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กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สิงหาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 107.61 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง 3 เดือน
ต่อเน่ือง คาดเงินเฟ้อทั้งปีขยายตัวร้อยละ 2.21 โดยเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 107.61 ลดลงร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2557 และสูงขึ้นร้อยละ 2.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว
จากเดือนที่ผ่านมาซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 2.16 และชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 สาเหตุการลดลงดัชนีราคา
ผู้บริโภคเป็นผลมาจากราคาอาหารสด โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม้สดมีราคาลดลงต่อเนื่ อง รวมถึงราคาสินค้าในหมวดพลังงานดัชนี
ราคาลดลงเนื่องจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกเฉล่ียภายในประเทศลดลงตามราคาตลาดโลก และนโยบายปรับโครงสร้างราคา
พลังงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งผลต่อแรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัว โดยกระทรวงพาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไป
ในปี 2557 ใหม่ลดลงเหลือร้อยละ 2.21 ซึ่งเป็นไปตามกรอบเป้าหมายในปีนี้ที่คาดว่าเงินเฟ้อจะขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.80 ทั้งนี้ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (คาดการณ์เดือนกรกฎาคม 2557) สอดคล้องกับที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคสิงหาคม 2557 สูงสุดในรอบ 13 เดือน และเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ 
80.1 เพิ่มจาก 78.2 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเท่ากับ 70.1 เพิ่มจาก 68.5 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหา
งานท้าเท่ากับ 73.6 เพิ่มจาก 71.7 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 96.4 เพิ่มจาก 94.6 ของเดือนที่ผ่านมา ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการและเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากความมั่นใจในสถานการณ์ทางการ
เมืองไทยว่ามีเสถียรภาพมากขึ้น และคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้  

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยกรกฎาคม 2557 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 941,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 คิดเป็นมูลค่า 
14,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการส่งออกสูงสุดนับจากเดือนสิงหาคม 2554 หรือสูงสุด
ในรอบ 35 เดือน ท้าให้การส่งออกช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค.-ก.ค. 2557)  มีปริมาณการส่งออกข้าว 5.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 55.5 มูลค่า 90,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การขยายตัวในระดับสูงของการส่งออกข้าวใน
เดือนกรกฎาคมเนื่องจากเป็นช่วงระบายสต็อกข้าวของโครงการรับจ้าน้าข้าว และระดับราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับเดียวกับประเทศ
คู่แข่ง ส่งผลท้าให้ข้าวไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ระบายข้าวในสต๊อก รวมถึงการเร่งเจรจาขายข้าวให้ต่างประเทศทั้งจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปี 2557 การส่งออก
ข้าวไทยจะอยู่ที่ 10 ล้านตัน และสามารถกลับมาทวงแชมป์ส่งออกข้าวในปริมาณสูงสุดได้ 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 พาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภคสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 107.61 คาดเงินเฟ้อทั้งปีขยายตัวร้อยละ 2.21 

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสิงหาคมสูงสุดในรอบ 13 เดือน และเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4 

 ส่งออกข้าวไทยเดือนกรกฎาคม 9.41 แสนตัน สูงสุดในรอบ 35 เดือนคาดทั้งปีทะลุ 10 ล้านตัน 
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การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังถูกขับเคล่ือนโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนเป็นส้าคัญ หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก้าลังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 59.0 สูงสุดรอบ 42 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากระดับ 57.1 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
ขณะที่การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.813 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นระดับสูง
ที่สุดในรอบ 5 ปีคร่ึง และถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 อันเนื่องมาจากการก่อสร้างใน
ภาคเอกชนและภาครัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น โดย ดัชนี PMI ภาคบริการของจีน เดือน
สิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.1 สูงสุดในรอบ 17 เดือน เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.0 ในเดือนกรกฎาคม 2557 ด้านเศรษฐกิจยูโรโซน
ยังคงเผชิญกับภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2557 ไม่มีการขยายตัวท้าให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มี
มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.05 จากระดับเดิมที่ร้อยละ 0.15 ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา 
เนื่องจากต้องการที่จะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืด นอกจากนี้ ECB ยังท้าการปรับลดประมาณ
การณ์เศรษฐกิจลง โดยคาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจของยูโรโซนจะขยายตัวร้อยละ 0.9 ลดลงจากการประมาณการณ์ครั้งก่อนที่ร้อยละ 
1.0 

ราคาน้้ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 99.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จาก
อุปทานน้้ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังลิเบียได้เพิ่มก้าลังการผลิตน้้ามันเป็น 700,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 
50,000 บาร์เรล ประกอบกับ OPEC รายงานปริมาณการผลิตน้้ามันของกลุ่มในเดือนสิงหาคมว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.15 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (8-12 กันยายน 2557)        

 จีดีพีไตรมาส 2/2557 ของญี่ปุ่น 

 จีดีพีไตรมาส 2/2557 ของยูโรโซน 

 รายงานสถานการณ์น้ ามันประจ าเดือนกันยายนของ EIA 
 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐฯ สิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 59.0 สูงสุดรอบ 42 เดือน  

 การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ กรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.813 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น

ระดับสูงที่สุดในรอบ 5 ปีคร่ึง  

 ดัชนี PMI ภาคบริการจีน สิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.1 สูงสุดในรอบ 17 เดือน 

 ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.05 พร้อมปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน 57 เหลือ 
0.9% 

 ราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงจากอุปทานน้ ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 
 


