 1.22 
% QOQ -2.52 -3.01 -1.34 
รูเปย/$ 9.04 8.58 8.51 

% QOQ -1.07 -3.42 -0.88 
หยวน/$ 6.78 6.49 6.39 
% QOQ -0.67 -1.32 -1.45 

ดอง/$ 18,958.10 20,657.11 20,517.96 
% QOQ -0.32 3.57 -0.67 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

การคาดการณคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ป 2554  
คาดวาคาเงินบาทจะแข็งคาข้ึนมาอยูที่ระดับ 30.3 บาทตอดอล
ลารสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัวท่ีดี 
รวมท้ังมีการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่องสงผลใหคาเงินบาท
แข็งคาข้ึน รวมท้ังแนวโนมการฟนตัวของภูมิภาคเอเชียปรับตัว
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆท่ีกลาวมาสงผลใหคาเงิน
บาทในป 2554 นาจะขยับตัวแข็งคาข้ึน ป 2555 คาดวาคาเงิน
บาทจะสามารถแข็งคาตอเนื่องมายืนอยูที่ระดับประมาณ 29.5-
30.5 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก และปญหาหนี้ในยุโรป และปญหาการฟน ตัวของ
สหรัฐอเมริกา สงผลใหการสงออก และการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยปรับตัวลดลง 

 
 
 

ไตรมาสที่ 3 คาเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 2 จากการออนคาลงของเงินดอลลาร
สหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงไมมี
ความแนนอนในระบบเศรษฐกิจ ผนวกกับการฟนตัว
ของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีสัญญาณที่ดี อีกทั้ง
การสงออกขยายตัวดี สงผลใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น 
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ราคาน้ํามัน 
 

 

 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ระดับราคาน้ํามันดิบดูไบในไตรมาสท่ี 3 ของป 2554 อยู
ท่ีระดับ 107.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 2 ท่ีอยูท่ีระดับ 110.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ท้ังนี้
คาดวาราคาจะเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 4 เนื่องจากเขาสูชวงฤดูหนาว
ขณะท่ีราคานํามันเบนซินและราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศ 
ในไตรมาสท่ี 3 มีราคาเฉลี่ยท้ังไตรมาสอยูท่ีระดับ 40.1 บาทตอ
ลิตร และท่ีระดับ 29.2 บาทตอลิตร ตามลําดับ คาดการณราคาน้ํามันป 2554 และป 2555 

คาดวาระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนาจะยังคง
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน แมวาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรป
จะเผชิญกับปญหา แตยังมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการใช
พลังงานท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะประเทศในเอเชียท่ีมีความเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงอยางจีน โดยคาดวาระดับราคาน้ํามันดิบตลอด
ทั้งป 2554 จะอยูที่ระดับ 106.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 
สวนในป 2555 คาดวาทิศทางและแนวโนมราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกจะยังคงอยูในระดับสูงและมีความผันผวน โดยคาด
วาเฉล่ียทั้งป 2555 จะอยูที่ระดับ 107.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรล 
 

ปจจัยที่นาจับตามอง 
- เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศยุโรป 
- การอัดฉีดเม็ดเงินของประเทศพัฒนาแลว 
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- สถานการณความไมสงบในตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา  

 
ในป 2554 คาดวาระดับราคาเฉลี่ยน้ํามันดิบในตลาดโลก 

จะอยูท่ีระดับประมาณ 106.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล โดยเปน
การปรับตัวเพิ่มข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ ความตองการใช
น้ํามันท่ีเพิ่มข้ึนในชวงฤดูหนาว ท้ังนี้ คาดวาราคาน้ํามันเบนซิน 91 
และน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศจะมีราคาอยูในระดับไมเกิน 
43 และ 30 บาทตอลิตร ตามลําดับ 

  

 
 
 
 
 

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ในชวงไตรมาสที่ 3 
ของป 2554 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 2  

 

ราคาน้ํามันดิบในป 2554 คาดวาจะมีราคาเฉล่ียอยูที่
ระดับ 106.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ขยายตัวในอัตราที่
เพิ่มข้ึนจากความตองการใชน้ํามันที่เพิ่มข้ึนของประเทศใน
กลุมเอเชีย การลดกําลังการผลิตของกลุมผูผลิตน้ํามัน 
สถานการณความไมสงบทางการเมืองของตะวันออกกลาง 
และการเก็งกําไรในตลาดทุน 
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป 2554 
 

 

 

ประมาณการณภาวะเศรษฐกิจโลก 
รายการ 2551 2552 2553 2554 F 

การขยายตัวของปริมาณการคาโลก 2.7 -10.9 12.4 7.4 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก 2.9 -0.5 5.0 4.4 
  - สหรัฐอเมริกา 0.0 -2.6 2.8 2.8 
  - สหภาพยุโรป 0.4 -4.1 1.7 1.6 
  - ญี่ปุน -1.2 -6.3 3.9 1.4 

ที่มา : IMF World Economic Outlook September 2011 คาดการณเศรษฐกิจโลก ป 2554 
คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2554 มีแนวโนมขยายตัวท่ีรอยละ 

4.0 โดยบรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม อยางจีนและอินเดีย จะ
ยังคงเปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตอไปใน
อนาคต อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาจากปญหาหนี้
สาธารณะของยุโรป สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมถึง
ปญหาราคาสินคาโภคภัณฑ  

 
 

จากการประมาณการของแตละประเทศ ในป 2554 นั้นคาด
วาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูท่ี
ระดับรอยละ 1.5   

กลุมยูโรโซน คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู
ในระดับตํ่า โดยในป 2554 คาดวาจะขยายตัวอยูท่ีระดับรอยละ 
1.6 ท้ังนี้เนื่องจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ประกอบดวย 
ปญหาหนี้สาธารณะ คาเงินยูโร และปญหาสถาบันการเงิน  

สําหรับเศรษฐกิจญี่ปุน คาดวาอัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ 
-0.5 เนื่องจากไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหว และ
วิกฤตการณนิวเคลียร ทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการ
สงออกไดรับผลกระทบ  

 

ปจจัยบวก 
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลัง

พัฒนาโดยเฉพาะจีน และอินเดีย 
ปจจัยลบ 

- เศรษฐกิจสหรัฐ และญ่ีปุน 
- ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของยุโรป    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมจะฟนตัวอยางแข็งแกรง โดย
คาดวาในป 2554 จะขยายตัวที่รอยละ 4.0 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลก ในป 
2554 คาดวาขยายตัวรอยละ 4.0 และรอยละ 7.5 ตามลําดับ 
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ตารางคาดการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสท่ี 3 ตลอดท้ังป 2554 และป 2555  
รายการ หนวย 2552 2553 2554Q1-Q2 2554Q3 

2554F 
(พ.ค. 54) 

2554F 
(ต.ค. 54) 

2555F 

GDP (ราคาปปจจุบัน) พันลาน
บาท 9,041.6 10,104.8 5,394.4  10,953.5 10,867 11,788 

GDP (ราคาป 2531) % -2.2 7.8 2.9 4.0 4.4 3.6 4.3 
ภาคการผลิต (อัตราการ
ขยายตัว)   

      
 

     ภาคเกษตร % 1.3 -2.2 7.2 2.2 3.0 3.3 4.1 

     นอกภาคเกษตร % -2.7 8.8 2.5 5.1 4.5 3.6 4.3 

           - อุตสาหกรรม % -5.1 13.9 0.7 6.5 5.2 3.8 5.5 
ภาคการใชจาย (อัตรา
การขยายตัว)   

      
 

     การบริโภคของเอกชน % -1.1 4.8 3.0 4.2 4.3 3.6 4.3 

     การลงทุน % -9.0 9.4 6.6 5.5 8.6 6.4 8.8 

ภาคบริการ          

     จํานวนนักทองเที่ยว 
ลานคน 14.2 15.9 9.7 4.5 16.7 18.8 18.4 

% -3.0 12.6 27.8 19.0 5.0 18.3 -2.5 

     รายไดจากนักทองเที่ยว 
พันลาน
บาท 510.3 592.8 354.4 169.8 634.1 703.0 679 

% -13.0 16.2 26.1 21.4 8.5 18.6 -3.3 

ภาคการคาตางประเทศ              

ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ลาน US $ 20,290.9 14,784.46 8,617.4  12,258.1 13,496 9,113 

% GDP 7.7 4.5   3.3 3.8 2.3 

ดุลการคา 
ลาน US $ 19,388.4 14,031.2 5,017.2 2,668.0 9,931.3 11,496 6,113 

% GDP 7.4 4.4   2.7 3.2 1.6 

การสงออก 
ลาน US $ 150,743.4 193,662.9  113,344.3 58,789.7 224,838.8  237,382.0 262,884.0 

% -14.0 28.5 23.1 18.2 16.1 22.6 10.7 

การนําเขา 
ลาน US $ 131,355 179,631.6  108,327.1 56,121.7 214,907.5 225,886 256,771 

% -25.2 36.8 26.8 20.9 19.6 25.7 13.7 

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/US $ 34.3 31.7 30.4 30.1 29.5 30.3 29.5-30.5 
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ตารางคาดการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสท่ี 3 ตลอดท้ังป 2554 และป 2555 (ตอ) 
รายการ หนวย 2552 2553 2554Q1-Q2 2554Q3 

2554F 
(พ.ค. 54) 

2554F 
(ต.ค. 54) 

2555F 

ภาคการเงิน         

อัตราดอกเบ้ีย (นโยบาย) % 1.25 2.00 3.00 3.50 3.25-3.50 3.50 3.50-4.00 

อัตราเงินเฟอ % -0.9 3.3 3.6 3.8 4.0 3.8 3.5-4.0 

การจางงาน         

อัตราการวางงาน % 1.50 1.04 0.7 0.4 0.7 0.6 0.7 
 
 

 

ตารางประมาณการภาวะเศรษฐกิจโลกคาดการณป 2554 และป 2555 

รายการ หนวย 2550 2551 2552 2553 2554F 
(พ.ค. 54) 

2554F 
(ต.ค. 54) 2555F 

การขยายตัวของปริมาณการคาโลก % 7.5 2.7 -10.7 12.8 7.4 7.5 5.8 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก % 5.4 2.9 -0.7 5.1 4.4 4.0 4.0 

- สหรัฐอเมริกา % 1.9 0.0 -3.5 3.0 2.8 1.5 1.8 

- สหภาพยุโรป % 2.9 0.4 -4.3 1.8 1.6 1.6 1.1 

- ญี่ปุน % 2.4 -1.2 -6.3 4.0 1.4 -0.5 2.3 

ราคาน้ํามัน $ ตอบารเรล 68.0 91.0 61.5 77.0 106.7 103.8 107.0 

ที่มา : IMF World Economic Outlook September 2011 

 
 


