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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดขึ้นเงินเดือนข้าราชการช่วยหนุน GDP ได้ร้อยละ 

0.1-0.2 เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานราชการ ร้อยละ 4 และขยายเพดาน
เงินเดือนข้าราชการทุกระดับร้อยละ 10 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท ว่าจะมีส่วนช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ ร้อยละ 0.1-0.2 กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 4 มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพื่อช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย เอื้อธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน สนับสนุนการออม ได้แก่ 1.มาตรการ
สินเชื่อรายย่อยนาโนไฟแนนซ์ ปล่อยกู้ 1-1.2 แสนบาท/ราย เพดานดอกเบี้ยร้อยละ 36 2.มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเอส
เอ็มอี ที่รายได้ไม่เกิน 3 ล้าน ลดภาษีเหลือร้อยละ 15 3.มาตรการปรับโครงสร้างศุลกากร (1.ยกเว้นอากรขาเข้า ส าหรับสินค้าวัตถุดิบ 
สินค้าก่ึงส าเร็จรูป น าเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีการผลิตในไทย 2.ลดอัตราภาษีอากรขาเข้า ส าหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องจักรซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิต จากร้อยละ 20-30 เหลือร้อยละ 10) 4.ออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อขายรายย่อย ซึ่งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง 4 มาตรการที่ประกาศออกมานั้นเป็นมาตรการที่จะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซ่ึงจะช่วย
ให้ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินที่จะน าไปลงทุนต่อไปได้ ไม่ได้เป็นมาตรการในการสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าเพิ่มให้แก่ประชาชน ซึ่งการอัดฉีด
เม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการลงทุนของภาครัฐก็ยังคงเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน เน่ืองจากมีมูลค่าค่อนข้างสูงและช่วยให้เกิดการจ้างงาน
และการบริโภคที่ต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น 

ราคายางปรับตัวลดลงต่อเน่ืองน้้ายางดิบร่วงลงอีกจากกิโลกรัมละ 38 บาท เหลือ 35 บาท มาตรการแทรกแซงส่อเค้า

เหลวแม้รัฐบาลจะใช้เม็ดเงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางจ านวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงิน 20,000 ล้านบาทไปแทรกแซง

ราคายาง รับซื้อในราคาน าตลาด เพื่อพยุงราคาและดันราคาให้ขึ้นไปอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 บาทก่อนถึงส้ินปี แต่พบว่าการด าเนินการ

ดังกล่าวยังไม่มีผลต่อราคายางในตลาดแต่อย่างใด อีกทั้งสถานการณ์ราคายางยังลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ ามันใน

ตลาดโลกลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ราคายางสังเคราะห์รวมทั้งยางธรรมชาติมีราคาลดต่ าลง ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรใน

ตลาดโลกก็ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อราคายางทั้งในและต่างประเทศ และส่งกระทบต่อชาวสวนยางทั่วประเทศ 

ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากราคายางที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

ตกต่ าไม่ควรเพียงสถานการณ์เฉพาะหน้าในระยะนี้ แต่ควรแก้ไขปัญหาราคายางทั้งระบบซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากยางพาราโดยการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น การผลิตถุงมือยาง ยางล้อ 

ยางยืด เพือ่เป็นการรองรับปริมาณผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาด และเป็นการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศลง  

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 หอการค้าชี้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการหนุน GDP ร้อยละ 0.1-0.2  

 ครม. อนุมัติ 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอุ้มรากหญ้า กระตุ้นเอสเอ็มอี  

 ราคายางด่ิงเหวต่อเน่ือง มาตรการแทรกแซงส่อเค้าเหลว 

 
 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 8-11 ธันวาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 128 ประจ าวันที่ 15 ธนัวาคม  2557 

 พฤษภาคม 2557 



 

2 
 

Weekly Review 

 

 
 

 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่ส่งชะลอตัวอย่างชัดเจน หลังจากมีรายงานว่าตัวเลขจีดีพีของ
ญี่ปุ่นหดตัวร้อยละ 1.3 ในไตรมาส 3/2557 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่หดตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 2/2557 เป็น
ผลมาจากการบริโภคที่ชะลอตัวลงหลังการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 ซึ่งจากการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นหดตัว
ติดต่อกัน 2 ไตรมาส ถือเป็นสัญญาณว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย (recession) 
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจยูโรโซนยังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องหลังจีดีพีไตรมาส 2/2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 และอัตราเงินเฟ้อ
ปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 5 ปี (ร้อยละ 0.3 ในเดือนพฤศจิกายน) ท าให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.05 ต่อไป ส าหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมยังมีแนวโน้มขยายตัวตามภาวการณ์จ้างงานที่ดีขึ้น โดยการจ้าง
งานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน อยู่ที่ 321,000 ต้าแหน่ง จาก 243,000 
ต าแหน่งในเดือนตุลาคม ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ซึ่ง
เป็นระดับต่ าที่สุดในรอบ 6 ปี 

ส าหรับราคาน้้ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.89 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่ในระดับต้่ากว่า 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปริมาณน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหลังสหรัฐฯ มีการผลิตน้ ามันเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อุปสงค์ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ประกอบกับกลุ่ม OPEC ตัดสินใจคงอัตราการ
ผลิตน้ ามันไว้ที่ระดับเดิมคือ 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปอย่างน้อยอีก 6 เดือนข้างหน้า รวมถึงได้ท าการปรับลดคาดการณ์ความต้องการ
น้ ามันดิบของกลุ่มในปี 2558 ลงเหลือ 28.92 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 2546 และน้อยกว่าปริมาณการผลิตของ
กลุ่มในขณะน้ี  

 
 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (15-19 ธันวาคม 2557)        

 การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี ้
 

 จีดีพีญี่ปุ่นไตรมาส 3/57 หดตัว 1.3% 

 ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.05% หลังเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวในระดับต่ า 

 การจ้างงานของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุด นับต้ังแต่ ม.ค. 55 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงใกล้ระดับ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากอุปทานน้ ามันล้นตลาดและการคงก าลัง
การผลิตของ OPEC 

 
 


