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กระทรวงการคลัง เผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 61 (ต.ค. – พ.ย. 60) 
รัฐบาลมีรายได้น าส่งคลังทั้งสิ้น จ านวน 340,189 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 678,549 ล้านบาท โดยรัฐบาล
ได้กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล จ านวน 112,613 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 60 มีจ านวนทั้งสิ้น 216,211 ล้านบาท การ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 61 สามารถเบิกจ่ายได้ 6.7 แสนล้านบาท ซ่ึงสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 11.0% ทั้งนี้ การเร่งรัดการเบิกจ่ายดังกล่าวจะสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าทั้งปี 60 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35.38 ล้านคน เติบโต 8.77% จากปีก่อน ซึ่งเป็น
จ านวนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และท ารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 1.83 ล้านล้านบาท เติบโต 12%  

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยวและซื้อสินค้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 จะมีเงินสะพัดรวม 132,050.09 ล้านบาท ถือว่าเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากที่ท าการส ารวจมา 13 ปี นับจาก
ปี 2549 และมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากช่วงปีใหม่ปีก่อน 2.1% ที่ปี 2560 มีมูลค่า 129,293.58 ล้านบาท ถือว่าเป็นการเพิ่มในอัตราน้อยในรอบ 5 ปี 
หากรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ และโครงการ "รวมใจ เพิ่มสุข ช้อปสนุก ลดรับปีใหม่" จะท าให้มีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นเป็น 159,632.20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากปีที่ผ่านมาที่มียอดรวม 150,067.58 ล้านบาท  

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ตลาดแรงงานสิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 
2560 ที่ผ่านมา มีผู้อยู่ในก าลังแรงงานประมาณ 38.28 ล้านคน ผู้มีงานท า 37.72 ล้านคน ขณะที่ตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ที่ 4.4 แสนคน คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตาม ส าหรับความต้องการแรงงานนั้น พบว่านายจ้างแจ้งความต้องการกับกรมการจัดหางาน 27,372 
อัตรา ขณะที่สถานประกอบการ 67 แห่ง ต้องการแรงงาน 825 อัตรา โดยมีผู้สมัครงานกับกรมการจัดหางาน 9,705 คน มีผู้ได้รับการบรรจุ 
21,079 คน ทั้งนี้ภาคบริการจะเป็นภาคที่มีจ านวนแรงงานมากที่สุด มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.75 เป็นอัตราที่มีการขยายตัว
มากที่สุด ซึ่งจากการประมาณการความต้องการแรงงานในแต่ละปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่22 ธ.ค. จากการไหลเข้า
ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศาลปีใหม่ 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ปีที่ 5 ฉบับที ่286 ประจ าวันที่ 2 มกราคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 คลังกู้ชดเชยขาดดุล 2 เดือนแรกปีงบฯ 61 กว่า 1 แสนล้านบาท หนุนรัฐเร่งเบิกจ่าย 
 ก.ท่องเท่ียว คาดจบปี 60 นักท่องเท่ียวต่างชาติ 35.38 ล้านคน โต 8.77% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์การใช้จ่ายในช่วงปีใหม่มีวงเงินสะพัด1.6แสนล้านบาท 
 กรมการจัดหางานเปิดเผยสถานการณ์จ้างงานปี 61 ภาคบริการมาแรง  
 ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยการเพ่ิมขึน้ของนักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจ าเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 0.7% จากเดือนต.ค. 
หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนก่อนหน้าหากเทียบเป็นรายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 3.8% จากเดือนพ.ย. 2559, คอนเฟอเรนซ์ 
บอร์ด เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. ร่วงลงสู่ระดับ 122.1 จากระดับเดือนพ.ย.ที่ 128.6 

ประเทศจีน: คณะกรรมการก ากับดูแลภาคธนาคาร (CBRC) เปิดเผยรายงานประจ าเดือนพ.ย. ระบุสินทรัพย์ของภาคธนาคารจีน
เพ่ิมขึ้น 10% เทียบรายปี ซึ่งมีมูลค่ารวมกัน 244.44 ล้านล้านหยวน (ราว 37 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ สิ้นเดือนพ.ย. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร รายงานอัตราว่างงานเดือนพ.ย. ลดลงสู่ระดับ 2.7% จาก 2.8% ในเดือนก่อนหน้า, 
การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนพุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 277,361 เยน หรือ 2,448 ดอลลาร์, กระทรวง
สื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจาก
ที่เพ่ิมขึ้น 0.8% ในเดือนต.ค. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.67% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. ที่ระดับ 60.42 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิ
เป็น 2.67% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. ราคาสัญญาน้ ามันดบิ WTI ปิดเหนือระดับ 60 ดอลลาร์ได้เป็นครัง้แรกนับตั้งแตช่่วงกลาง
ปี 2558 หรือในรอบสองปีครึ่ง โดยสัญญาน้ ามันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากรายงานของส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ 
(EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ ามันดิบในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 22 ธ.ค. ร่วงลง 4.6 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้การผลิตน้ ามันภายในประเทศลดลงใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา สู่ระดับ 9.75 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก 9.79 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ก่อนหน้า 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 มกราคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนธ.ค.
จากสถาบันจัดการดา้นอุปทานของสหรัฐ (ISM), ดัชนีภาคการผลติเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM), การใช้
จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนพ.ย. 

 ประเทศอังกฤษ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากมาร์กิต, ดัชนีราคาบ้านเดือนธ.ค.จากเนช่ันไวด์ 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/ภาคบริการเดือนธ.ค.จากไฉซิน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งประจ าเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 0.7% , ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค. 
ร่วงลงสู่ระดับ 122.1 

 ประเทศจีน: สินทรัพย์ของภาคธนาคารจีนเพ่ิมขึ้น 10% เทียบรายปี 

 ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือนพ.ย. ลดลงสู่ระดับ 2.7%, การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนพุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ย., ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.67% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


