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  ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจเปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนกนัยายน 2558 อยู่ทีร่ะดบั 72.1 ปรบัตัว
ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่9 และต า่สดุในรอบ 16 เดือน โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคอยู่ที ่72.1 ลดลงจาก 72.3 ดชันีความเชื่อม ัน่
เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที ่61.2 ลดลงจาก 61.5 ดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัโอกาสหางานท าอยู่ที่ 67.3 ลดลงจาก 67.6 และดชันี
ความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคตอยู่ที ่87.9 เพิ่มขึ้นจาก 87.6 โดยในปจัจุบันประชาชนยงัขาดความเชื่อม ัน่เน่ืองจากดชันีความ
เชื่อม ัน่ส่วนใหญ่ปรบัตวัลดลงและมค่ีาดชันีต ่าสุดในหลายดา้น ขณะทีค่วามเชื่อม ัน่ในอนาคตและรายไดใ้นอนาคตกลบัปรบัตวัเพิ่มขึ้นเป็น
เดอืนแรกแสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนเริ่มมคีวามเชื่อม ัน่ว่าในอนาคตจะดีขึ้น โดยปจัจัยลบต่อความเชื่อม ัน่ในเดือนน้ี ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรบัลดอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (จีดพี)ี ปี 2558 เหลอืร้อยละ 2.7 การส่งออกเดอืนสงิหาคม 2558 ลดลงร้อยละ 6.69 
และยอดรวม 8 เดอืนลดลงร้อยละ 4.92 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้ ราคาสนิคา้เกษตรยงัทรงตัวในระดบัต ่า SET Index เดือนกนัยายน 
2558 ลดลง 33.41 จุด เงินบาทอ่อนค่า และผู้บริโภคยงักงัวลค่าครองชพีและราคาสนิคา้ทีท่รงตวัในระดบัสงู ส่วนปจัจยับวก ไดแ้ก่ การที่
คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัิแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้ 3 มาตรการ วงเงินรวม 1.36 แสนล้านบาท มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้าน
การเงินและภาษี คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ีร่้อยละ 1.50 ต่อปี ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธรุกิจเผยการส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกิจเจจากประชาชนทัว่ไป จ านวน 1,274 ตัวอย่างทัว่ประเทศ โดย
คาดว่าจะมีเงินสะพดั 42,200 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อนรอ้ยละ 2.9 ซึง่พบว่าในช่วงเทศกาลกนิเจมผีู้ทีค่าดว่าจะกนิเจร้อยละ 31.3 
ระบุว่าจะกนิเจ เพราะกนิเฉพาะเทศกาล ตัง้ใจท าบุญ และเพื่อลดการบริโภคเน้ือสตัว ์ส่วนพฤติกรรมการกนิเจในครัง้น้ีประชาชนร้อยละ 
81.6 ระบุว่าจะกนิตลอดช่วงเทศกาลคอืตัง้แต่ 13 - 21 ตุลาคม 2558 ขณะที่ประชาชนอีกร้อยละ 18.4 ระบุว่าจะกินเจเฉพาะบางมื้อ 
เน่ืองจากเหน็ว่าอาหารเจมรีาคาแพงและหาซื้อยาก โดยสถานที่ที่จะซื้ออาหารเจส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นการซื้ออาหารเจส าเร็จรูปตาม
ร้านอาหารทัว่ไป รองลงมา คอื ซือ้ของมาท ากนิเอง ซือ้อาหารเจส าเร็จรูปจากร้านสะดวกซือ้ และไปกนิทีโ่รงเจ นอกจากน้ีประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 71.4 ระบุว่าไม่ไดเ้ดนิทางไปท าบุญตามสถานทีศ่กัดิส์ทิธิต่์างๆ ขณะที่ร้อยละ 28.6 ระบุว่าจะเดินทางไปท าบุญ ทัง้น้ีเมื่อ
สอบถามถึงค่าใชจ่้ายโดยรวมในช่วงเทศกาลกนิเจ คาดว่าในปีน้ีจะมค่ีาใชจ่้ายเฉลีย่ต่อคนราว 9,669 บาท แบ่งเป็นค่าเดินทางไปท าบุญ
ต่างจงัหวดั 3,423 บาท รองลงมาไดแ้ก่ ค่าทีพ่กัขณะท าบุญในต่างจงัหวดั 3,118 บาท ค่าท าบุญ 1,880 บาท และค่าอาหาร (เฉลีย่ต่อวนั) 
844 บาท 
  กรมการท่องเทีย่วประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่ามีนักท่องเทีย่วเดิน
ทางเข้ามาจ านวน 2.60 ล้านคนเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 24.72 ส่งผลให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 มีนักท่องเทีย่วต่างชาติจ านวน 
20.10 ล้านคน เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 30.1 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากตวัเลขจ านวนนกัท่องเทีย่วดงักล่าวคาดว่าจะมีรายได้
จากนกัท่องเทีย่วดงักล่าวประมาณ 9.4 แสนลา้นบาท และในช่วง 4 เดอืนทีเ่หลอืหากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เช่ือมัน่ผู้บริโภค ส.ค. อยู่ท่ีระดบั 72.9 ลดลงต่อเน่ืองเดือนท่ี 9 และดชันีต ่าสดุรอบ 16 เดือน 

 หอการค้าโพลเผยกินเจ 58 ไม่คึกคกัคาดเงินสะพดั 4.2 หมื่นล้าน ขยายตวั 2.9% จากปีก่อน 

 กรมท่องเท่ียวเผยจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ ส.ค. 2.6 ล้านคน เพ่ิม 20.7% ส่งผลนักท่องเท่ียว 8 เดือนแรก 
 เพ่ิม 30.1% 

 ปิดหีบงบประมาณปี 58 เบิกจ่ายกระหน ่า 2.37 ล้านล้าน เบิกจ่ายงบลงทุนต ่าเป้า 
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2.17 ลา้นคน สิน้ปี 2558 จะมจี านวนนกัท่องเทีย่วเป็นไปตามเป้าหมายที่ ททท. ตัง้ไว้ที่ 29 ล้านคน แต่อย่างไรก็ดีจากตัวเลขจ านวน
นกัท่องเทีย่วในช่วง 8 เดอืนทีผ่่านมาคาดว่านกัท่องเทีย่วต่างชาติจะมจี านวนเกนิกว่า 29 ลา้นคนอย่างแน่นอน โดยคาดว่าอาจมีจ านวน
มากถึง 29.4 ลา้นคน กระทรวงการคลงัเปิดเผยถึงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุด ณ วนัที ่30 กันยายน 2558 มีการเบิกจ่ายไป
แล้ว 2.37 ล้านล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 92.4 ของงบประมาณทัง้หมด แบ่งเป็นงบประมาณประจ า 2.08 ล้านล้านบาท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 98 งบลงทุน 2.95 แสนล้านบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 65.8 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพุ่ง 6.6 หมื่นล้านบาทหลงั
เพิม่สทิธิป์ระโยชน์ และคาดว่าปีงบประมาณ 2559 หลงัปรบัเงื่อนไขการจดัซือ้จดัจ้างใหค้ล่องตวัช่วยใหเ้งินลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจได้
เร็วขึน้ แมว่้าการเบิกจ่ายในภาพรวมจะค่อนขา้งดแีต่การเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2558 ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แมว่้าภาครัฐจะมีมาตร
เร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณไปแลว้ในช่วงทีผ่่านมา แต่อย่างไรกต็ามการปรบัเกณฑก์ารเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ของรฐับาลโดย
ก าหนดใหโ้ครงการทีม่มีลูค่าต ่ากว่า 1 ลา้นบาท จะต้องท าสญัญาภายใน 15 พฤศจิกายน 2558 ให้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเบิกจ่ายได้
รวดเร็วขึน้ ภายในเดอืนธนัวาคม 2558 และเมื่อรวมกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิอกี 2.3 แสนลา้นบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อยส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น รวมทัง้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หากสามารถอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ตาม
เป้าหมายในไตรมาสที ่4 กน่็าจะช่วยใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัไดต้ามเป้าหมายทีร่ฐับาลตัง้ไว ้
 

 

เศรษฐกิจโลกในสปัดาห์น้ียงัคงมีแนวโน้มชะลอตัวหลงักองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 3.1 ถือเป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินในปี 2552 หรือในรอบ 6 ปี 
โดยลดลงร้อยละ 0.2 เมื่อเทยีบกบัตวัเลขคาดการณ์ในเดอืนกรกฎาคมทีร่้อยละ 3.3 และต ่ากว่าการขยายตัวในปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3.4 
เน่ืองจากเศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหม่ทีค่าดว่าจะชะลอตวัมากขึน้ ท ัง้น้ี IMF ระบุว่าการลดลงของราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์และความ
ผนัผวนในตลาดการเงินเป็นความเสี่ยงหลกัต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี IMF ได้ปรบัลดตัวเลขคาดการณ์การ
ขยายตวัเศรษฐกิจโลกในปี 2559 มาอยู่รอ้ยละ 3.6 ดา้นสหรฐัฯ ส านักงานสถิติแรงงานสหรฐัฯ รายงานอัตราการว่างงานของ
สหรฐัฯ ในเดือนกนัยายน 2558 คงทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 5.1 ถือเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 7 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนเมษายน 2551 ขณะที่การ
จ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิม่ข้ึน 142,000 ราย ต ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่วนยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ตดัสินใจลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน (ELA) แก่ภาคธนาคารของกรีซ มาอยู่ที ่87,900 ล้านยูโร จากเดิมที่ 88,900 ล้านยูโร 
โดย ECB ระบุว่า การลดวงเงินดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า สถานการณ์ทางการเงินของกรีซดขีึน้ โดย  ECB จะตรึงเพดานดงักล่าวจนถึง
วนัที ่22 ตุลาคมน้ี 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่47.55 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง และ PIRA Energy Group คาดการณ์ว่าราคาน ้ามนัจะปรบัตวัสงูขึ้นไปสู้
ระดบั 75 เหรียญสหรฐัฯต่อบาร์เรล ภายใน 2 ปีขา้งหน้า 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (12-16 ตุลาคม 2558)        

 การประชุมระหว่างรสัเซยีและกลุ่ม OPEC เรื่องการปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนั 
 

 

 IMF ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก อยู่ท่ี 3.1% ต ่าสดุในรอบ 6 ปี 

 ECB ปรบัลดเพดานเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ภาคธนาคารกรซี 

 อตัราการว่างงานสหรฐัฯ คงท่ีท่ี 5.1% แต่การจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตวัน้อยกว่าคาด 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ หลงัปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง  

 


