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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรบัคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2557 เพ่ิมขึน้เพียงรอ้ยละ 1.5 จากก่อนหน้าที่คาดว่า
เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัไดท้ีร่้อยละ 2.7 ในรายงานนโยบายการเงินเดอืนมถุินายน ทัง้น้ีประเมนิว่าเศรษฐกจิครึ่งแรกของปีจะขยายตัว
เพยีงร้อยละ 0.5 และในช่วงครึ่งหลงัของปีคาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตวัร้อยละ 3.4 และคาดว่าในปี 2558  เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อย
ละ 5.5 จากก่อนหน้าทีป่ระเมนิไวร้้อยละ 4.8 จากผลที ่คสช. เขา้มาบริหารประเทศผลกัดนัการใชจ่้ายภาครฐัโดยเฉพาะดา้นการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในส่วนของสถานการณ์การส่งออกยงัคงไม่สูด้นีกั โดยการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2557 ลดลงร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ถือเป็นการปรบัตวัลดลงของการส่งออกต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่3 โดยมมีลูค่า 19,401.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยปจัจยัทีท่ าใหก้ารส่งออกเดอืนพฤษภาคมปรบัตวัลดลงเป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรม ทีป่รบัตวัลดลง
ร้อยละ 0.1 และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.5 อย่างไรกต็ามกระทรวงพาณิชยย์นืยนัว่าการส่งออกใน
ปีน้ีจะขยายตวัไดท้ีร่้อยละ 3.5 จากการคาดการณ์เศรษฐกจิของ กนง. ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 
ส านกัเศรษฐกจิหลายแห่งกไ็ดม้กีารคาดการณ์ในแนวทางเดยีวกนั โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะขยายตัวได้ในระดบัต ่าแต่ไม่
น่าจะขยายตวัในระดบัต ่าเท่ากบัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประเมนิไว ้โดยในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทยคาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2557 จะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 2-3 โดยมีความเป็นไปได้ในระดบัสูงที่เศรษฐกิจไทยปี 
2557 จะขยายตวัร้อยละ 2.5 โดยเศรษฐกจิในช่วงครึ่งแรกของปีจะขยายตวัในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้
ร้อยละ 0.5 ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลงัของปีน่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้จาก
สถานการณ์ทางการเมอืงทีค่ลีค่ลาย และการเขา้มาด าเนินการใหส่้วนราชการต่างๆ เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ของ คสช. จะมี
ส่วนอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงทีเ่หลอืของปี ในส่วนของการส่งออกในปี 2557 ทีก่ระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่าจะขยายตัว
ไดร้้อยละ 3.5 อาจเป็นไปไดไ้ม่ง่ายนกั เน่ืองจากหากการส่งออกจะขยายตัวในระดบัดงักล่าวการส่งออกในช่วง 7 เดือนที่เหลือของปี
จะต้องมยีอดส่งออกเฉลีย่สงูถึงประมาณ 20,524 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึง่ไม่ง่ายนกัทีก่ารส่งออกของไทยจะอยู่ในระดบัดงักล่าวได้ต่อเน่ือง
ถึง 7 เดอืน จากทีใ่นช่วง 5 เดอืนแรกของปีการส่งออกไทยยงัไม่สามารถแตะระดบั 20,000 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ไดแ้มแ้ต่เดอืนเดยีว 

คสช. แต่ตัง้คณะกรรมการควบคมุก ากบัรฐัวิสาหกิจ (ซุปเปอรบ์อรด์) เพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารบริหารรฐัวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 17 ท่าน ประดว้ยตวัแทนเอกชน และตวัแทนจากภาครฐัซึง่เป็นกรรมกรรมโดยต าแหน่ง โดยมีอ านาจถอด
ถอนและแต่งตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ มอี านาจตรวจสอบโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนที่จะ
อนุมตัิใหร้ฐัวสิาหกจิด าเนินการ การจดัตัง้ซุปเปอร์บอร์ดครัง้น้ีถือเป็นการปฏิรูปการบริหารรฐัวสิาหกจิครัง้ส าคญั เน่ืองจากอ านาจในการ
อนุมตัิโครงการลงทุนเกือบทัง้หมดที่มูลค่าเฉลี่ยปีละ 4-5 แสนล้านบาทของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในมือของซุปเปอร์บอร์ดแทนที่จะเป็น
คณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิเช่นทีเ่คยเป็นมา ซึง่เป้าหมายส าคญัคอืการเชื่อมโยงการพฒันาประเทศอย่างเป็นระบบ ลดความซ ้าซ้อน 
ประหยดัเงินภาษีของประเทศ แต่นยัยะส าคญัคงเป็นเรื่องของการลดปญัหาการเขา้มาหาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมอืง ท าใหร้ฐัวสิาหกจิ
มคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้และสามารถด าเนินนโยบายการพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ืองแมจ้ะมกีารเปลีย่นรฐับาล 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 กนง. ปรบัเป้าเศรษฐกิจไทยปี 57 โตแค่ 1.5% คาดปี 58 เศรษฐกิจโต 5.5% 

 ส่งออก พ.ค. ลดลง 2.14% ลดลง 3 เดือนต่อเน่ือง คาดทัง้ปีส่งออกโต 3.5%  

 คสช. ตัง้ซุปเปอรบ์อรด์เพ่ิมประสิทธิการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 23-27 มิถนุายน 2557 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 104 ประจ าวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสปัดาห์น้ีมีแนวโน้มดีขึน้จากแรงสนับสนุนของเศรษฐกิจจีน เยอรมนี และญ่ีปุ่ น ขณะท่ีสหรฐัฯ 

มีแนวโน้มชะลอตวัลง โดยดชันี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนเดือนมิถนุายนท่ีจดัท าโดย HSBC ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดบั 
50.8 จากระดบั 49.4 ในเดอืนพฤษภาคม ถือเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 7 เดอืน เช่นเดยีวกบัยโูรโซน สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี 
(Ifo) ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีในปีน้ีเป็นรอ้ยละ 2.0 จากเดมิทีค่าดว่าจะขยายตวัร้อยละ 1.9 นบัเป็นสญัญาณทีด่สี าหรับ
เศรษฐกจิของยโูรโซน เน่ืองจากเยอรมนีถือเป็นประเทศหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของยโูรโซน รวมถึงทศิทางของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ี
คาดว่าจะดีขึน้หลงัจากนายกรฐัมนตรญ่ีีปุ่ นเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดย
แผนกระตุ้นเศรษฐกจิใหม่ของญี่ปุ่น ประกอบดว้ยการปรบัลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 35 ให้เหลือต ่ากว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะเริ่ม
ด าเนินการในเดอืนเมษายน 2558 ขณะทีก่ระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ รายงานตวัเลขจีดพีีของสหรัฐฯ ไตรมาส 1/2557 ประมาณการครัง้
สุดทา้ยปรบัตวัลดลงร้อยละ 2.9 จากการประมาณการครัง้ก่อนทีค่าดว่าจะขยายตวัร้อยละ 0.1 นบัเป็นการหดตวัมากสุดในรอบ 5 ปี 

ส าหรบัราคาน ้ามนัในสปัดาห์น้ียงัคงปรบัตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยได้รบัแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ความรุนแรงใน
อิรกัเป็นหลกั สร้างความกงัวลต่อปริมาณการส่งออกน ้ามนัของอิรัก ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน ้ามนัรายใหญ่อนัดบั 2 ในกลุ่ม OPEC 
ประกอบกบั EIA รายงานปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่งผลให้ราคาน ้ามนัใน
สปัดาหน้ี์มรีาคาเฉลีย่อยู่ที ่110.06 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (30 มิถนุายน-4 กรกฎาคม 2557)        

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

 การประชมุของธนาคารกลางยโุรป เก่ียวกบัภาพรวมของเศรษฐกิจยโูรโซน 
 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 1/2557 ลดลง 2.9% 

 ดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้นของจีน มิ.ย. สงูสดุในรอบ 7 เดือน 

 สถาบนั Ifo ปรบัเพ่ิมการขยายตวัเศรษฐกิจเยอรมนี ขยายตวั 2.0% 

 ญ่ีปุ่ นเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว 

 ราคาน ้ามนัเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองจากสถานการณ์ความรนุแรงในอิรกั  

 
 


