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ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ (สบน.) เผยหนี้สาธารณะคงค้างวันที่ 30 พ.ย. 60 ว่า มีจ ำนวน 6,325,468.69 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
41.67 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (จีดีพี) แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ล้านบาท 

กระทรวงพำณิชย์เผยดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ธ.ค. 60 อยู่ที่ 101.37 ขยำยตัว 0.78% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 
CPI เฉลี่ยทั้งปี 60 ขยายตัว 0.66% ส่วน Core CPI เดือน ธ.ค. 60 อยู่ที่ 101.61 ขยายตัว 0.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ Core CPI เฉลี่ยทั้งปี 60 
ขยายตัว 0.56% ทั้งนี้กระทรวงพำณิชย์คำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อในปี 61 ว่ำจะอยู่ในกรอบ 0.6-1.6% 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ที่ผ่านมา ว่า ขยำยตัวร้อยละ 
5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ปัจจัยบวกที่ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัว คือ นโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้ปี 2560 เป็นปี
แห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน  ส ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจกำรเกษตรปี 2561 คำดว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0- 4.0 โดย สำขำ
พืช ขยำยตัวร้อยละ 3.5-4.5 สำขำปศุสัตว์ ขยำยตัวร้อยละ 1.3-2.3 สำขำประมง ขยำยตัวร้อยละ 2.0-3.0 สำขำบริกำรทำงกำรเกษตร ขยำยตัวร้อยละ 
2.0- 3.0 และสำขำป่ำไม้ ขยำยตัวร้อยละ 1.5-2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการด าเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่าง ๆ  ที่เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และได้มีการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนการผลิต มากขึ้น 

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ธ.ค. 60 อยู่ท่ี 79.2 โดยเป็นการปรบัตวั
ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 35 เดือน ทั้งนี้การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความมั่นใจในการบริ
โภคสินค้าและบริการมากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ซึ่งน่าจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างเด่นชัดขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 61 
และเป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในระดับ 4.2-4.5% 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงำน เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 มกราคม ว่าได้สั่งการให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ าจากสามฝ่าย (ไตรภาคี) 
เรียกประชุมบอร์ดชุดใหญ่ไตรภาคีที่มีปลัดกระทรวง แรงงาน เป็นประธาน เพื่อมาหารือและมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า โดยที่ปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่ม กล่าว
ว่า ในส่วนค่ำแรงขั้นต่ ำเดิม 300 บำท ปรับมำ 310 บำท ในบำงจังหวัด ซ่ึงอัตรำที่บอร์ดค่ำจ้ำงไตรภำคี เคยพิจำรณำปรับขึ้นระหว่ำง 2-15 บำท แต่
อำจขึ้นมำกกว่ำ 15 บำท โดยในคร้ังนี้บอร์ดค่ำจ้ำง จะมำท ำอัตรำใหม่ เพรำะไม่ได้ขึ้นค่ำแรง 300 บำท มำต้ังแต่ ป'ี57 โดยจะปรับขึ้นทีเดียวทั่วประเทศ 

เงินบำทแข็งค่ำที่สุดในรอบสำมปี ปิดที่ 32.20 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 จากปัจจัยเงินทุนต่างประเทศไหลเข้า
ประเทศ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับสกุลเงินในภูมิภาค  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 1 – 5 มกราคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่287 ประจ าวันที่ 8 มกราคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 คลังเผยหนี้สาธารณะเดือน พ.ย. 60 อยู่ท่ี 6.325 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจีดีพี 
 พาณิชย์เผย ธ.ค.60 CPI โต 0.78% Core CPI โต 0.62% พร้อมมองกรอบปีนี้ 0.6-1.6% 
 สศก. เผยการเกษตร ปี 2560 ภาพรวมดี ปี 2561 คาดขยายตัว ร้อยละ 3.0 - 4.0 
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ธ.ค. อยู่ท่ี 79.2 สูงสุดในรอบ 35 เดือน 
 จ่อปรับค่าแรงขั้นต่ าขึ้นกว่า 15 บ. รมว. แรงงานสั่งถกไตรภาค ี
 เงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 3 ปี ท่ีระดับ 32.20 บาทบาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ 
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ประเทศสหรัฐฯ: ADP เปิดเผยกำรจ้ำงงำนของภำคเอกชนพุ่งขึน้ 250,000 ต ำแหน่งในเดือนธ.ค., มาร์กิต เปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำย
จัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรขั้นสุดท้ำยปรับตัวลงสู่ระดับ 53.7 ในเดือนธ.ค. ส าหรับภำคกำรผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.1 ในเดือนธ.ค. เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า, ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ระบุว่า ดัชนีภำคกำรผลิตของ ISM ดีดตัวสู่ระดับ 59.7 ในเดือนธ.ค. 
จากระดับ 58.2 ในเดือนพ.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยกำรใช้จ่ำยภำคกำรก่อสร้ำงเพ่ิมขึ้น 0.8% ในเดือนพ.ย. สู่ระดับ 1.257 ล้านล้าน
ดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขำยรถใหม่ในญี่ปุ่นปี 2560 ปรับตัวขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี อยู่ที่ 5.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สู่ระดับ 
5,234,166 คัน 

ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือภำคกำรผลิตของไชซิน/มำร์กิตปรับขึ้นมำถึงระดับ 51.5 ในเดือน ธ.ค. 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 1.65% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ม.ค. ที่ระดับ 61.44 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.02 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.65% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.  ตลาดน้ ามันยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณค์วามไม่สงบในอิหร่านซึ่งเป็นประเทศ
สมาชิกรายใหญ่อันดับ 3 ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน (โอเปก) โดยชาวอิหร่านได้รวมตัวกันชุมนุมในเมืองมัชฮัดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว เพื่อ
ประท้วงรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน ซึ่งการชุมนุมได้ขยายวงกว้างไปอีกหลายเมืองทั่วประเทศ  นอกจากน้ียังได้รับปัจจัย
หนุนจากสต็อกน้ ามันดิบของสหรัฐท่ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (8-12 มกราคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาน าเข้า-ดัชนีราคาส่งออกเดือนธ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนธ.ค. , ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)     
เดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. 

 สหภาพยุโรป:  ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย. 

 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค., ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือนธ.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)      
เดือนธ.ค., ยอดน าเข้า, ส่งออก และดลุการคา้เดือนธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: การจ้างงานของภาคเอกชนพุ่งขึ้น 250,000 ต าแหน่งในเดือนธ.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาค
บริการขั้นสุดท้ายปรับตัวลง ขณะที่ภาคการผลิตปรับตัวสูงขึ้นในเดือนธ.ค., ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ดีดตัวสูงขึ้นใน
เดือนธ.ค., การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นในเดือนพ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดขายรถใหม่ในญี่ปุ่นปี 2560 ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของไชซิน/มาร์กิตปรับขึ้นมาถึงระดับ 51.5 ในเดือน ธ.ค. 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.65% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


