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          กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับเป้าส่งออกใหม่ หลังการส่งออกเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85 โดยการส่งออก
ของในเดือนกรกฎาคม 2557 มีมูลค่า 18,896.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85 หลังจากในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการ
ส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นการปรับตัวลดลงของการส่งออกเป็นเดือนที่ 5 ในรอบ 7 
เดือน ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
โดยในเดือนกรกฎาคมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2 เดือนต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0 โดยสาเหตุที่ท าให้การส่งออกในเดือนกรกฎาคมปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงในสินค้าทองและ
น้ ามันเป็นส าคัญ ตามความต้องการลงทุนในทองค าในตลาดโลกที่ลดลง และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันใน
จีนลดลง ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์อาจมีการปรับเป้าหมายการส่งออกปี 2557 จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกตลอดทั้งปี 2557 จะขยายตัว
ได้ร้อยละ 3.5 การส่งออกจะขยายตัวในระดับดังกล่าวในช่วง 5 เดือนที่เหลือจะต้องมีมูลค่าการส่งออกเฉล่ียถึงเดือนละ 20,980 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้ยากที่มูลค่าการส่งออกของไทยจะอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี อีก
ทั้งในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยยังไม่สามารถขึ้นไปแตะระดับ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้เลย ซึ่งในส่วนของศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้คาดการณ์ขยายตัวของการส่งออกในปี 2557 ไว้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าการส่งออกของ
ไทยในปี 2557 น่าจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิตปี 
2557/58 เตรียมประกาศราคาแนะน าข้าวเปลือกเจ้าและสร้างเวทีตลาดซื้อขายชาวนา โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า
กรมได้เตรียมมาตรการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิตปี 2557/58 โดยจะใช้วิธีการออกประกาศราคาแนะน าข้าวเปลือกเจ้า
ไม่ต่ ากว่า 8,500-9,000 บาทต่อตัน คาดว่าจะเร่ิมในช่วงปลายเดือนกันยายน 2557 เพื่อไม่ให้เกิดการกดราคาข้าวเปลือกในต้นฤดู เพราะ
ปริมาณข้าวจะออกมาปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2557- มกราคม 2558 นอกจากนี้กรมยังจะเข้าไปช่วยดูแลกลไกตลาด โดยสร้าง
เวทีซื้อขายข้าว เช่น การจัดให้มีตลาดกลาง ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดประมูลข้าวสาร เป็นต้น ซึ่งการมาเข้าช่วยดูแลกลไกตลาด ก็จะ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งขายสินค้าเกษตรที่สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนด้านราคาที่จะออกประกาศเป็นราคาแนะน านั้น ทางผู้ส่งออก
ก็เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมไม่สูงและไม่ต่ าจนเกินไป ซึ่งส่งผลให้ข้าวของไทยสามารถแข่งขันได้กับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ อย่างไรก็
ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรละเลยที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนา
คุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการท านาต่อไป 
          กรมสรรพสามิตเตรียมปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษแีละเปน็ไปตามหลกัสากลโดย
จะรวมกฎหมาย 7 ฉบับ (พ.ร.บ.สุรา, ยาสูบ, ไพ่, ภาษีสรพสามิต, พิกัดอัตตาภาษีสรรพสามิต, จดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และจัดสรร

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 พาณิชย์เตรียมปรับเป้าส่งออกใหม่ หลังการส่งออกเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85  
 พาณิชย์ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูกาลผลิตปี 2557/58 เตรียมประกาศราคาแนะน าข้าวเปลือก
เจ้าและสร้างเวทีตลาดซื้อขายชาวนา  

 สรรพสามิตเตรียมปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเป็นไปตามหลักสากล  
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เงินภาษีสุรา) เหลือ 1 ฉบับ ภายใต้ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยเน้นปรับฐานค านวณภาษีใหม่จากราคาหน้าโรงงาน และ
ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายปรับเป็นราคาขายปลีกแนะน าส าหรับทุกสินค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส ารวจความเห็นผู้ประกอบการ โดยยืนยันไม่กระทบต่อผู้บริโภค เน่ืองจากเปิดช่องลดอัตราภาษีลงมาได้ คาดได้
ข้อสรุปในเดือนกันยายน ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทางอ้อมจากการบริโภค 
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดเก็บรายได้ทางตรงจากภาษีเงินได้ยังคงมี
สัดส่วนเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 38 ของการจัดเก็บรายได้รวม นอกจากนี้ยังมีมาตรลดอัตราภาษีบางรายการลงซึ่งอาจจะท าให้การจัดเก็บ
รายได้บางส่วนมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ก็นับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างเล่ียงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการลดการขาดดุล
งบประมาณให้กับภาครัฐเพื่อน าเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
 
 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางผันผวน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นแต่เศรษฐกิจยุโรโซนชะลอตัวลง โดยดัชนี

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯที่จัดท าโดย Conference Board ในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่ระดับ 

92.4 จากระดับ 90.3 ในเดือนก่อนหน้า รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) อยู่ที่ระดับ 58.5 จากระดับ 60.8 ในเดือน

ก่อนหน้า (ดัชนีเหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงภาวการณ์ขยายตัวของภาคบริการ) ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและภาคการบริการที่

ยังคงมีต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งสวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซน

เดือนสิงหาคม 2557 ปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 8 เดือน โดยค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 100.6 จากระดับ 102.1 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

เนื่องจากจีดีพีในไตรมาส 2/2557 ไม่มีการเติบโต (ขยายตัวร้อยละ 0.0) ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดกับรัสเซียซึ่งเป็นคู่ค้า

ส าคัญ ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่ความเส่ียงในการเกิดภาวะเงินฝืดมีมากขึ้น (อัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 0.4) ท าให้

ภาคธุรกิจและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลง 

 ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์นี้เคล่ือนไหวอยู่ในระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากก าลังการผลิตน้ ามันดิบของลิเบียที่เพิ่มขึ้น
มากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับสองเดือนที่แล้ว อยู่ที่ระดับ 665,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบกับส านักงานสารสนเทศด้านพลังงานของ
สหรัฐฯ (EIA) รายงานการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ ามันเฉล่ียในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 100.55 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (1-5 กันยายน 2557)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจ าเดือนสิงหาคม 
 การประชุมของ ECB ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน

ต่างๆ  
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ 

 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ส.ค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี 
 ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการสหรัฐฯ อยู่ที่ 58.5 
 ความเชื่อมั่นยูโรโซน ส.ค. ปรับตัวต่ าสุดรอบ 8 เดือน 

 ราคาน้ ามันอยู่ในระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วเหตุจากก าลังการผลิตของลิเบียที่เพิ่มขึ้น  
 

 


