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หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คาดเศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตวัได้ร้อยละ 2 แม้เศรษฐกิจไทยในช่วง
ครึ่งแรกของปีจะขยายตวัในระดบัต ่า แต่คาดว่าเศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งหลงัของปี 2557 จะเติบโตไดป้ระมาณร้อยละ 4 ซึ่งจะส่งผลให้
เศรษฐกจิไทยตลอดทัง้ปีขยายตวัไดท้ีร่้อยละ 2 อนัมาจากความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคและภาคธุรกจิปรบัตวัดขีึน้ แต่กย็งัมคีวามกงัวลเรื่องของ
สถานการณ์เศรษฐกจิภายนอกประเทศจากการสูร้บและความไม่สงบเรียบร้อยของหลายประเทศ ซึง่การขยายตวัทางเศรษฐกิจในระดบั
ดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คยีงกบัทีศ่นูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2557 
จะขยายตวัทีร่้อยละ 2.2 โดยการขยายตวัทางเศรษฐกจิในช่วงครึ่งหลงัของปี 2557 จะเป็นผลจากสถานการณ์ด้านการบริโภคและการ
ลงทุนทีม่แีนวโน้มการปรบัตวัดขีึน้ โดยการส่งออกในปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัในระดบัทีไ่ม่สงูนกัเน่ืองจากเศรษฐกิจโลกยงัมีความไม่
แน่นอนในระดบัสงู รวมถึงสถานการณ์ความขดัแยง้ในหลายภมูภิาคทัว่โลก ศนูยวิ์จยักสิกรไทยคาดส่งออกข้าวปี 57 กว่า 9 ล้านตัน 
มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท  โดยมองภาพรวมการส่งออกขา้วไทยในปี 2557 น่าจะกระเตื้องขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวของ
ไทยอาจอยู่ทีก่ว่า 9.0 ลา้นตนั หรือขยายตวัร้อยละ 36.1 และมลูค่าการส่งออกขา้วของไทยอาจอยู่ที ่1.5 แสนลา้นบาท หรือขยายตัวร้อย
ละ 12.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ทัง้น้ีการส่งออกขา้วในระดบัดงักล่าวมคีวามเป็นไปได้เน่ืองจากในช่วงครึ่งแรกของปี 
2557 ไทยส่งออกขา้วแซงหน้าคู่แข่งมาเป็นอนัดบั 1 ของโลก ด้วยปจัจัยหนุนส าคญัที่เกิดขึ้นในระยะสัน้ต่อเน่ืองจนถึงครึ่งปีหลงัคือ
ปริมาณสต๊อกขา้วของไทยทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู ดงันัน้หากผู้ประกอบการมีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพสินค้า สร้างแบรนด์ ลดต้นทุน 
รวมทัง้ติดตามขอ้มลูและปรบัตวัตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในปจัจุบนัเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถทวงแชมป์ส่งออกขา้วในปีน้ีคนื
มาได ้

กรมการท่องเทีย่วปรบัลดเป้านักท่องเทีย่วปี 2557 มาอยู่ทีไ่ม่น้อยกว่า 26 ล้านคน จากเดิมที่คาดว่าจะมีจ านวนทัง้สิ้น 
26.8 ลา้นคน ทัง้น้ีจากตวัเลขจ านวนนกัท่องเทีย่วทีม่กีารประกาศออกมาแลว้ 7 เดอืนแรกมนีกัท่องเทีย่วลดลงถึงร้อยละ 10.47 จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ซึง่การทีจ่ะใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วเป็นไปตามเป้าหมาย 26 ลา้นคนดงักล่าว จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเฉลีย่ในช่วง 5 เดอืนทีเ่หลอืของปี จะต้องจ านวนถึงเดอืนละ 2.47 ลา้นคน ซึง่มโีอกาสจะเป็นไปไดย้ากมาก โดยในส่วนของ
ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิคาดว่าจ านวนเฉลีย่ในช่วง 5 เดอืนทีเ่หลอืน่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 2.00-2.17 ล้านคน ส่งผลให้ตลอดทัง้ปี 
2557 จะมนีกัท่องเทีย่วต่างชาติประมาณ 24.0-24.5 ล้านคน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (สทท.) ชง
ลดหย่อนภาษีท่องเทีย่ว 20,000 หวงักระตุ้นภาคท่องเทีย่ว โดย สทท.จะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหค้นไทยทีท่่องเที่ยวในประเทศ 
สามารถน าค่าใชจ่้ายดา้นการท่องเทีย่วมาหกัเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้
เกดิการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ แมร้ฐัจะเสยีรายไดจ้ากภาษีแต่จะได้ภาษีมลูค่าเพิม่และภาษีนิติบุคคลชดเชย โดยใหม้ผีลบงัคบั
ใชต่้อเน่ือง 1 ปี คาดจะสร้างเมด็เงินสะพดัในระบบเศรษฐกิจไม่ต ่ากว่า 1.2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการ
ท่องเทีย่วล่วงหน้า ผู้ประกอบการมเีวลาท าแผนส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ียงัเกดิการกระจายรายไดไ้ปยงัผู้มรีายไดน้้อยในภมูภิาค อีก

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 หวัหน้า คสช. คาดเศรษฐกิจไทยปี 57 ขยายตวั 2% 
 ศนูยวิ์จยักสิกรไทยคาดส่งออกข้าวปี 57 กว่า 9 ล้านตนัมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท 

 กรมการท่องเทีย่วปรบัลดเป้านักท่องเทีย่วปี 57 อยู่ทีไ่ม่น้อยกว่า 26 ล้านคน  
 สทท. ชงลดหย่อนภาษีท่องเทีย่ว 20,000 หวงักระตุ้นภาคท่องเทีย่ว 
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ทัง้ยงัช่วยแกป้ญัหาการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม อาทกิารตดัราคาของธุรกจิทีไ่ม่จดทะเบียน อกีทัง้ช่วยจูงใจใหผู้้ประกอบการที่ยงัไม่ได้จด
ทะเบียนเขา้มาอยู่ในระบบมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามภาครฐัควรมกีารประกาศรายชื่อของสถานประกอบการที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษี
ได ้รวมทัง้สทิธิท์ีผู่้ประกอบการจะไดร้บัเมื่อเขา้ร่วมโครงการใหช้ดัเจน  

 
 
 

 
เศรษฐกจิโลกในสปัดาห์น้ีมีแนวโน้มชะลอตัว ทัง้สหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรฐัฯเดือน

กรกฎาคมอยู่ในระดบัทีท่รงตวั ซึง่เป็นสญัญาณการชะลอตวัของอุปสงคข์องผู้บริโภคภายในประเทศ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเปิดเผย
ตวัเลขจีดพี ีโดยจีดีพียโูรโซนไตรมาส 2/2557 ขยายตวัรอ้ยละ 0.0 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2557 สาเหตุที่เศรษฐกิจของยูโรโซนไม่
ขยายตวันัน้เป็นผลมาจากประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่สุดในยโูรโซน 3 ประเทศ น าโดยเยอรมนีประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ในภมูภิาค ตวัเลขจีดพีมีกีารหดตวัร้อยละ 0.2 ขณะทีฝ่รัง่เศสซึง่มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสองมอีตัราการขยายตวัร้อยละ 0.0 ดา้น
เศรษฐกจิของอติาลปีระเทศเศรษฐกจิอนัดบัสามหดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2557 ตัวเลขจีดีพีดงักล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความเปราะบางของเศรษฐกจิยโูรโซนทีย่งัคงมอียู่ ส าหรบัจีดีพีญีปุ่่ นไตรมาส 2/2557 หดตวัรอ้ยละ 1.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2557 
คาดว่าเป็นผลจากนโยบายปรบัขึน้ภาษีบริโภคในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา 

ส่วนสถานการณ์ราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงจากอุปทานน ้ ามนัดิบของโอเปกเพิม่ข้ึน สปัดาห์ที่ผ่านมาหลงัจาก
ส านกังานพลงังานสากล (IEA) รายงานตวัเลขการผลิตน ้ามนัดิบในเดือนกรกฎาคม 2557 จากกลุ่ม OPEC มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดบั 30.44 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ถือเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 5 เดอืน นอกจากน้ียงัปรบัลดคาดการณ์ความต้องการใช้น ้ามนัในปี 2558 ลง 
90,000 บาร์เรลต่อวนั ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัดบิเฉลีย่ในสปัดาหน้ี์อยู่ที ่102.46 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (18-22 สิงหาคม 2557)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เดือนกรกฎาคม 

 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของอียเูดือนมิถนุายน  

 ญ่ีปุ่ นทบทวนยอดสัง่ซือ้เครือ่งจกัรเดือนกรกฎาคม 
 

 ยอดค้าปลีกสหรฐัฯ ก.ค. อยู่ในระดบัทีท่รงตวั 
 จีดีพียโูรโซนไตรมาส 2/2557 ทรงตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

 จีดีพีญ่ีปุ่ นไตรมาสท่ี 2/2557 หดตวั 1.7 % 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากอุปทานน ้ามนัดิบของโอเปกเพ่ิมขึน้  

 
 


