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ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1 คาดการณไตรมาสที่ 2 และครึ่งปหลังป 2554 
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ภาคเกษตรกรรมไตรมาสที่ 2 ป 2554 คาดวาจะมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 ซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากไตรมาสที่
ผานมา อยางไรก็ตามภาวะความแปรปรวนทางสภาพดินฟา
อากาศที่เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะปญหาภัยแลงและแมลงศัตรูพืช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 
ภาวะเกษตรกรรมครึ่งหลังของป 2554 และตลอดป 2554 

สําหรับ GDP ภาคการเกษตรในชวงครึ่งหลังของป
คาดวาจะยังคงสามารถขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจาก
ในชวงครึ่งแรกของป โดยคาดวาในชวงคร่ึงหลังของปภาค

เกษตรกรรมจะสามารถขยายตัวไดท่ีรอยละ 3.5 สงผลใหตลอด

ท้ังป 2554 คาดวาภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวในระดับที่

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจากระดับราคา
ของสินคาและปริมาณที่มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ตามความตองการ
ของตลาด แตอยางไรก็ตามอาจไดรับผลกระทบจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนปจจัยเสี่ยงของ
เกษตรกร รวมถึงระดับราคาน้ํามันยังคงอยูในระดับสูง 

ไตรมาสที่ 1 ภาคเกษตรกรรมในภาพรวมยังคง
ขยายตัวตอเนื่อง โดยขยายตัวอยูที่รอยละ 2.5 เนื่องจาก
ผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ตามความตองการ
ของตลาด รวมถึงระดับราคาคอนขางอยูในระดับสูง 
ขณะเดียวกันในชวงดังกลาว  สภาวะดินฟาอากาศ
คอนขางปกติดี แมจะมีภาวะแหงแลงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ 
แตผลกระทบในทางลบไมมากนัก    

GDP ภาคเกษตร ณ ราคาปฐาน(2531)
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ปจจัยเกื้อหนุน 

- ภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ

ปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจน 
- ความตองการสินคาจากตางประเทศยังคงมีอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหการสงออกสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม

ปรับตัวดีขึ้นมาก 
- การบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้นคอนขาง

ชัดเจน 
 

ปจจัยบ่ันทอน  
- สถานการณทางการเมืองในประเทศ 
- สถานการณน้ําทวมในหลายพื้นที่ 
- ส ถ า น ก า ร ณ ด า น ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรมที่อาจขาดแคลนจากสถานการณแผนดินไหว

ในประเทศญี่ปุน 
- แนวโนมราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 

MPI และ Capacity Utilization
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GDP ภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 คาดวาจะ

สามารถขยายตัวอยูที่ระดับรอยละ 4.1 ชะลอตัวลงเล็กนอย

จากชวงไตรมาสแรก โดยการขยายตัวในระดับที่ดีตอเนื่องของ
ภาคอุตสาหกรรมเปนผลมาจากการการฟนตัวของเศรษฐกิจ

โลกที่มีการฟนตัวคอนขางดี สงผลใหการสงออกของไทย

ขยายตัวในระดับสูงและสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมที่มีการ

พ่ึงพาการสงออกในระดบัสูง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
แนวโนมอุตสาหกรรมครึ่งหลังของป 2554 และตลอดป 2554 

สําหรับ GDP ภาคอุตสาหกรรมในชวงครึ่งหลังของ

ปคาดวาจะยังคงสามารถขยายตัวในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นตอเนื่อง

จากในชวงครึ่งแรกของป โดยคาดวาในชวงครึ่งหลังของป

ภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวไดที่รอยละ 6.3 

สงผลใหตลอดทั้งป 2554 คาดวาภาคอุตสาหกรรมจะ

ขยายตัวในระดับที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.2 เม่ือเทียบกับปที่ผาน

มา เนื่องจากการสงออกของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยาง

ชัดเจน จากความตองการในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้น สงผลให

ภาคอุตสาหกรรมสามารถขยายตัวเพ่ิมขึ้นได และการบริโภค

ในประเทศที่ขยายตัวในระดับที่ดี  

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ภาคอุตสาหกรรม 

GDP ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาปฐาน(2531)
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ไตรมาสที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม

ยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 4.2 และ

คาดวาภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 2 จะยังคง

ขยายตัวไดในระดับที่ใกลเคียงกับในชวงไตรมาสที่ 1 

โดยคาดวาภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสที่ 2 จะ

ขยายตัวรอยละ 4.1 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน อันไดรับอานิสงคจากการสงออกที่ขยายตัวในระดับ

ท่ีสูงตอเนื่อง จากความตองการสินคาไทยจาก

ตางประเทศที่ปรับตัว เ พ่ิมขึ้น  รวมถึงการบริ โภค

ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นคอนขางชัดเจน  
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อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการปรับตัวดี ในป 2554 
 

อุตสาหกรรม 

MPI  
Q1-Q4 
2553 

Capacity 
Utilization 

Q1-Q4 
2553 

%yoy ∆ yoy 

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดี              

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม   4.72 4.04 

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ   29.76 4.66 

การปน การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ 11.63 4.74 

การฟอกและตกแตงหนังฟอก กระเปาเดินทาง 
และรองเทา 

21.43 21.43 

การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 8.63 5.36 

การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ  10.82 7.34 

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ  33.90 18.15 

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา  21.98 3.54 

การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย  31.19 11.72 

การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง 60.51 27.24 

การผลิตเครื่องอุปกรณและการขนสงอื่นๆ 41.86 7.11 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ในการพิจารณาอุตสาหกรรมที่มีทิศทางการปรับตัวของ

คาดัชนีในดานตาง ๆ ในระดับที่คอนขางดีในที่นี้จะพิจารณาจาก
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  และการใชกําลังการผลิตภายใน
อุตสาหกรรมในชวงปที่ผานมา และไตรมาสแรกป 2554 เปน
หลัก โดยอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดีในป 2554 โดยมีการปรับตัว
ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  และการใชกําลังการผลิตใน
อุตสาหกรรมในระดับที่ดี สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการฟนตัวที่คอนขางชัดเจน โดย

อุตสาหกรรมมีแนวโนมดีในป 2554  ประกอบดวยอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  การผลิตภัณฑยาสูบ การปน การ
ทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ การฟอกและตกแตงหนังฟอก 
กระเปาเดินทาง  และรองเทา  การผลิตแรอโลหะ  การผลิต
ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ  การผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา  การผลิตอุปกรณ
ที่ใชทางการแพทย การผลิตยานยนต รถพวงและรถก่ึงรถพวง 
รวมทั้งการผลิตเครื่องอุปกรณและการขนสงอื่นๆ   

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคการคาระหวางประเทศ  

ในชวงป 2553 ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมไดรับอานิสงคจากการที่เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศมีการ

ฟนตัวคอนขางชัดเจน สงผลใหการสงออกของไทยขยายตัวไดในระดับสูงอยางตอเนื่องนับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552 
จนถึงในชวงไตรมาสแรกของป 2554 ซึ่งสงผลดีโดยตรงตอภาคอุตสาหกรรมของไทยที่พ่ึงพาการสงออกในระดับสูง และคาด
วาการสงออกนาจะยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องโดยตลอดในป 2554 แมจะชะลอตัวลงบางจากชวงปที่ผานมา  แตก็ยังจะ

สงผลดีตออุตสาหกรรมในภาพรวมในระยะนี้ นอกจากนี้การบริโภคภายในประเทศที่มีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นก็สงผลดาน

บวกตอภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมเชนเดียวกัน  
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ปจจัยเกือหนุน 

- ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวอยางชัดเจน สงผลให
มีความตองการสินคาจากไทยเพิ่มมากขึ้น 

- การดําเนินการตามขอตกลงทางการคากับกลุม
ประเทศตางๆ จะสงผลใหการสงออกของประเทศขยายตัว 
 
ปจจัยบ่ันทอน 

- การแขงขันดานการสงออกที่คอนขางรุนแรง  
- สถานการณดานการเมืองในประเทศ 
- แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัว

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

 
 

 
 
 การสงออกโดยรวมของประเทศในชวงไตรมาสที่ 

2 คาดวาจะมีมูลคาท้ังสิ้นประมาณ 54,636.58 ลานเหรียญ

สหรัฐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.5 เม่ือเทียบกับในชวง

เดียวกันของปท่ีผานมา โดยการสงออกมีการปรับตัวใน

ทิศทางที่เพ่ิมขึ้นตอเนื่อง 6 ไตรมาสติดตอกันนับตั้งแตไตร

มาสท่ี 4 ของป 2552   

การนําเขาในไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมีมูลคาท้ังสิ้น

ประมาณ  52,850.6  ลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 

21.5 เม่ือเทียบกับในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และถือเปนการ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นของการนําเขาตอเนื่อง 6 ไตรมาสติดตอกัน

นับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552 เชนเดียวกับในสวนของการ

สงออก  

จากมูลคาการสงออกและการนําเขาขางตนสงผลให

ดุลการคาในไตรมาสที่ 2 ป 2554 เกินดุลการคาประมาณ 

1,786.6 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผาน

มาที่เกินดุลการคา 4,633 ลานเหรียญสหรัฐ 

 
แนวโนมการสงออกครึ่งปหลัง และตลอดทั้งป 2554  

 ภาวะการสงออกในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะสามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่องแมจะชะลอตัวลงบางเมื่อเทียบกับในชวง
ครึ่งแรกของป โดยคาดวาภาวะการสงออกในชวงคร่ึงหลังของป

จะสามารถขยายตัวอยูท่ีระดับรอยละ 12.4  เมื่อเทียบกับในชวง 

เดียวกันของปที่ผานมา  สงผลใหคาดวาตลอดทั้งป 2554 การ

สงออกของไทยนาจะสามารถขยายตัวไดประมาณ 16.1 เม่ือเทียบ

กับปท่ีผานมา  เนื่องจากความตองการสินคาจากตางประเทศที่
ยังคงมีอยางตอเนื่องตามสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจ
โลก สงผลใหการสงออกของไทยในปยังคงสามารถขยายตัวไดใน
ระดับสูงตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 การสงออกขยายตัวเพ่ิมขึ้นใน

ระดับที่สูงมากโดยขยายตัวรอยละ 27.42 และคาดวาการ

สงออกในชวงไตรมาสที่ 2 จะขยายตัวตอเนื่องโดยคาดวา
จะขยายตัวรอยละ 13.5 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของการสงออกสินคา

หลักสําคัญแทบทุกกลุม เชนเดียวกับการนําเขาในไตรมาสที่ 

1 ท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.6  และคาดวาการนําเขา

ในชวงไตรมาสที่ 2 จะขยายตัวตอเนื่องโดยคาดวาจะ

ขยายตัวรอยละ 14.6  เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยเปนการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของการนําเขาสินคาในแทบทุก

กลุมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน วัตถุดิบและสินคาขั้น

กลาง และเชื้อเพลิง  
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การสงออกในภาพรวมของไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2554 ขยายตัวในระดับสูงถึงรอยละ 27.42 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันของปที่ผานมา โดยเมื่อพิจารณาการสงออกในตลาดสําคัญตางๆ การสงออกขยายตัวในระดับที่ดี
ในทุกตลาดทั้งอาเซียน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน โดยมีการขยายตัวของการสงออกไปในกลุม
ประเทศดังกลาวรอยละ 20.78 30.21 21.28 21.78 และ24.86 ตามลําดับ ซ่ึงถือเปนการขยายตัวของการสงออกใน
ระดับสูงตอเนื่องจากชวงปที่ผานมาในทุกตลาดดังกลาวที่ขยายตัวอยูที่รอยละ 28.14 29.84 21.24 20.17 และ33.21 
ตามลําดับ  โดยคาดวาในระยะตอไปของป 2554 การสงออกในทุกตลาดนาจะยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องแต
อาจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงบางจากชวงไตรมาสแรกของป โดยตลาดที่จะตองจับตามองในระยะนี้ไดแกตลาด
ญ่ีปุนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแผนดินไหว และคล่ืนสึนามิในชวงเดือนมีนาคมซึ่งอาจสงผลใหการสงออก
ของไทยไปยังญี่ปุนไดรับผลกระทบบางในระยะสั้น แตในระยะกลาง และระยะยาวนาจะไดรับผลดีหลังจากที่รัฐบาล
ญ่ีปุนมีการอัดฉีดงบประมาณเพื่อการฟนฟูลงมานาจะสงผลใหความตองการสินคานําเขาจากไทยในหลายกลุมปรับตัว
เพิ่มขึ้น ทั้งสินคาในกลุมวัสดุกอสราง เหล็ก และเครื่องจักร เปนตน 
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แผนภาพที่ 1 การสงออกของไทยตามตลาดสงออกสําคัญ  
  

เมื่อพิจารณาการสงออกจําแนกตามกลุมสินคาในชวงไตรมาสแรกของป 2554 สามารถขยายตัวไดในระดับที่
ดีในทุกกลุมสินคา ทั้งสินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาอุตสาหกรรม และสินคาแรและเชื้อเพลิง  โดย
ขยายตัวอยูที่รอยละ 45.20 14.61 26.87 และ30.70 ตามลําดับ ซ่ึงถือเปนการขยายตัวของการสงออกในทุกลุมสินคาใน
ระดับสูงตอเนื่องจากปที่ผานมาที่การสงออกสินคาในกลุมตางๆ ขยายตัวอยูที่รอยละ 31.02 17.39 28.94 และ25.78 
ตามลําดับ และคาดวามูลคาการสงออกในทุกกลุมสินคานาจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่องในป 2554 
  กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับสถานการณการสงออกในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2554 การสงออกในภาพรวม
สามารถขยายตัวไดในระดับสูงตอเนื่องจากชวงปที่ผานมา ทั้งนี้เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่มีการ
ขยายตัวที่คอนขางชัดเจน ระดับราคาสินคาสงออกโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับราคาสินคาเกษตรบางรายการ เชน ยางพารา
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสงผลใหมูลคาการสงออกปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาก และสําหรับสถานการณการสงออก



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
The Center for Economic and Business Forecasting  

ในชวงตอไปของป 2554 การสงออกนาจะยังคงขยายตัวไดตอเนื่องแตนาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปที่ผาน
มาเนื่องจากยังคงมีปจจัยเสี่ยงหลายอยางที่จะตองพิจารณาทั้งในสวนของการขาดแคลนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมกลุม
อิเลคทรอนิกส และยานยนตที่จะตองนําเขาจากประเทศญี่ปุนเนื่องจากโรงงานในประเทศญี่ปุนไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในชวงเดือนมีนาคม ซ่ึงคาดวาสถานการณดังกลาวนาจะเริ่มสงผลชัดเจนตอ
ปริมาณการผลิตสินคาในกลุมดังกลาวที่ปรับตัวลดลงตั้งแตในชวงไตรมาสที่ 2 เปนตนไป นอกจากนี้สถานการณราคา
น้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องนอกจากจะสงผลกระทบทั้งตอตนทุนของภาคอุตสหากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นสงผล
ใหระดับราคาสินคา และระดับอัตราเงินเฟอของทุกประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่รายไดของประชาชนยังคงเดิม
อาจสงผลใหเกิดการชะลอการบริโภคและมีการน้ําเขาสินคาไทยจากตลาดตางๆ ชะลอตัวลงได  
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ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจตางๆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ในการพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นจะทําการพิจารณาคา 
 
ดั ชนี คว าม เชื่ อมั่ นของภาคธุ ร กิ จหลั กที่ มี ก า ร

ดําเนินการจัดทําโดยหนวยงานตาง ๆไดแก ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจ (BSI) ดําเนินการจัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย 
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ดําเนินการจัดทําโดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคา
และบริการ (TSSI) ดําเนินการจัดทําโดยสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภค (CCI) ดําเนินการจัดทําโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยเก้ือหนุน 

- ระดับราคาสินคาเกษตรทรงตัวอยูในระดับสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศมีการ

ฟนตัวคอนขางชัดเจน 
- โครงการลงทุนของภาครั ฐมี เม็ ด เ งิ น เข ามา

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
 

ปจจัยบ่ันทอน 
- ความกังวลตอสถานการณดานตนทุนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งระดับราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากตอเนื่อง 
- ความกังวลตอสถานการณทางการเมืองในประเทศ 
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ไตรมาสที่ 1 คาดัชนีความเช่ือม่ันในแทบทุกดัชนีมี
การปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับคาดัชนีความ
เชื่อม่ันในไตรมาสที่ 4 ของปท่ีผานมา จะมีคาดัชนีความ
เชื่อม่ันภาคการคาและบริการเพียงดัชนีเดียวท่ีคาดัชนีความ
เชื่อม่ันปรับตัวในทิศทางที่ลดลง โดยคาดัชนีความเชื่อม่ันใน
สวนของผูประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากยอดคําสั่งซื้อ ยอด
จําหนาย และผลการประกอบการเปนหลัก ในขณะที่ความ
เชื่อม่ันของผูบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากความเชื่อม่ัน
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ความเช่ือม่ันเก่ียวกับโอกาสในการ
หางาน และความเชื่อม่ันเก่ียวกับรายไดในอนาคต ในขณะที่
ปจจัยท่ีท้ังผูประกอบการและผูบริโภคมีความกังวลในระดับสูง
ไดแกระดับราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสงผลกระทบตอ
ตนทุนการประกอบการ และคาครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก   

คาดการณดัชนีความเชื่อม่ันในไตรมาสที่ 2 ของป 2554 หากไมมีสถานการณดานเศรษฐกิจ และการเมืองใดๆ เขามา

กระทบอยางรุนแรง ดัชนีในทุกภาคธุรกิจนาจะมีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงในระดับที่ทรงตัว หรือปรับตัวลดลงไดบางเมื่อเทียบ

กับคาดัชนีในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 เนื่องจากผานพนชวงเทศกาลประชาชนอาจมีการชะลอการใชจายภายหลังจากมีการเรงการ

ใชจายไปมากในชวงปลายไตรมาสที่ 4 ของปท่ีผานมาตอเนื่องไตรมาสที่ 1 ของปนี้ และคาดวาคาดัชนีจะมีการเคลื่อนไหวในระดับ

ท่ีทรงตัวตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 3 และคาดัชนีนาจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานไดในชวงไตรมาสที่ 

4 ของป ซึ่งสถานการณภัยธรรมชาติ สถานการณทางการเมือง และระดับราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องยังเปนปจจัยท่ี

ตองจับตามองอยางใกลชิดในระยะนี้  
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ปจจัยเกือหนุน 

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีฟนตัวที่ชัดเจนเพิ่ม
มากขึ้น 

- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบ
ตางๆ สงผลใหมีเม็ดเงินเขามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
 
ปจจัยบ่ันทอน 

- ความกังวลตอสถานการณทางการเมืองในประเทศ 
- ระดับราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
- สถานการณการเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่

ของประเทศ 
- ความกังวลตอสถานการณดานคาครองชีพที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก  
 
 
 
 
 

การบริโภคภายในประเทศ ไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมี

อัตราการขยายตัวอยูท่ีรอยละ  3.4  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา ซึ่งถือเปนการขยายตัวของการบริโภคในระดับ
ที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในชวงไตรมาสแรกของป ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ขยายตัวในระดับที่ดี 
สงผลใหประชาชนสวนใหญยังคงมีความมั่นใจในการบริโภค
ในระดับที่ดีอยู 

 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
แนวโนมการบริโภคในชวงคร่ึงปหลัง และตลอดทั้งป 2554

 คาดวาอัตราการขยายตัวของการบริโภคในชวงคร่ึง

หลังของปจะขยายตัวท่ีประมาณรอยละ 5.0 เรงตัวขึ้นจากชวง

ครึ่งแรกของป สงผลใหคาดวามีอัตราการขยายตัวของการ

บริโภคตลอดทั้งป 2554 จะขยายตัวประมาณที่รอยละ 4.3 
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาแตก็ถือวาเปนระดับการ
ขยายตัวของการบริโภคในระดับที่ดี โดยสาเหตุที่ทําใหการ
บริโภคขยายตัวในระดับที่ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่มีสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน รวมถึงสถานการณ
เศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวสงผลใหการสงออกขยายตัวในระดับสูง 
และการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ  สงผลให
ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคเพิ่มขึ้นในระยะนี้  

 
 
 

ดานการบริโภค 

ไตรมาสที่ 1 ป 2554 การบริโภคภายในประเทศ

นาจะยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเนื่องจากปที่ผานมา โดย

การบริโภคในไตรมาสที่ 1 ขยายตัวอยูที่รอยละ 4.0 
ในขณะที่การบริโภคในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2554  
คาดวาการบริโภคจะขยายตัวในระดับที่ชะลอตัวลงจาก

ชวงไตรมาสที่ 1 โดยขยายตัวที่รอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยการบริโภคเริ่มมี

สัญญาณการปรับตัวดีขึ้นนับตั้งแตชวงไตรมาสที่ 4 ของ

ป 2552 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

เริ่มมีสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน รวมถึงการที่รัฐบาลมี

การดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ 

ซึ่งจะมีสวนชวยกระตุนการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นได 

การบริโภค
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ดานการลงทุน 
 

 
 
ปจจัยเกือหนุน 

- เศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีการฟนตัวที่ชัดเจนเพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหนักลงทุนทั้งในและตางประเทศมีความ

เชื่อม่ันดานการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
- การใชมาตรการดานการสงเสริมการลงทุนใน

รูปแบบตางๆ ของรัฐบาล 
- โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่

มีเม็ดเงินเขาสูระบบเพิ่มมากขึ้น 
  
ปจจัยบ่ันทอน 

- ความกังวลตอความไมแนนอนในการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

- สถานการณดานการเมืองในประเทศ  
- แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัว

ในทิศทางขาขึ้น 
 
 

 
 
 

 

 
การลงทุนภายในประเทศ ในชวงไตรมาส 2 นาจะ

สามารถขยายตัวไดอยูที่ระดับประมาณรอยละ 7.7  เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  ซึ่งถือเปนการขยายตัวของการ
ลงทุนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 6 นับตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 ของป 2553 เปนตนมา หลังจากที่การลงทุนมีการ
ขยายตัวในแดนลบอยางตอเนื่อง 5 ไตรมาสนับตั้งแตไตรมาส
ที่ 4  ของป 2551 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของป 2552 ทั้งนี้เปนผลมา
จากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่มีการ
ฟนตัวที่ ชัดเจนมากขึ้นสงผลใหบรรยากาศการลงทุนใน
ภาพรวมปรับตัวดีขึ้น 
 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 
แนวโนมการลงทุนในชวงคร่ึงหลังของป และตลอดทั้งป 2554  

คาดวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนในชวงคร่ึง

หลังของปจะขยายตัวท่ีประมาณรอยละ 10.0 เรงตัวขึ้นจากชวง

ครึ่งแรกของป สงผลใหคาดวาอัตราการขยายตัวของการลงทุน

ตลอดทั้งป 2554 จะขยายตัวประมาณรอยละ 8.6  ปรับตัว
เพิ่มขึ้นในระดับที่ดีแตเปนการขยายตัวในระดับที่ชะลอตัวลง 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยสาเหตุที่การลงทุนสามารถขยายตัว
ไดในระดับที่ดีเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ฟนตัวคอนขางชัดเจน  รวมถึงการออก
มาตรการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบตางๆ ของภาครัฐ การ
เริ่มลงทุนในโครงการขนาดใหญของภาครัฐจะสงผลให
บรรยากาศดานการลงทุนในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น 

 

ไตรมาสที่ 1 ป 2554 การลงทุนในภาพรวม
นาจะยังคงสามารถขยายตัวไดในระดับที่ดีตอเนื่อง

จากปที่ผานมา  โดยการบริโภคในไตรมาสที่  1 
ขยายตัวอยูที่รอยละ 6.8 ในขณะที่คาดวาการลงทุน

ในชวงไตรมาสที่  2 นาจะสามารถขยายตัวไดแต

ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวขึ้นจากชวงไตรมาสแรก 

โดยคาดวาการขยายตัวของการลงทุนในชวงไตรมาส

ที่ 2 จะขยายตัวอยูที่รอยละ 7.7 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปที่ผานมา เปนผลมาจากนักลงทุนยังคง

มีความเชื่อมั่นตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ แตอยางไรก็ตามสถานการณดานการเมือง 

รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลยังคงเปนปจจัยที่นัก

ลงทุนมีความกังวลอยูในระยะนี้  การลงทุน
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ภาคการทองเที่ยว 
 

 
ประเด็นที่นาสนใจ 
     ปจจัยลบ 

- สถานการณทางการเมือง และการชุมนุมในบางพื้นที่ 
- ปญหาหนี้ของภูมิภาคยุโรป 
- ภาวะเศรษฐกิจโลก 
- ราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
- คาเงินบาทที่ปรับตัวแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็ว 

     ปจจัยบวก 
- มีเทศกาลตางๆในชวงตนปทั้งเทศกาลปใหม และ
ตรุษจีน 

- เขาสูฤดูกาลทองเที่ยวทั้งชายฝงอาวไทย และอันดามัน 
- การจัดการสงเสริมการขายของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 

- การกลับสูภาวะปกติของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักพัฒนาการทองเที่ยว และการคํานวณ 

 

จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติไตรมาสที่ 1 มีจํานวน 

5.36 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 สวนหนึ่งเปนผลจากการ
ที่ประเทศไทยกลับสูภาวะปกติ ไมมีการกอเหตุชุมนุมตางๆ ทํา
ใหนักทองเที่ยวเริ่มกลับมาทองเที่ยวในประเทศไทย ผนวกกับ
ในชวงตนป เปนชวง เทศกาลปใหม  และตรุษจีนทํ าให
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาเฉลิมฉลองวันขึ้นปใหมที่
ประเทศไทยซึ่งมีการจัดงานทั่วทั้งกรุงเทพ และจังหวัดตางๆ 
โดยเฉพาะที่กรุงเทพและพัทยาเปนแหลงที่มีนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมารวมงานดังกลาวมากมาย 
สวนเทศกาลตรุษจีนจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน และฮองกงมี
จํานวนเพิ่มขึ้นมากในชวงดังกลาวเนื่องจากมีทัวรจัดใหเขามา
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในประเทศไทยซึ่งเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวชาวจีนใหการนับถือเปนอยางมาก ซึ่งสงผลทําให
รายไดจากการทองเที่ยวในไตรมาส 1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
จํานวนนักทองเที่ยวที่ เพิ่มขึ้น  โดยคาดวารายไดจากการ

ทองเที่ยวในไตรมาส  1 จะมีประมาณ  2.04 แสนลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 18.40 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอน  
 

แนวโนมการทองเท่ียวไตรมาส 2 คร่ึงปหลังป 2554 และ ตลอด
ท้ังป 2554  

คาดวา จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติไตรมาสที่ 2 มี

จํานวน 3.5 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 รายไดจากการ

ทองเที่ยวประมาณ 1.28 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.5 
เปนผลจากเปนชวงเทศกาลสงกรานตของประเทศไทยที่มีการ
จัดงานในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพ และตามตางจังหวัด ซึ่ง
เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวจํานวนมาก สงผลใหมีจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับปจจัยฐานต่ําในปที่ผานมา
จากการที่ในปกอนเกิดเหตุการณสลายการชุมนุมในชวงไตร
มาสที่ 2  ในขณะที่คาดวาคร่ึงปหลังจะมีนักทองเที่ยวจํานวน 

8.4 ลานคน และมีรายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 3.20 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2  และ 4.2 ตามลําดับ สงผลใหในป 

54 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวท้ังหมดประมาณ 16.7 ลานคน 

แสนลานบาท และ 6.34 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 

และ 8.5 ตามลําดับเม่ือเทียกบับชวงเดียวกันของปกอน 
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จํานวนนักทองเท่ียวและรายได

จํานวนนักทองเที่ ยว รายได

แสนลานบาทลานคน

ไตรมาสที่ 1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน เนื่องจากเหตุการณตางๆ ท้ังในเขต
กรุงเทพ และจังหวัดตางๆ เร่ิมกลับสูภาวะปกติ ทําให
ชาวตางชาติท่ีมีการวางแผนมาทองเท่ียวไทย กลับเขามา
อยางมากในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะชาวฮองกง ญี่ปุน 
ฝร่ังเศส และสวิสเซอรแลนด มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น
ประมาณ รอยละ 30 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน  
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ตารางจําแนกกลุมนักทองเที่ยวตามสัญชาติ 
เชื้อชาติ Q1/53 Q4/53 Q1/54 %MOM %YOY share 

East Asia 2,210,966 2,300,595 2,581,059 12.19 16.74 47.77 

ASEAN 1,109,062 1,294,714 1,295,475 0.06 16.81 23.98 
Europe 1,577,997 1,374,267 1,862,207 35.51 18.01 34.47 
The Americas 263,828 245,162 298,530 21.77 13.15 5.53 
South Asia 225,871 297,339 247,767 -16.67 9.69 4.59 
Oceania 196,193 218,710 221,971 1.49 13.14 4.11 
Middle East 154,150 138,693 158,962 14.61 3.12 2.94 
Africa 29,419 40,647 32,391 -20.31 10.10 0.60 

Grand Total 4,658,424 4,615,413 5,402,887 17.06 15.98 100.00 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

 การเดินทางเขามาในประเทศไทย โดยจําแนกภูมิภาคพบวา กลุมเอเชียตะวันออกมีสัดสวนการเดินทางเขามาในประเทศไทย

มากที่สุดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 48 โดยมีประเทศมาเลเชียเปนประเทศที่มีการเดินทางเขามามากที่สุด ซึ่งสวนใหญจะเปนการ

เดินทางมาประกอบธุรกิจ หรือทํางาน สวนกลุมที่เขามาทองเที่ยวของภูมิภาคนี้จะเปนกลุมชาวจีน ญี่ปุน เกาหลี และสิงคโปร ซึ่งคิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 23 สวนภูมิภาคที่มีการเดินทางเขามาในประเทศไทยรองลงมาคือ ยุโรปรอยละ 34 โดยกลุมที่เดินทางเขามา

สวนใหญคือ ชาวรัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสวีเดน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 18 สวนที่เหลือเปนกลุมที่มีการเดินทางเขามาใน

สัดสวนที่ไมมากนัก 

กราฟแสดงแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจําแนกสัญชาติยอนหลัง (ไตรมาสที่1 ป 2550-ไตรมาสที่1 ป 2554) 
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ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 
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 อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงแนวโนมการเขามาในประเทศไทยของแตละภูมิภาคพบวากลุมเอเชียตะวันออกมีสัดสวนการ

เดินทางเขามาประเทศไทยมากที่สุด แตบางสวนนั้นเปนประเทศเพื่อนบานที่เดินทางเขามาทําธุรกิจ สวนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเพียง

อยางเดียวนั้นสวนใหญจะเปนประเทศ จีนบางสวน ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งประเทศกลุมนี้เริ่มกลับเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

หลังจากที่เหตุการทางการเมืองตางๆ สงบลง และหากสถานการณตางๆ ไมมีเหตุการณที่กระทบตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวจะทํา

ใหนักทองเที่ยวกลุมนี้เดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศเหลานี้มีการฟนตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางที่ดี แต

อยางไรก็ตามหากสังเกตุนักทองเที่ยวกลุมประเทศยุโรปพบวามีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัดจากปญหาภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค

ดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอภาพรวมจํานวนนักทองเที่ยวของไทย ดังนั้นหนวยงานที่เปนผูดูแลหรือมีสวนชวยดานการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย ควรหากลุมนักทองเที่ยวกลุมใหม หรือจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพมาทองเที่ยวในประเทศไทย

เพิ่มขึ้น ถึงแมจะเดินทางมานอย แตมีกําลังในการจับจายใชสอยจะสงผลดีตอการทองเที่ยวไทยไดในอนาคต 
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ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย   
 

 
 
 

 
อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในไตร

มาสท่ี 1 มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นับตั้งแต

ปลายป 2553 ท้ังนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีปรับตัวเขาสู
ภาวะปกติ ทําใหมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้การ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงของไตรมาสที่ 1 นั้น ยังคงเปน

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือตองการชะลอเงินเฟอท่ีปรับตัว

เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากปจจัยตางๆ ท่ีกดดันใหระดับ

ราคาสินคาสูงขึ้น ทําใหในชวงไตรมาสที่ 1 อัตราดอกเบี้ยอยูท่ี
ระดับรอยละ  2.50 

 

 
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 2 ป 2554 คาด

วา จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย R/P 1 วันขึ้นรอยละ 0.25 
ซึ่งจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยอยู ท่ีรอยละ 2.75 เนื่องจาก

แนวโนมทางดานของระดับราคาสินคายังคงสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และเปนชวงของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นตามภาวะ

เศรษฐกิจที่ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการเงิน 

ไตรมาสที่ 1 ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายมี

การปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้

ระดับราคาสินคาที่เพ่ิมสูงขึ้น กดดันใหเงินเฟอสูงขึ้น 

สงผลใหธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

สําหรับแนวโนมอัตราดอกเบี้ยชวงครึ่งหลัง

ของป 2554 คาดวาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นไดอีกประมาณรอยละ 0.50-0.75 โดย

ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนาจะอยูที่รอยละ 3.25-

3.50 ในชวงส้ินป 2554 โดยเปนการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และ

ภาวะเงินเฟอที่อยูในระดบัสูง  
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ปริมาณเงินฝากและเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการขยายตัวของสินเช่ือและเงินฝากของระบบ

ธนาคารพาณิชยไทย (หนวย: รอยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
เงินฝาก : ปริมาณเงินฝากของสถานบันการเงินนั้น 

ยังคงมีอัตราการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนผลมาจาก

การที่ธนาคารตางๆ เริ่มมีการระดมเงินฝากสําหรับการ

เตรียมการปลอยสินเชื่อท่ีมีทิศทางดีขึ้นอยางตอเนื่อง จาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟนขึ้น  
 

สินเชื่อ : ปริมาณสินเชื่อไตรมาสที่ 1 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนผลมาจากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่

ดีขึ้น การเริ่มมั่นใจตอสถานการณตางๆ ของประเทศ สงผล

ตอความตองการท่ีจะลงทุนมากขึ้น ดังนั้นปริมาณสินเชื่อจึง

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง   
 

   สําหรับแนวโนมปริมาณเงินฝากและสินเชื่อในชวง

ไตรมาสที่ 2 ป 2554 เชื่อวาจะมีสัญญาณของการปลอย

สินเชื่อของสถาบันการเงินตางๆ มากขึ้น ตามสถานการณ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีทิศทางและแนวโนมที่ปรับตัวดี

ขึ้น อยางตอเนื่อง ประกอบกับความตองการสินเชื่อของ

ภาคเอกชนมีมากขึ้น ถึงแมวาสถานการณดานการเมืองใน

ประเทศ และสถานการณจากภายนอกจะมีปญหาบางก็ตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 ปริมาณเงินฝากในระบบสถาบัน

การเงินยังคงมีอยูในระดับที่สูง เชนเดียวกับปริมาณ

สินเช่ือที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่

ขยายตัวขึ้น 

แนวโนมการปลอยสินเช่ือจะเพิ่มมากขึ้นกวา

ในปจจุบัน จากปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และ

ความตองการที่จะลงทุน  
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ปจจัยสนับสนุน 
- การเบิกจายเงินงบประมาณจากโครงการไทย

เขมแข็งป 2555 
- มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อกระตุน

การบริโภคและการจางงาน ไดแก การขึ้นคาจางขั้นต่ําใหกับ
แรงงาน การขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการและพนักงานของรัฐ 
เชน รัฐวิสาหกิจ อบต. 

- มาตรการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มาตรการ
ชวยเหลือเรงดวนเพื่อชวยการบริโภค เชน เงินอุดหนุน และ
มาตรการทางดานสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคลอง 
ปจจัยเสี่ยง 

- การ เบิ กจ า ย เ งิ น งบประมาณเพื่ อช ว ย เหลื อ
ผูประสบภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งมีประชาชน
ไดรับผลกระทบคอนขางมาก 

- สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งตอง
รอผลจากการเลือกตั้งครั้งใหม ซึ่งสงผลตอความตอเนื่องของ
นโยบายการบริหารประเทศ และการเบิกจายงบประมาณ 

 
ปงบประมาณ 

2553 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป Q1 Q2 ท้ังป 

ร า ย ไ ด รั ฐ บ า ล สุ ท ธิ 
(พันลานบาท) 

349.0 336.5 543.8 448.1 1,677.3 389.0 388.2 777.2 

เทียบกับประมาณการ (%) 24.1 26.7 24.1 25.8 24.4 10.6 15.2 12.9 

เทียบปกอน (%) 26.3 14.3 18.2 15.5 18.2 11.5 15.4 13.4 

รายจายจากงบประมาณ 
(พันลานบาท) 

396.8 432.4 379.5 419.2 1,627.8 598.4 546.8 1,145.5 

เทียบกับงบประมาณ (%) 23.3 25.4 23.3 24.7 95.8 28.9 26.4 55.3 

เทียบกับเปาหมาย (%) 3.3 2.4 -2.7 -1.3 1.8 8.9 2.4 11.3 

ร า ย จ า ย จ า ก ง บ ไ ท ย
เขมแข็ง (พันลานบาท) 

35.0 70.8 73.1 55.5 234.4 22.7 14.3 271.4 

เทียบกับงบประมาณ (%) 15.9 20.2 20.9 15.9 67.0 6.5 4.1 77.6 

เทียบกับเงินที่จัดสรร (%) 21.1 23.2 23.9 17.3 73.1 6.8 4.2 79.5 

ดุ ล เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(พันลาน) 

-98.1 -151.8 165.0 -61.5 -85.0 -207.7 -158.6 -365.0 

ที่มา : กระทรวงการคลัง 

 

สถานการณด านการคลังในไตรมาสที่  2  ของ
ปงบประมาณ 2554 (มกราคม-มีนาคม 2554) รัฐบาลจัดเก็บ
รายไดสุทธิ 388.2 พันลานบาท สูงกวาประมาณการ 51.4 

พันลานบาท หรือรอยละ 15.2 และเพิ่มขึ้นรอยละ 15.4  จาก
ชวงเดียวกันของปกอน โดยภาษีที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของงบประมาณที่แลว เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิตรถยนต เปนตน 

 

สวนการเบิกจายงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 546.8 
พันลานบาท การเบิกจายงบประมาณเหลื่อมปจํานวน 29.8 
พันลานบาท และงบประมาณป 2554 จํานวน 517.0 พันลาน
บาท คิดเปนอัตราเบิกจายรอยละ 26.4 สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวรอยละ 24.0 โดยเปนการเบิกจายในสวนของรายจาย
งบประจํา  410.1 พันลานบาท  เทากับรอยละ  24.7 ของ
งบประมาณรายจายประจํา  และงบประมาณรายจายลงทุน 
106.9 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 31.0 ของงบรายจายจาย
ลงทุน 

 

ฐานะการคลังในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 
2554 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ขาดดุล 179.7
พันลานบาท  โดยเปนการขาดดุลเงินงบประมาณ  142.6 
พันลานบาท และการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ จํานวน 37.1 
พันลานบาท รัฐบาลไดบริหารเงินสดใหสอดคลองกับความ
ตองการใชเงิน รวมทั้งสรางความมั่นคงของฐานะการคลัง โดย
การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจํานวน 36.0 พันลานบาท สงผล
ใหดุลเงินสด (หลังการกูเพื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุล 143.6 
พันลานบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการคลัง 

ขาดดุลงบประมาณลดลงจากไตรมาสแรกของ

ปงบประมาณ การจัดเก็บรายไดสูงกวาประมาณการ

ตอเนื่ องตั้ งแตงบประมาณกอน  และการเบิกจ าย

งบประมาณสูงกวาเปาหมาย  
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โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555    

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2554 ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรวม 341.5 พันลานบาท เปนเงินจัดสรรที่
ไดรับจากการอนุมัติรอบ 1 จํานวน 196.5 พันลานบาท และ
ไดรับการอนุมัติรอบ 2 จํานวน 145.0 พันลานบาท โดยในสวน
นี้ไดมีการเบิกจายทั้งสิ้น จํานวน 271.4 พันลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 77.6 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลว
โดยมีการอนุมัติโครงการจํานวน 43,315 โครงการ ซึ่งใน
จํานวนนี้มีโครงการที่แลว เสร็จไปแลวจํ านวน  25 ,819 
โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 59.6 ของโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติ  

 

โครงการที่มีการเบิกจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
โครงการดานประกันรายได คิดเปนรอยละ 100.0 โครงการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 96.4 และ
โครงการดานขนสง คิดเปนรอยละ 90.9 ตามลําดับ สวน
โครงการที่มีการเบิกจายต่ําที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก โครงการ
ดานพัฒนาการทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 17.7 โครงการดาน
สวัสดิภาพของประชาชน คิดเปนรอยละ 24.1 และโครงการ
ดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 25.9 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่ยังไมไดเบิกจาย คือ โครงการดานพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเบิกจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

สาขา จํานวนโครงการ วงเงินที่
ไดรับการ
อนุมัติ 

(ลานบาท) 

เบิกจาย
สะสม 

(ลานบาท) 

รอยละ
ของการ
เบิกจาย
สะสม 

อนุมัติ 
เสร็จ
ส้ิน 

รอยละ 
เสร็จ
ส้ิน 

1.ลงทุนในระดับชุมชน  20,694  17,084  82.6  106,542.1  90,943.2  85.4  

2 . ท รั พ ย า ก ร นํ้ า แ ล ะ
การเกษตร  

5,789  3,445  59.5  59,503.3  46,513.8  78.2  

3.การศึกษา  8,063  2,046  25.4  51,981.4  34,602.9  66.6  

4.ขนสง  3,744  1,921  51.3  46,586.5  42,334.0  90.9  

5.ประกันรายได  4  4  100.0  40,000  40,000  100.0  

6 . พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง
พื้นฐานสาธารณสุข  

2,133  522  24.5  14,691.5  6,205.1  42.2  

7 . ส วั ส ดิ ภ า พ ข อ ง
ประชาชน  

353  139  39.4  9,172.9  2,212.2  24.1  

8.พัฒนาการทองเที่ยว  1,281  108  8.4  5,394.3  952.5  17.7  

9.โครงสรางพื้นฐานดาน
การทองเที่ยว  

103  12  11.7  3,281.7  720.0  21.9  

1 0 . พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุข  

258  199  77.1  1,927.7  1,264.5  65.6  

1 1 . เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ชิ ง
สรางสรรค  

205  104  50.7  1,330.6  663.6  49.9  

12.ส่ิงแวดลอม  226  0  0.0  689.2  178.4  25.9  

1 3 . วิ ท ย าศ าสตร แ ล ะ
เทคโนโลยี  

4  3  75.0  185.0  178.3  96.4  

14.พลังงาน  1  0  0.0  174.3  0.0  0.0  

1 5 . สํ า ร อ ง จ า ย ต า ม
ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีฯ  

457  232  50.8  8,500.0  2,855.5  33.6  

รวม  43,315  25,819  59.6  349,960.4  273,495.1  78.2  

ขอมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2554 
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ปจจัยเกือหนุน 

- เศรษฐกิจโลกมีการฟนตัวที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
ความตองการสินคาไทยจากตางประเทศปรับตัวดีขึ้น สงผลให

การสงออกของประเทศขยายตัวในระดับสูงตอเนื่อง  
- เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง สงผล

ใหการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น 
- โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งที่

เม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
- ระดับราคาสินคาเกษตรที่ทรงตัวในระดับสูงโดย

ตลอด สงผลใหเกษตรกรที่ถือเปนกําลังซื้อหลักของประเทศมี

กําลังซื้อเพ่ิมมากขึ้น 
  
ปจจัยบ่ันทอน 

- สถานการณดานการเมืองในประเทศ 
- สถานการณอุทกภัยในหลายพื้นที่ 
- แนวโนมราคาน้ํามันที่ยังคงปรับตัวในทิศทางที่

เพ่ิมขึ้นตอเนื่อง 
- ความกังวลตอความยั่ งยืนในการฟนตัวของ

เศรษฐกิจโลก จากสถานการณความรุนแรงและความขัดแยง

ทางการเมืองในหลายประเทศ  
 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสที่ 2 ป 

2554 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดอยูท่ีประมาณรอยละ 3.5 ซึ่ง
เปนการขยายตัวในทิศทางที่ เพิ่มขึ้น  6 ไตรมาสติดตอกัน
นับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552  อันเปนผลมาจาก
สถานการณดานเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศยังคงมี
สัญญาณการฟนตัวในระดับที่ดี สถานการณดานการบริโภคใน
ประเทศมีสัญญาณดีขึ้น  รวมถึงความตองการสินคาจาก
ตางประเทศยังคงขยายตัวดี สงผลใหการสงออกของไทยยังคง
ขยายตัวในระดับสูงตอเนื่อง  

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
แนวโนมเศรษฐกิจภาพรวมครึ่งหลังของปและตลอดทั้งป 2554  

ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมในชวงครึ่งปหลังจะยังคง
สามารถขยายตัวไดในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แมจะขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอตัวลงจากชวงครึ่งแรกของป โดยคาดวาภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมในชวงคร่ึงหลังของปนาจะขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.1 

สงผลใหคาดวาตลอดทั้งป 2554  เศรษฐกิจภาพรวมจะ

สามารถขยายตัวไดรอยละ 4.4  โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก
การสงออกที่ขยายตัวในระดับสูงอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจ
โลกที่มีการฟนตัวอยางชัดเจน  รวมถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ฟนตัวสงผลใหการบริโภคปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 
สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมของป 2554 สามารถขยายตัวได
ในระดับที่ดี 
 

เศรษฐกิจภาพรวม 

        ไตรมาสที่ 1 ป 2554 เศรษฐกิจโดยรวมสามารถ

ขยายตัวไดตอเนื่องจากชวงปที่ผานมา โดยขยายตัวที่

รอยละ 3.7 และคาดวาเศรษฐกิจในภาพรวมในไตร

มาสที่ 2 จะยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง

และขยายตัวในระดับที่ใกลเคียงกับในชวงไตรมาส

แรกของป โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 
จะสามารถขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดรอยละ 3.5 อันเปนผล
จากภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศ

ยังคงมีสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน สงผลผานการ

สงออกและการบริโภคในประเทศมีการขยายตัวใน

ระดับที่ดีอยางตอเนื่อง   การลงทุน
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อัตราแลกเปลี่ยน 
 

 
ประเด็นที่นาสนใจ 

- คาเงินในภูมิภาคเอเชียปรับตัวออนคาลงทั้งภูมิภาค 
เนื่องจากการดึงเงินลงทุนกลับของนักลงทุนตางประเทศที่
กังวลตอปญหาหนี้ในยุโรป  
 

คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯไตรมาสที่ 1 ออนคาลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา เนื่องจากการแข็งคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟนตัวเร็วกวาที่
คาดไว ผนวกกับมีการไหลออกของเงินตราตางประเทศของ
นักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียทั้ง
จากการเก็งกําไร และนําเงินทุนกลับประเทศจากเหตุการณ
ปญหาหนี้ในยุโรป และความไมสงบในประเทศลิเบีย ถึงแม
แนวโนมการฟนตัวของภูมิภาคเอเชียปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นได
ชัดก็ตาม  

 
อัตราแลกเปลี่ยน ไตรมาส1/53 ไตรมาส4/53 ไตรมาส1/54 

บาท/$ 32.85 29.99 30.56 

%QOQ -1.2 -5.1 1.9 

ยูโร/$ 0.72 0.74 0.73 

% QOQ 6.7 -4.9 -0.6 

อัตราแลกเปลี่ยน ไตรมาส1/53 ไตรมาส4/53 ไตรมาส1/54 

เยน/$ 90.67 82.57 82.29 

% QOQ 1.1 -3.8 -0.3 

ริงกิต/$ 3.37 3.11 3.05 

% QOQ -1.1 -1.5 -2.1 

สิงคโปร/$ 1.40 1.30 1.28 

% QOQ 0.6 -3.9 -2.0 

รูเปย/$ 9.27 8.93 8.89 

% QOQ -2.1 -1.2 -0.6 

หยวน/$ 6.83 6.65 6.57 

% QOQ 0.1 -1.9 -1.2 

ดอง/$ 18602.48 19576.00 19945.38 

% QOQ 4.3 3.3 1.9 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
การคาดการณคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯไตรมาส

ท่ี 2 คาดวาคาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นมาอยูท่ีระดับ 30.0 บาท

ตอดอลลารสหรัฐ  เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัว
ที่ดี รวมทั้งมีการสงออกขยายตัวอยางตอเนื่องสงผลใหคาเงิน
บาทแข็งคาขึ้น รวมทั้งแนวโนมการฟนตัวของภูมิภาคเอเชีย
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนเพิ่ม 
จากปจจัยตางๆที่กลาวมาสงผลใหคาเงินบาทในไตรมาสที่ 2 
นาจะขยับตัวแข็งคาขึ้น สวนครึ่งปหลังป 2554 คาดวาคาเงิน

บาทจะสามารถแข็งคาตอเนื่องมายืนอยูท่ีระดับประมาณ 29.3-

29.7 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ สงผลใหอัตราแลกเปลี่ยนโดย

เฉล่ียโดยตลอดทั้งป 2554 นาจะแข็งอยู ท่ีระดับ 29.5 บาท

ตอดอลลารสหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 คาเงินบาทออนคาลงเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 4 ป 53 จากการแข็งคาขึ้นของเงิน

ดอลลารสหรัฐ  เ น่ืองจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

ปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ผนวกกับการไหลออก

ของเงินลงทุนตางชาติในภูมิภาคเอเชียจากปญหาหนี้

ในยุโรป 
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ราคาน้ํามนั 

 

 

 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 
 
ระดับราคาน้ํามันดิบดูไบในไตรมาสที่ 1 ของป 2554  อยู

ที่ระดับ 100.3 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล สําหรับราคาน้ํามันใน

ตลาดโลกในชวงไตรมาสที่ 2 และคร่ึงหลังของป 2554 คาดวายังคง

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

 

คาดการณราคาน้ํามันป 2554 

คาดวาระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนาจะยังคง
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความตองการใช
พลังงานที่ เพิ่มขึ้นจากสถานการณเศรษฐกิจที่ เริ่มฟนตัว 
โดยเฉพาะจีน และอินเดีย โดยคาดวาระดับราคาน้ํามันดิบจะ

อยูท่ีระดับ ประมาณ 106.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล 

 
 

ปจจัยท่ีนาจับตามอง 
- สถานการณความรุนแรงในตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา  

 

 
 
 
 
 
 

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชวงไตรมาสที่ 2 
ของป 2554 ปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้น ซ่ึงสงผลให
ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เชนเดียวกัน 
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ระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2552 ซึ่งเปนผลมาจาก
อุปสงคของประเทศกําลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ 
เชน จีน และอินเดีย ท่ีเศรษฐกิจฟนตัวอยางแข็งแกรง ทําให
ความตองการใชน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น บวกกับอุปทานที่หายไป
บางสวนจากสถานการณความไมสงบในตะวันออกกลาง 
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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 April 2011 
คาดการณเศรษฐกิจโลก ป 2554 

คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2554 มีแนวโนมขยายตัวที่ 
รอยละ 4.4 สําหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปนี้ จะ
ถูกขับเคลื่อนจากกลุมประเทศเกิดใหมและกําลังพัฒนา
มากกวาประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งจะ
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในอนาคต 

 

สําหรับในป 2554 คาดวาเศรษฐกิจโลก มีแนวโนม
ขยายตัวรอยละ 4.4 ซึ่งเปนการขยายตัวจากกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาเปนหลัก อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นมาจาก
ปญหาราคาสินคาโภคภัณฑ รวมถึงราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น 

 

จากการประมาณการของแตละประเทศ ในป 2554 นั้น
คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยูที่ระดับรอยละ 2.8  

กลุมยูโรโซน คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยูในระดับต่ํา โดยในป 2554 คาดวาจะขยายตัวอยูที่ระดับ
รอยละ 1.6 ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการรัดเข็มขัด
ในหลายประเทศ 

 

สําหรับแศรษฐกิจญี่ปุน คาดวาอัตราการขยายตัวอยูที่
รอยละ 1.4 เนื่องจากไดรับความเสียหายจากเหตุการณภัยพิบัติ 
ภาวะการณขาดแคลนไฟฟา ประกอบกับปริมาณการผลิตและ
การสงออกที่ลดลงจะสงผลกระทบเชิงลบตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจ 

 

ปจจับบวก 
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลัง

พัฒนาโดยเฉพาะจีน และอินเดีย 
ปจจัยลบ 

- ราคาอาหาร  สินคาโภคภัณฑ  รวมถึงราคาน้ํ ามัน
ตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 

- ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมี เชน ความ
เสียหายจากสึนามิ หนี้สาธารณของยุโรป และปญหา
ความวุนวายทางการเมืองในตะวันออกกลาง 

- ความผันผวนของราคาสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย
การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

- ปญหาเงินเฟอในจีน และหนี้สาธารณะในยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 

      เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมจะฟนตัวอยางแข็งแกรง โดย
คาดวาในป 2554 จะขยายตัวท่ีรอยละ 4.4 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาโลก ในป 

2554 คาดวาขยายตัวรอยละ 4.4 และรอยละ 7.4  ตามลําดับ 
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ตารางประมาณการภาวะเศรษฐกิจโลก ป 2553 และคาดการณป 2554 

รายการ หนวย 2551 2552 2553 
2554F 

(พ.ค. 54) 
2554F 

(ธ.ค. 53) 

การขยายตวัของปริมาณการคาโลก % 2.7 -10.9 12.4 7.4 7.0 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของโลก % 2.9 -0.5 5.0 4.4 4.2 

  - สหรัฐอเมรกิา % 0.0 -2.6 2.8 2.8 2.3 

  - สหภาพยุโรป % 0.4 -4.1 1.7 1.6 1.5 

  - ญ่ีปุน % -1.2 -6.3 3.9 1.4 1.5 

ราคาน้ํามัน $ ตอบารเรล 93.1 61.3 77.8 106.7 86.4 

ท่ีมา : IMF World Economic Outlook April 2011 

 
สรุปคาดการณภาวะเศรษฐกิจไทยป 2554 
 
 
ปจจัยบวก และปจจัยลบที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ป 2554 

 ปจจัยบวก ที่แตละภูมิภาคมีผลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. การขยายตัวของภาคการลงทุนของภาคเอกชนที่ทุกพื้นที่เริ่มมีสัญญาณของการฟนตัวขึ้นอยางตอเนื่อง 
2. ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับที่สูง 
3. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐบาล 
4. จํานวนนักทองเที่ยวที่เริ่มกลับมาทองเที่ยวมากขึ้น 
5. การขยายตัวของการสงออกในป 2554 คาดวาจะขยายตัวไดถึงรอยละ 16.1  
6. การดําเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ 4% ของ GDP  
7. เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัวอยางตอเนื่อง  
8. คาจางขั้นต่ํา และเงินเดือนขาราชการที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในป 2554 
9. มาตรการดูแลคาครองชีพของรัฐบาล 
10. การดูแลคาเงินบาทใหมีเสถียรภาพ ไมใหมีการแข็งคาและออนคาเร็วเกินไป 
11. การใชจายในชวงเทศกาลเลือกตั้ง 
12. การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในป 2554 ซึ่งขาดวาจะมีคาใชจายในชวงเลือกตั้งที่สูง  

ปจจัยลบ ที่แตละภูมิภาคมีผลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. ระดับราคาน้ํามันที่เริ่มมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
2. ระดับราคาสินคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 
3. ภัยธรรมชาติ 
4. สถานการณทางการเมืองที่ยังคงเปนปจจัยสําคัญอยางมาก 
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5. ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมี เชน ความเสียหายจากสึนามิ หนี้สาธารณของยุโรป และปญหาความ
วุนวายทางการเมืองในตะวันออกกลาง 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ไดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
ในป 2554  ภายใตสมมติฐานวา 3 กรณี 

 กรณีท่ี 1 เปนกรณีท่ีมีความเปนไปได 60% โดยคาดวาการเมืองมีเสถียรภาพ การเลือกตั้งผานไปไดอยางปรกติ รัฐบาล
สามารถดําเนินการไดหลังจากเลือกตั้ง เศรษฐกิจโลกคอยๆ ฟนตัวอยางตอเนื่อง โดยไมมีปญหาที่จะทําใหเศรษฐกิจโลกขาด
ความเชื่อมั่น ไมมีผลกระทบจากสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุน  เงินเฟออยูที่ 3.8%-4.2% ราคาน้ํามันอยูที่ 100-120 เหรียญตอบารเรล  
คาเงินบาทอยูที่ 29.3-30.2 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจากสถานการณดังกลาวคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2554 นั้น จะมีโอกาส
ขยายตัวได 4.0%-4.5% 

 กรณีท่ี 2 เปนกรณีท่ีมีความเปนไปได 30% โดยคาดวาการเมืองมีเสถียรภาพ การเลือกตั้งผานไปไดอยางปรกติ รัฐบาล
สามารถดําเนินการไดหลังจากเลือกตั้ง เศรษฐกิจโลกขยายตัวไดดีกวาที่คาดการณ ไมมีผลกระทบจากสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุน  
เงินเฟออยูที่ 4.0%-4.5% ราคาน้ํามันอยูที่ 90-100 เหรียญตอบารเรล  คาเงินบาทอยูที่ 29.0-30.0 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ การ
สงออกอยูระหวาง 17.6%-22.4% ซึ่งจากสถานการณดังกลาวคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2554 นั้น จะมีโอกาสขยายตัวได 4.6%-
5.0% 

  กรณีท่ี 3 เปนกรณีท่ีมีความเปนไปได 10% โดยคาดวาการเมืองขาดเสถียรภาพ เศรษฐกิจโลกชะลดตัวลง  รวมทั้งมี
ผลกระทบจากสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุน  เงินเฟออยูที่ 3.5%-3.9% ราคาน้ํามันอยูที่ 120-130 เหรียญตอบารเรล  คาเงินบาทอยูที่ 
29.8-30.7 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ การสงออกอยูระหวาง 10.1%-15.3% ซึ่งจากสถานการณดังกลาวคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 
2554 นั้น จะมีโอกาสขยายตัวได 3.5%-3.9% 

 ดังนั้นจากการคาดการณภาวะเศรษฐกิจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงคาดวา
เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมแลวจะโตประมาณ 4.0%-4.5% โดยมีโอกาสมากที่จะขยายตัวไดมากที่สุดอยูที่ 4.4% โดยเปนการ
ขยายตัวของภาคเกษตร 3.0% นอกภาคเกษตร 4.5% โดยเปนภาคอุตสาหกรรม 5.2% การบริโภคขยายตัว 4.3% การลงทุน
ขยายตัว 8.6% การสงออกขยายตัว 16.1%การนําเขาขยายตัว 19.6% ดังตารางสรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 คาดการณไตรมาส
ที่ 2 และครึ่งปหลังป 2554 

 

ตารางสรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 คาดการณไตรมาสที่ 2 และครึ่งปหลังป 2554  

รายการ หนวย 2553 
2554 2554 2554 2554F 2554F 

Q1 Q2F Q3-Q4F (พ.ค. 54) (ธ.ค. 53) 

GDP (ราคาปปจจุบัน) พันลานบาท 10,102.9 n.a. n.a. n.a. 10,953.5 10,808.5 

GDP (ราคาป 2531) % 7.8 3.7 3.5 5.1 4.4 4.2 

ภาคการผลิต (อัตราการ
ขยายตัว)   

     
 

     ภาคเกษตร % -2.2 2.5 3.0 3.5 3.0 2.7 

     นอกภาคเกษตร % 8.8 3.7 3.8 5.2 4.5 4.4 

           - อุตสาหกรรม % 13.9 4.2 4.1 6.3 5.2 5.2 
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รายการ หนวย 2553 
2554 2554 2554 2554F 2554F 

Q1 Q2F Q3-Q4F (พ.ค. 54) (ธ.ค. 53) 

ภาคการใชจาย (อัตรา
การขยายตัว)   

     
 

     การบริโภคของเอกชน % 4.8 4.0 3.4 5.0 4.3 4.2 

     การลงทุน % 9.4 6.8 7.7 10.0 8.6 8.5 

ภาคบริการ             

     จํานวนนักทองเท่ียว 
ลานคน 15.8 5.4 3.5 8.4 16.7 16.0 

% 11.8 15.0 18.0 1.2 5.3  

     รายไดจาก
นักทองเท่ียว 

พันลานบาท 584.7 203.8 128.2 320.0 634.1 600.3 

% 15.0 18.4 21.5 4.2 8.5  

ภาคการคาตางประเทศ            

ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ลาน US $ 14,784.46 n.a. n.a. n.a. 12,258.1 12,871.1 

% GDP 4.5    3.3 3.3 

ดุลการคา 
ลาน US $ 14,031.2 3,334.5 1,786.6 4,810.3 9,931.3 12,231.3 

% GDP 4.4    2.7 3.2 

การสงออก 
ลาน US $ 193,662.9  56,001.5 54,636.6 114,200.7 224,838.8  210,387.1  

% 28.5 27.4 13.5 12.4 16.1 10.5 

การนําเขา 
ลาน US $ 179,631.6  52,667.1 52,850 109,390.4 214,907.5  198,156.0 

% 36.8 25.6 21.5 16.1 19.6 12.5 

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/US $ 31.69 30.56 30.0 29.3-29.7 29.5 29.0 

ภาคการเงิน        

อัตราดอกเบ้ีย (นโยบาย) % 1.50 2.50 2.75 3.25-3.50 3.25-3.50 3.25 

อัตราเงินเฟอ % 3.3 3.0 4.0 4.5 4.0 3.7 

การจางงาน        

อัตราการวางงาน % 1.04 0.8 1.0 0.7 0.7 1.0 

 
 

 


