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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เปิดเผยถึงภำวะเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 
3/2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.6 คำดทั้งปีขยำยตัวเพียงร้อยละ 1.0 ปรับลดลงจากประมาณการครั้งก่อนที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อย
ละ 1.5-2.0 (18 สิงหาคม 2557) ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 3 ไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 0.2 โดยมองว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องจาก
ไตรมาส 2 จากอุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวเพิ่มตามความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนรวม
กลับมาขยายตัวตามการลงทุนของภาคเอกชนหลังจากการลงทุนปรับตัวลดลง 4 ไตรมาสติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 4/2557 น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นโดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจไทยจะได้แรงสนับสนุนจากการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ขยายตัวในระดับต่่า อีกทั้งภาค
การเกษตร และภาคการส่งออกที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง รวมทั้งการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้ช้าจากการที่ คสช. ยังไม่ยกเลิกประกาศใช้กฎ
อัยการศึก ซึ่งถือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปีที่ร้อยละ 1.0 ถือเป็นระดับที่มีความเป็นไปได้ ส่าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 
2558 ที่ สศช. คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 เนื่องจากคาดว่าการส่งออกที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การ
ท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมจากบีโอไอไปแล้วในปี 2557          
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลส ำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคอุตสำหกรรมในเดือนตุลำคม 2557 อยู่ที่
ระดับ 87.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกระดับ 86.1 ในเดือนกันยายน 2557 โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบด้านยอดค่าส่ังซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดยความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลง 2 เดือนติดต่อกัน จากค่าส่ังซื้อ
สินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงปลายปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม รวมทั้งการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังขยายตัวดี ส่าหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่
ระดับ 105.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 104.7 ในเดือน ก.ย. โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดค่าส่ังซื้อโดยรวม 
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ กระทรวงพำณิชย์หำรือร่วมกับคณะผู้น ำเข้ำข้ำวจำก
ฮ่องกงได้ตกลงที่จะท ำตลำดข้ำวหอมมะลิไทยในฮ่องกงร่วมกัน เพื่อดึงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดข้ำวหอมมะลิไทยให้กลับคืนมำ 
หลังจากก่อนหน้าน้ีเสียส่วนแบ่งไป เพราะข้าวหอมมะลิไทยมีราคาแพงกว่าข้าวของคู่แข่งมากจากการมีโครงการรับจ่าน่าข้าว ซึ่งแต่เดิม
ข้าวหอมมะลิไทยเคยครองตลาดอยู่ถึงร้อยละ 90 ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 40-50 โดยเฉพาะกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหารที่ซื้อลดลง
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระดับราคาข้าวหอมมะลิได้มีการปรับลดลงมา ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแขง่ขนัได้ 
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะดึงส่วนแบ่งทางการตลาดของข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมาได้อีกครั้ง  ประกอบกับผู้ซื้อได้ให้การยอมรับในคุณภาพ
ของข้าวไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังเผยยอดกำรจัดเก็บรำยได้รัฐบำลเดือนตุลำคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมำณ 2558 อยู่
ที่ 1.71 แสนล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ำหมำย 8.35 พันล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.1 เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศที่ยังคง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สศช. เผยภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2557 ขยายตัว 0.6% คาดทั้งปีโตแค่ 1.0% 

 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ต.ค. 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน 

 พาณิชย์เล็งท าตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกงหวังทวงส่วนแบ่งตลาดคืน 

 คลังเก็บภาษีเดือนแรกงบ 58 สูงกว่าเป้า 8.35 พันล้าน 

 • คลังเก็บภาษีเดือนแรกงบ 58 สูงกว่าเป้า 8.35 พันล้าน 
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ขยายตัวจึงท่าให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่จึงท่าให้การจัดเก็บภาษีเบียร์  สุรา และ
ยาสูบสูงกว่าเป้า และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงกว่าประมาณการ การบริโภคภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว ประกอบ
กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐที่ก่าลังจะมีผลในช่วงปลายปี  อาทิ การจ่ายเงินให้แก่ชาวนาไร่ละ 1,000 การอนุมัติปรับขึ้น
เงินเดือนข้าราชการ ซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ท่าให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐปีงบประมาณ 2558 น่าจะขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามระดับราคาสินค้าและบริการอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้  โดยมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ภาครัฐ
เตรียมประกาศใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีก็อาจจะยังเป็นปัจจัยเส่ียงที่ต้องเฝ้าระวัง 

 
 

 

 

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและจีน โดยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) 

ภำคกำรผลิตของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกำยนลดลงอยู่ที่ 54.7 จากระดับ 55.9 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่่าสุดในรอบ 10 เดือน 

โดยมีสาเหตุจากดัชนียอดส่ังซื้อสินค้าใหม่ในภาคผลิตปรับตัวลดลงรวมถึงการที่นำยกรัฐมนตรี ชินโซ อำเบะ ประกำศยุบสภำ

เลือกต้ังใหม่ในเดือนธันวำคม เร็วกว่ำก ำหนดเดิม 2 ปี และยังปรับเลื่อนระยะเวลำในกำรปรับขึ้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) รอบ

สอง จากเดิมก่าหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2558 เหตุจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาเบะโน

มิกและดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตขั้นต้นที่จัดท ำโดย HSBC ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.0 จาก

ระดับ 50.4 ในเดือนตุลาคมถืเป็นระดับต่่าสุดในรอบ 6 เดือน เป็นการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวลง 

 ส่าหรับราคาน้ ำมันในสัปดำห์น้ีปรับตัวลดลงตลอดทั้งสปัดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลีย่อยู่ที่ 74.29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บำร์เรล อยูใ่นระดับต่ ำกว่ำ 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 จากปริมาณน้่ามันดิบที่ปรบัตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องหลังประเทศผู้ส่งออกน้่ามันดิบรายใหญ่ของโลกอย่างซาอุดิอาระเบียเพิ่มปรมิาณการส่งออกน้่ามันดิบจาก 6.66 ล้านบาร์เรลต่อ

วัน เป็น 6.72  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (24-28 พฤศจิกายน 2557)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-น าเข้าประจ าเดือนตุลาคม 2557 

 ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐฯ คร้ังที่ 2  
 

 

 ดัชนผีู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ พ.ย. ลดลงต่ าสุดในรอบ 10 เดือน 

 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภาพร้อมเลื่อนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% 

 PMI ภาคการผลิตของจีนชะลอตัว 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่ ากว่า 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ที่ 3 

 
 


