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ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติอนุมัติงบประมาณปี 2562 จ านวนเงิน 3 ล้านล้านบาท โดยกระทรวงส ำคัญได้รับงบประมำณดังน้ี 
กระทรวงกลำโหม ที่มีวงเงินงบประมำณ 117,583, 067,200 บำท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมำณ 25,476,695,800 บำท กระทรวงมหำดไทย 
งบประมำณ 43,927,994,000 บำท กระทรวงศึกษำธิกำร งบประมำณ 297,355,867,200 บำทและ รวมไปถึง งบประมาณในส่วนของกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน จ านวน 45,340,757,500 ท่ีมีการต้ังงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จ านวน 40,000 ล้านบาท 

รัฐมนตรีกระทรวงพำณิชย์ กล่ำงถึงผลกำรำรประชุมคณะท ำงำนประชำรัฐด้ำนกำรส่งเสริมกำรค้ำ ธุรกิจบริกำร และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ครั้งที่ 
2/2561 ว่ำ ได้เชิญภำคเอกชนมำหำรือถึงสถำนกำรณ์กำรส่งออก โดยเอกชนคาดการณ์ส่งออกท้ังปี 2561 เติบโตร้อยละ 9 มูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะยังคงคาดการณ์เดิมท่ีร้อยละ 8 โดยจะมีกำรทบทวนตัวเลขอีกครั้ง หลังได้ข้อมูลและประชุมรวมกับทูต
พำณิชย์ทั่วโลกในเดือนตุลำคมแล้ว ว่ำจะมีกำรปรับเพิ่มตัวเลขส่งออกทั้งปีหรือไม่ โดยภำคเอกชนมีควำมกังวลถึงกำรคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย เพื่อไม่กระทบ
ต่อค่ำเงินบำท รวมถึงสถำนกำรณ์สงครำมกำรค้ำ ว่ำจะกระทบกำรส่งออก 

เลขาธิการ สศอ. เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือน ก.ค.61 อยู่ท่ี 112.60 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.64% จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 15 เน่ืองจำกกำรส่งออกของไทยในเดือน ก.ค.61 มีมูลค่ำ 20,424 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัว
เพิ่มขึ้น 8.3% จำกเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นกำรเติบโตต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 17 โดยกำรส่งออกไปยังตลำดส ำคัญขยำยตัวได้ดี โดยเฉพำะตลำดญี่ปุ่น 
สหภำพยุโรป อินเดีย และอำเซียน ขณะท่ี 7 เดือนแรกของปี 61  MPI ขยายตัว 4.0% มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ี 67.23% ส ำหรับอุตสำหกรรมที่
ส่งผลบวกได้แก่ อุตสำหกรรมรถยนต์และเครื่องยนต์ อุตสำหกรรมน้ ำตำลทรำย และอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมปิโตรเลียม และ
อุตสำหกรรมกำรผลิตยำง 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 7 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 800,427 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 7.14% โดยเป็นกำรส่งออก 456,437 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.72% และกำรน ำเข้ำ 343,990 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17.03% เกินดุลกำรค้ำ 112,446 
ล้ำนบำท แยกเป็นมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 647,097 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4.69% เป็นกำรส่งออก 379,576 ล้ำนบำท ลดลง 0.44% น ำเข้ำ 267,521 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 12.93% เกินดุลกำรค้ำ 112,055 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรค้ำผ่ำนแดน 153,330 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.89% เป็นกำรส่งออก 76,860 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
6.87% น ำเข้ำ 76,470 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น  34.03% เกินดุลกำรค้ำ 391 ล้ำนบำท โดยกหำกแยกรำยประเทศจะพบว่ำ กำรค้ำชำยแดนมำเลเซียมีมูลค่ำสูงสุด 
จ ำนวน 330,006 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.07%, สปป.ลำว มูลค่ำ 124,417 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5.96%, เมียนมำ มูลค่ำ 111,860 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7.38%, และ
กัมพูชำ มูลค่ำ 80,814.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10.37% 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง แถลงภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน ก.ค. เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี
สะท้อนจากการขยายตัวของยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่ง รายได้เกษตรกร โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ขยายตัวถึงร้อยละ 18.2 สูงสุดในรอบ 68 เดือน  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 321 ประจ าวันที่ 3 กันยายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

 สภานิติบัญญัตแิห่งชาติมีมติเห็นชอบงบประมาณปี 2562 จ านวน 3 ล้านล้านบาท 
 ภาคเอกชนคาดการณ์การส่งออกปี 2561 ทั้งปี เพิ่มขึ้น 9% มูลค่า 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 เดือน ก.ค.61 โต 4.6% 
 การค้าชายแดน – ผ่านแดน 7 เดือนแรกของปี 2561 โต 7.14%  
 คลังตีปี๊บ ศก.พุ่งแรงเดือน กค.ยอดเก็บ VAT ขยายตัว 18.2% 
 สศช. รับหนี้ครัวเรือนสูงไม่น่าห่วง 
 ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ปิดวนัศุกรท์ี ่31 ส.ค.61 ที่ 32.74 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เปิดเผยว่ำ หนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 2 ปี 61 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
เศรษฐกิจท่ีเติบโต พิจำรณำจำกยอดคงค้ำงสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนำคำรพำณิชย์ที่ขยำยตัว 8.0% แต่ยังมีควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ี เน่ืองจำกสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลดลงจาก 2.78% ในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น 2.72% ในไตรมาสนี้ โดย
ลดลงในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อำศัยที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

ค่าเงินบาทวันศุกร์ท่ี 31 ส.ค. 61 ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อยู่ท่ี 32.74 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. (สัปดำห์ก่อนปิดที่ 32.81 บำท ต่อ
ดอลลำร์ สรอ.) โดยในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำเงินบำทท ำสถิติแข็งค่ำมำกที่สุดในรอบ 2 เดือน ที่ 32.56 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. ซ่ึงผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ให้ควำมเห็นว่ำมีเงินทุนเข้ำมำซ้ือพันธบัตรของไทยจนส่งผลต่อค่ำเงินบำทให้แข็งค่ำขึ้น นอกจำกน้ีสัญญำณควำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้ำ    
ยังส่งผลต่อควำมเชื่อม่ันในเชิงลบของนักลงทุนในกำรถือในกำรเงินสกุลดอลลำร์ สรอ.  

 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งท่ี 2 ส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ าไตรมาส 2 ท่ีระดับ 4.2% ซ่ึงสูงกว่ำตัวเลขประมำณกำรครั้งที่ 1 ที่ระดับ 4.1%, สมำคมนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์แห่งชำติของสหรัฐ 
(NAR) เปิดเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 0.7% ในเดือน ก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) เปิดเผยก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 17.1% ในช่วง 7 
เดือนแรกของปีน้ี ซ่ึงชะลอตัวลงเล็กน้อยจำกช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.ซ่ึงมีกำรขยำยตัว 17.2% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค.ปรับตัวขึ้น 0.1% เม่ือเทียบเป็น 
รายเดือน หลังจำกที่พุ่งขึ้นอย่ำงแข็งแกร่งถึง 1.5% ในเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ปรับตัวลง 0.1% ซ่ึงเป็นกำรปรับตัวลงต่อเน่ือง
ถึง 3 เดือนติดต่อกัน 

ราคาน้ ามันดิบในสปัดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เม่ือเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน้ ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลำดเม่ือวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. ที่ระดับ 69.80 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.08 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น 1.6% 
เม่ือเทียบกับรำคำปิดเม่ือวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. ตลอดทั้งสัปดำห์สัญญำน้ ำมันดิบปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เน่ืองจำกนักลงทุนยังคงขำนรับรำยงำนของ 
EIA ซ่ึงระบุว่ำ สต็อกน้ ำมันดิบของสหรัฐลดลง 2.6 ล้ำนบำร์เรล นอกจำกน้ี สัญญำน้ ำมันดิบยังได้แรงหนุนจำกรำยงำนข่ำวที่ว่ำ กำรส่งออกน้ ำมันของ
เวเนซุเอลำได้ดิ่งลงอย่ำงหนักสู่ระดับ 1 ล้ำนบำร์เรล/วัน อันเน่ืองจำกปัญหำภำวะเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งทำงด้ำนอิหร่ำนได้ลดกำรส่งออกน้ ำมัน 
เน่ืองจำกผลกระทบของมำตรกำรคว่ ำบำตรจำกสหรัฐ โดยกำรส่งออกน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทของอิหร่ำนมีแนวโน้มลดลงต่ ำกว่ำระดับ 70 ล้ำนบำร์เรล
ในเดือนน้ี 
 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 2 ที่ระดับ 4.2%, ดัชนีการท าสัญญาขายบ้าน
ที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 0.7% ในเดือนก.ค. เม่ือเทียบรายเดือน 

 ประเทศจนี: ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอตุสาหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 17.1% ในช่วง 7 เดือนแรก 
 ประเทศญี่ปุน่: ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.ปรับตัวขึน้ 0.1% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.         

ปรับตัวลง 0.1% 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (3-7 กันยายน 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือน ส.ค. จำกมำร์กิต, ดัชนีภำคกำรผลิตเดือน ส.ค. จำกสถำบัน
จัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM), กำรใช้จ่ำยด้ำนกำรก่อสร้ำงเดือน ก.ค., ดุลกำรค้ำเดือน ก.ค., ยอดสั่งซ้ือภำคโรงงำนเดือนก.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: เปิดเผยตัวเลขทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศเดือน ส.ค. 
 ประเทศจีน: เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือน ส.ค. จำกไฉซิน, ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI)        

ภำคบริกำรเดือน ส.ค. จำกไฉซิน 


