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สถานการณ์เศรษฐกจิในประเทศภายหลงัการทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เขา้มา

ยดึอ านาจการปกครองในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ทีผ่่านมา หลายฝ่ายมกีารจบัตามองว่า คสช. จะมมีาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกิจ

ของประเทศในรูปแบบใด ซึง่ คสช. ไดก้ล่าวว่าจะเขา้มาเพื่อปลดล๊อกเงื่อนไขในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขด้านงบประมาณที่รัฐบาล

รกัษาการไม่สามารถด าเนินการได ้โดยโครงการแรกที ่คสช. ด าเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ การอนุมตัิงบประมาณในการ
จ่ายเงินใหแ้ก่เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการรบัจ าน าขา้ว ซึง่เป็นนโยบายของรฐับาลก่อนและรฐับาลรกัษาการไม่สามารถน าเงินมาจ่ายค่า

ขา้วใหแ้ก่เกษตรกรได ้โดยเพยีงแค่ 5 วนัท าการ (26-30 พฤษภาคม 2557) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)    
ไดจ่้ายเงินคนืใหก้บัชาวนาไดก้ว่า 30,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะจ่ายเงินค่าขา้ววงเงินกว่า 92,000 ล้านบาท โดยทยอยจ่ายตามที่ขึ้น

ทะเบียนไวก่้อนหน้าน้ี ไดภ้ายในวนัที ่22 มถุินายน 2557 ซึง่การด าเนินการของ คสช. ในการจ่ายเงินค่าข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการรบัจ าน าขา้วดงักล่าว จะมส่ีวนช่วยในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเน่ืองจากเกษตรกรถือเป็นกลุ่มก าลงัซื้อที่ส าคญัของ

ประเทศ  และมส่ีวนช่วยในการสร้างการยอมรบัของประชาชนทีม่ต่ีอ คสช. เพิม่มากขึน้ดว้ย นอกจากน้ีสิง่ทีห่ลายฝ่ายใหค้วามสนใจและมี

ความกงัวลอย่างต่อเน่ืองว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศคอืการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ทีห่ลายฝ่ายเกรงว่า

จะล่าชา้จากสถานการณ์ทางการเมอืงทีไ่ม่มคีวามชดัเจนในช่วงก่อนหน้า ซึง่ คสช. ไดใ้หค้วามส าคญัและแสดงความตัง้ใจในเรื่องดงักล่าว
มาตัง้แต่ต้นเช่นเดยีวกนั โดยในขณะน้ีกระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการจดัท างบประมาณรายจ่ายปี 2558 โดยตัง้งบประมาณขาดดุล 2 

แสนลา้นบาท โดยเร่งผลกัดนัโครงการลงทุนรถไฟรางคู่-รถไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอต่อ คสช. ก่อนประกาศใชใ้นวนัที ่

1 ตุลาคม 2557 ซึง่จะท าให้หลายฝ่ายคลายความกงัวลเกี่ยวกบังบประมาณรายจ่ายที่คาดว่าจะล่าช้าลงไป และมีการนัดหารือส่วน

ราชการต่างๆ ในการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 ซึง่การเขา้มาด าเนินการในเรื่องทีส่ าคญัๆ ต่อเศรษฐกจิของประเทศของ คสช. ส่งผลให้

หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกจิไทยในช่วงไตรมาสที ่2 น่าจะกลบัมาขยายตวัในระดบัทีด่ ีภายหลงัจากทีไ่ตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยชะลอตัว

ร้อยละ 0.6 จากการการทีภ่าครฐัเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และการทีช่าวนาไดร้บัเงินค่าขา้วคา้งจ่าย จะมีส่วนช่วยก็จะช่วยท าให้เกิดการ

จ้างงาน การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน และมเีมด็เงินหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองซึง่นบัเป็นสญัญาณทีด่สี าหรบั

เศรษฐกจิของประเทศในระยะต่อไป สอดคลอ้งกบัการที่ฟิทช ์เรตติ้ง ไดอ้อกบทวิเคราะห์เกี่ยวกบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กระทรวงพาณิชยฯ์เผยส่งออก เม.ย. ติดลบ 0.87 % คงเป้าส่งออกปีน้ีโต 5%  

 ธ.ก.ส. จ่ายค่าข้าว 5 วนั กว่า 3 หมื่นล้านบาท คาดจ่ายหน้ีชาวนากว่า 9 หมื่นล้านบาทแล้วเสรจ็ มิ.ย. น้ี 

 บริษทัฟิทช ์เรทต้ิง มองทหารยึดอ านาจไม่กระทบเครดิตไทย 

 คลงัเสนอ คสช. งบปี 58 ขาดดลุ 2 แสนล้านลงทุนรถไฟรางคู่-รถไฟฟ้า 

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต ่าสดุรอบกว่า 3 เดือน จากสถานการณ์การเมืองในประเทศและเศรษฐกิจสหรฐัฯ ฟ้ืนตัว 
คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 32.55-33.00 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
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ไทยว่าการทีก่องทพัเขา้ยดึอ านาจจากรฐับาลไม่ไดเ้ป็นปจัจยัเชงิลบทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อเครดติของประเทศ แต่ปจัจยัหลกัที่

จะส่งผลกระทบต่อเครดติของไทย คอืความรวดเร็วในการเดนิหน้าจดัตัง้รฐับาล โดยการยอมปฏิบตัิตามรฐับาลใหม่ทีม่าจากกองทพั หรือ

ทีม่กีองทพัหนุนหลงัอย่างกวา้งขวาง ตามดว้ยกระบวนการทีโ่ปร่งใสน าไปสู่การเลอืกตัง้ครัง้ใหม่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทาง

เศรษฐกจิและการเมอืงในทีสุ่ด 

ในส่วนของสถานการณ์การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2557 ยงัคงชะลอตัวต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าการส่งออกทัง้สิ้น 

17,249.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.87 โดยเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรร้อยละ 7.2 และการปรบัตวัลดลงของสนิคา้อุตสาหกรรมร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การ

ส่งออกในช่วง 4 เดอืนแรกของปีชะลอตวัลงร้อยละ 0.97 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ซึง่อาจกล่าวไดว่้าสถานการณ์ด้านการ

ส่งออกของไทยยงัคงมคีวามเสีย่งจากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกในภาพรวม โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้หลกัอย่างญี่ปุ่น และ

อาเซียนที่แนวโน้มการส่งออกปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่การส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ตามล าดบั โดยกระทรวงพาณิชยย์งัคงมคีวามเชื่อม ัน่ว่าการส่งออกของไทยในปี 2557 น่าจะยงัคงสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่

ร้อยละ 5 จากสถานการณ์เศรษฐกจิโลกทีน่่าจะฟืนตวัอย่างชดัเจนมากขึน้ในช่วงครึ่งหลงัของปี  

 
 

 
เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ไดร้บัแรงสนบัสนุนจากเศรษฐกจิสหรฐัฯ และยโูรโซน โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน

พฤษภาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้สู่ระดบั 83.0 จากระดบั 81.7 ในเดอืนเมษายน เช่นเดยีวกนักบัยโูรโซนดชันีความเชื่อม ัน่ทางเศรษฐกิจเดือน
พฤษภาคมมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้เช่นกนัทีร่ะดบั 102.7 จากระดบั 102.0 ในเดือนเมษายน ขณะที่ญี่ปุ่นยอดค้าปลีกเดือนเมษายนลดลง
ร้อยละ 4.4 (ถือเป็นอตัราทีส่งูทีสุ่ดนบัตัง้แต่ปี 2554) ผลจากการปรบัขึน้ภาษีมลูค่าเพิม่ (VAT) เมื่อวนัที ่1 เมษายนทีผ่่านมา  

ส าหรบัการขยายตวัทีด่ขีึน้ของเศรษฐกจิสหรฐัฯ และยูโรโซนนัน้ แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคต่างมีความเชื่อม ัน่ต่อ
เศรษฐกจิของประเทศซึง่คาดว่าน่าจะส่งผลดต่ีอภาพรวมของเศรษฐกจิโลกในปีน้ี หากเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะ
ส่งผลดกีบัการส่งออกของไทย เน่ืองจากสหรัฐฯ และยูโรโซนเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคญัของไทย อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกจิในสปัดาหน้ี์ ประกอบกบัปญัหาความไม่สงบในยเูครนและลเิบียทีย่งัคงยดืเยือ้ เป็นปจัจยัสนบัสนุนราคาน ้ามนัดบิดไูบในสปัดาห์
น้ีใหป้รบัตวัสงูขึน้โดยมรีาคาเฉลีย่อยู่ที ่106.50 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (2-6 มิถนุายน 2557)        

 สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่อต้านการรฐัประหารภายหลงัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึด
อ านาจการบริหารประเทศ 

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) ประจ าเดือน
พฤษภาคม 

 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ พ.ค. เพ่ิมขึน้ท่ีระดบั 83.0 

 ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของยโูรโซน พ.ค. เพ่ิมขึน้ท่ีระดบั 102.7 

 ยอดค้าปลีกญ่ีปุ่ น เม.ย. ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.4 มากสดุนับตัง้แต่ปี 2554 

 ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้ราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 106.50 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 

 
 


