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ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เปิดเผยว่ำ ศูนย์พยำกรณ์ฯยังคงคำดกำรณ์ตัวเลข
เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 เติบโต 3.6% บนสมมุติฐานท่ีดีของการส่งออกปรับเพิ่มจาก 1.4% เป็น 2.8% ถือเป็นการบวกรอบ 4 ปี ตามแนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ภาคท่องเที่ยว ขยายตัว 8-11% หรือมีจ านวนนักท่องเที่ยวรวม 3.4-3.5 ล้านคน พร้อมกับ ภาครัฐเร่งลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนงาน เร่งงบกลางปีจะทยอยลงสู่ระบบตั้งแต่ไตรมาส 3 และรัฐพยายามจุดประเด็นการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะท าให้ภาคเอกชนเริ่มลงทุนตามมากข้ึน รวมกับมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 
ราคาสินค้าปศุสัตว์และประมงเริ่มดีขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยบวก แต่พืชผลเกษตรกรบางรายยังทรงตัว ท าให้ภาคเกษตรลดลงจาก 1.3% เหลือ 1.1% 
จึงมีผลให้ภาคบริโภคตัวได้ลดลงจากเดิมที่ 2.8% เหลือ 2.6% และเงินเฟ้อขยายแค่ 1.5%  “ ครึ่งปีแรกนี้ คาดว่าจีดีพีไทยโตได้ 3.4% จากรัฐ
ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ และดีต่อเนื่องถึงครึ่งปีหลังท าให้โตได้ 3.8% ซึ่งจะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างชัดเจน ตั้งแต่ไตรมาส 3 ท าให้จีดีพี
โต 3.6% และโต 4% ในไตรมาส 4 ท าให้ทั้งปีจีดีพี 3.6% แต่โอกาสที่จะถึง 4% อย่างที่หลายฝ่านประเมินไว้น่าจะยาก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
กรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ก ำหนดกรอบวงเงินรำยจ่ำย 2.9 ล้ำนล้ำนบำท ขำดดุลงบประมำณ 450 ,000 ล้ำนบำท 
โดยรายได้งบประมาณปี 2561 อยู่ที่ 2.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 79,921 ล้านบาท และตั้งขาดดุลงบประมาณ 450,000 ล้านบาท ส าหรับ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า 2.15 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน 659,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 875 ล้านบาท 
รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 86,942 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค.59 จนถึงเดือน เม.ย.60 (7เดือน) รายจ่ายประจ าสามารถ
เบิกจ่ายได้แล้ว 65.34% และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ 45.82% สูงกว่าประมาณการ 4-5% เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) 
เผยว่ำ ระหว่ำงปี 57-ไตรมำสแรกของปี 60 มีเม็ดเงินที่เกิดจำกกำรลงทุนจริง ที่อนุมัติบัตรส่งเสริมกำรลงทุนให้แล้วรวม 1.7 ล้ำนล้ำนบำท 
ช้ีให้เห็นถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุน ซึ่งเฉพาะในปี 59-ไตรมาสแรกปีน้ี เกิดการลงทุนจริงแล้ว มูลค่า 570,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิดการ
ลงทุนจริงๆ จากโครงการอื่นๆ ในช่วง 1-3 ปีน้ี อีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท สมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าคำดค้ำปลีกคร่ึงแรกโต 3% ก ำลังซ้ือ
ฐำนรำกขยับ โดยไตรมาสแรกและไตรมาสสองได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศช่วงเทศกาลต่างๆ และมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ 
ท าให้กระตุ้นการใช้จ่ายในภาพรวม ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เปิดเผยผลส ำรวจพฤติกรรม
กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคในช่วงเปิดเทอมว่ำจะมีกำรจับจ่ำยในช่วงดังกล่ำวเป็นมูลค่ำกว่ำ 50,196 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.14 จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ปกครองเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงซื้อสินค้าจ านวนมากขึ้น ขณะเดียวกันราคาสินค้าส าหรับการเรียนก็แพงขึ้นด้วย 
แม้ว่าจะซื้อสินค้าจ านวนเท่าเดิม ท าให้มูลค่าการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยรวมต่อคนอยู่ที่ 12,295.70 
บาท และสัดส่วนค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม แบ่งเป็นร้อยละ 42.8 ใช้ส าหรับจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน และค่าหน่วยกิต รองลงมา ร้อยละ 28.2 ใช้ส าหรับ
จ่ายค่าบ ารุงโรงเรียน หรือแป๊ะเจี๊ยะ ขณะที่ค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน เป็นสัดส่วนที่น้อย เพีย งร้อยละ 5-6 
ของมูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งท าให้กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ53.1 มีเงินไม่เพียงพอใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม และต้องน าทรัพย์สินไปจ าน า รวมถึงเบิก
เงินสดจากบัตรเครดิต และกู้เงินในระบบเพื่อน ามาใช้จ่ายก่อน โดยทัศนคติต่อระบบการศึกษาของไทย พบว่า ร้อยละ 46 เห็นว่าระบบการศึกษา
ของไทยดีขึ้น ร้อยละ 20 ไม่แตกต่างร้อยละ 16.3 เห็นว่าแย่ลง และให้คะแนนส าหรับการศึกษาไทยอยู่ท่ี 7.58 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 10   

Weekly Review 
ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ช่วงวันที่ 8-12 พ.ค.60 ปีที่ 5 ฉบับที ่253 ประจ ำวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 

ภำวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

 ม.หอกำรค้ำ คำดจีดีพีโต3.6% บนฐำนส่งออกบวก 2.8% ท่องเท่ียวขยำยตัว 8-11% รัฐทุ่มงบต่อ 
 ครม.เคำะงบป ี61 ที ่2.9 ล้ำนลบ. ขำดดุล4.5 แสนลบ. 
 บีโอไอโวเงินลงทุนสูงถึง 1.7 ล้ำนล้ำนบำท 
 คำดค้ำปลีกคร่ึงแรกโต3% ก ำลังซ้ือฐำนรำกขยับ 

 หอกำรค้ำเผยกำรศึกษำไทยได้คะแนน 7.58 เต็ม 10 คำดเปิดเทอมเงินสะพัดกว่ำ 5 หมื่นล้ำน 
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ประเทศสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนี 
CPI บวก 0.2% ในเดือนเม.ย. ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ ามัน ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เพ่ิมขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนมี.ค., กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ำ ยอดเกินดุลงบประมำณของรัฐบำลกลำงสหรัฐประจ ำเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 1.824 
แสนล้ำนดอลลำร์ เพิ่มขึ้น 7.64 หมื่นล้านดอลลาร์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว 

ประเทศจีน: สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีนเปิดเผยยอดขำยรถในเดือนเม.ย.ลดลง 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 2.08 ล้านตัน ส่วนยอดกำร
ผลิตลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 2.14 ล้านคัน, ส านักงานสถิติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.4% เทียบรายปีใน
เดือนเม.ย., ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของจีน ขยำยตัว 1.2% เทียบรายปี, ยอดกำรส่งออกเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 14.3% เทียบรายปี สู่ระดับ 
1.24 ล้านล้านหยวน ขณะทีย่อดน ำเข้ำเพ่ิมขึ้น 18.6% สู่ระดับ 9.791 แสนล้านหยวน ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 2.623 แสน
ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.6% เทียบรายป ี

ประเทศญี่ปุ่น : ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในปีงบประมำณ 2559 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 20.20 ล้ำนล้ำนเยน, กระทรวงการคลัง
ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า หนี้ของรัฐบำลญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับ 1,071.56 ล้ำนล้ำนเยน (9.4 ล้ำนล้ำนดอลลำร์) ในช่วงสิ้นเดือนมี.ค., ยอดขำยรถยนต์น ำเข้ำ ซึ่ง
รวมถึงรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้น 1.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 19,151 คัน 

รำคำน้ ำมัน : ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 3.62% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่ง
มอบเดือน มิ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. ที่ระดับ 47.84 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.62% เมื่อ
เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามัน WTI เพิ่มขึ้นในกรอบจ ากัดเท่านั้นหลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ ามัน
รายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ ามันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 712 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 
2015 และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 17 ติดต่อกัน 

อัตรำแลกเปลี่ยน : ในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ระดับ 34.73 บำทต่อดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. แนวโน้มค่าเงิน
บาทในสัปดาห์นีม้ีทิศทางอ่อนค่า ซึ่งเป็นผลมาจากแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าหากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมเดือนมิ.ย. ก็จะท าให้บาทอ่อนค่าไปมากกว่านี้ 

ประเด็นที่น่ำจับตำมองในสัปดำห์นี้ (15-19 พ.ค. 60)  

 สหรัฐ : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, 
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ค. จากสมาคมผูส้ร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., ดัชนีการผลิตเบื้องต้น
เดือนพ.ค.โดยเฟดฟลิาเดลเฟีย 

 อีย ู: ดุลการค้าเดือนมี.ค., ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ไตรมาส 1, ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) ยูโรโซนเดือนเม.ย. 
 อังกฤษ : อัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย., อัตราว่างงานเดือนมี.ค., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. 
 จีน : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. 
 ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดอืนเม.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมี.ค., การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1 

ภำวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

 ประเทศสหรัฐ : สต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้น 0.2% ในเดือนมี.ค., ดัชนี CPI บวก 0.2% ในเดือนเม.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต 
(PPI) เพ่ิมขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย., เกินดุลงบประมำณของรัฐบำลกลำงสหรัฐประจ ำเดือนเม.ย.อยู่ท่ีระดับ 1.824 แสนล้ำนดอลลำร์ 

 ประเทศจีน : ยอดขำยรถในเดือนเม.ย.ลดลง 2.2% ยอดกำรผลิตลดลง 1.9%, ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4%, ดัชนี
รำคำผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. ขยำยตัว 1.2%, ยอดกำรส่งออกเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 14.3% ยอดน ำเข้ำเพ่ิมขึ้น 18.6%,  

 ประเทศญีปุ่่น : ยอดเกินดุลบัญชเีดินสะพัดของญ่ีปุ่นในปีงบประมำณ 2559 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 20.20 ล้ำนล้ำนเยน, หนี้ของ
รัฐบำลญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับ 1,071.56 ล้ำนล้ำนเยน (9.4 ล้ำนล้ำนดอลลำร์) ในช่วงสิน้เดือนมี.ค.,  ยอดขำยรถยนต์น ำเข้ำปรับตัวขึน้ 
1.3% ในเดือนเม.ย.  


