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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปี 2557 

เหลือเพียงร้อยละ 2.2 จากเดิมคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ  2.5 หลังสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมทั้งในส่วนของการ

บริโภค การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดการบริโภคเอกชนจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.2 การ

ลงทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.1 นอกภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0 และภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัวร้อยละ 1.9 ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวที่แม้จะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่ภาพรวมทั้งปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 

24.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.9 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.17 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ  2.8 หรือเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว

หายไปประมาณ 1.5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 ต่่ากว่าเป้าหมายที่กระทรวง

พาณิชย์คาดว่าการส่งออกตลอดทั้งปีจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งหากจะให้การส่งออกตลอดทั้งปีขยายตัวในระดับดังกล่าวการส่งออก

ในช่วง 6 เดือนที่เหลือจะต้องมีมูลค่าถึงเดือนละประมาณ 20,640 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นไปได้ยากเน่ืองจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

2557 ยังไม่มีการส่งออกเดือนใดสามารถขึ้นไปแตะระดับ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้เลย ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่

ระดับร้อยละ 2.5 จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ส่าหรับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบ

กับปี 2557 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 5 เน่ืองจากการสถานการณ์ทางการเมืองที่คล่ีคลายและมีเสถียรภาพมากขึ้น และการฟื้นตัว

ของทุกภาคดีขึ้นทั้งการบริโภค การใช้จ่าย การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรคาดภาคการเกษตรปี 2557 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.1-3.1 โดยสาขาการผลิตที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ส่วนสาขาการผลิตที่หดตัวลง คือ สาขาประมง และคาดว่า

ผลผลิตพืชที่ส่าคัญ เช่น ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้่ามัน และผลไม้ เช่น ล่าไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ มี

ทิศทางเพิ่มขึ้น โดยราคาพืชที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันส่าปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้่ามัน และผลไม้ที่ส่าคัญ เช่น ล่าไย และ

มังคุด ซึ่งจากปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของภาคการเกษตรในปีนี้ ได้แก่ การวางแผนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

รวมถึงมาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส่าคัญหลายชนิดก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็

ตามจากปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศที่ร้อนจัด และภาวะฝนทิ้งช่วง จะเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในปีนี้ 

กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9  โดยมีมูลค่า 19,842.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากในเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมาการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้การส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ศูนย์พยากรณ์ฯ ม.หอการค้า หั่นจีดีพี 57 โต 2.2% เหตุส่งออกทั้งปีขยายตัวต่ า คาดปี 58 โต 5% 

 สศก. คาดจีดีพี ภาคเกษตรปีน้ีขยายตัว 2.1-3.1% 

 พาณิชย์เผยส่งออก มิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9% 

 พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ ก.ค. เพิ่ม 2.16% คาดทั้งปีเพิ่ม 2.35% 
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2557 ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรครั้งแรกใน
รอบของปีนี้ ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 โดยสาเหตุที่ท่าให้การส่งออกในเดือนมิถุนายน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส่าคัญปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น กอรปกับสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศเริ่มคล่ีคลายลง ในส่วนของเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ  107.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา คาดทั้งปีเพิ่มเงินเฟ้อเพิ่ม 2.35 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย 7 เดือน 
(มกราคม-กรกฎาคม) 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่เงินเฟ้อขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เป็น
ผลมาจากมาตรการดูแลราคาสินค้าตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ตรึงราคาสินค้า 6 เดือน ในส่วนสินค้าอุปโภค
บริโภค และการต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรี 6 เดือน  
 
 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นทั้งสหรัฐฯและยูโรโซน โดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติให้ปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ส่งผลให้วงเงินเหลือเพียง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน จากเดิมอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน และ

คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ร้อยละ 0-0.25 ต่อไป สาเหตุการปรับลดคร้ังนี้เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดแรงงานฟื้นตัวขึ้น โดยอัตราว่างงาน

ปรับตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นระดับต่่าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2551 ส่วนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนปรับตัว

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ Conference Board เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ 90.9 จากระดับ 86.4 

ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ขณะที่เศรษฐกิจของยูโรโซนมีการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีความ

เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 102.2 

จากระดับ 102.1 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและภาคการก่อสร้าง

เป็นหลัก ส่วนสถานการณ์การด้านราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯและยุโรปเพิ่มมาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย  

ส่งผลให้ราคาน่้ามันเฉลี่ยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 105.95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (4-8 สิงหาคม 2557)        

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจ่าเดือนกรกฎาคม 2557 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือสหรัฐฯ (PMI)  ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคม 
 ธนาคารกลางยุโรปประกาศอัตราดอกเบี้ย 

 

 เฟด (Fed) มีมติลด  QE เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 
 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มมากที่สุดในรอบ 7 ปี 
 ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน ก.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 ราคาน้ ามันปรับเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ และยุโรปเพิ่มมาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย 

 
 


