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อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ไตรมาสท่ี 1 – 3 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมได้จ านวน 2,113,108 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.87 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.42 (เป้าหมาย
ร้อยละ 74.29) โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจ า เบิกจ่ายได้จ านวน 1,842,579 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.25 ของวงเงินงบประมาณ 2,240,219 ล้านบาท ซ่ึง
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.25 และรายจ่ายลงทุน (ไม่รวม งบกลาง) เบิกจ่ายได้จ านวน 270,403 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.84 ของวงเงินงบประมาณ 
577,298 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 18.27 (เป้าหมายร้อยละ 65.11) การเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมายมีสาเหตุมาจากปัจจัย ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวยังอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 

กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับเป้าหมายมูลค่าการส่งออกไทยในปีนี้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9% จากเดิมท่ีต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 8% เป็น
ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัวดีขึ้น แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องสงครามการค้าโลกก็ตาม นอกจากน้ี กระทรวงพาณิชย์ยังระบุถึงมูลค่าการส่งออก
ของ SMEs ช่วง 5 เดือนแรกว่า มีมูลค่ากว่า 25,467 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยตลาดส่งออกส าคัญ
อยู่ในกลุ่มตลาดอาเซียน มีมูลค่า 7,576 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6 รองลงมา คือประเทศจีน มีมูลค่า 3,019 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาระบุผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มท่ีจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้ขณะนี้มีการแจ้งยกเลิกการจองโรงแรมใน
ภูเก็ต ประมาณ 10-15% เริ่มต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 โดยท่ีในแต่ละปีประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวจีน 10 ล้านคนมาใช้จ่ายในไทยกว่า 5 
แสนล้านบาท ซ่ึงกรณีการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวจีน จ านวน 35 ล้านคนต่อปี ค่าใช้จ่าย 1 แสน 5 หม่ืนล้านบาท  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเป้าหมายรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% เป็น 12% เนื่องจากตลาด
ต่างประเทศเติบโตกว่า 12% ซ่ึงได้มีการเตรียมอัดฉีดงบพิเศษ 90 ล้านบาท ส าหรับกระตุ้นตลาดหลักยุโรปหลังเจอปัจจัยลบในช่วงที่ผ่านมา 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน อยู่ใน
ภาวะทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนท่ีสาม โดยผลส ารวจชี้ว่านักลงทุนเชื่อม่ันภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นตัวหนุนการลงทุน ขณะที่นักลงทุนติดตาม
สถานการณ์การเมืองเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อม่ันมากที่สุด ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ นักลงทุนเฝ้าติดตามทิศทางเงินทุนไหลเข้าออกระหว่างประเทศใน
ระยะต่อไป ภายหลังจากที่มีตัวเลขขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2561 จากผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้า และการลงทุน ของ
สหรัฐกับประเทศคู่ค้าและนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ 

ค่าเงินบาทยังคงปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ท่ี 13 ก.ค. 61 ปิดท่ี 33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 33.20 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ในสัปดาห์ก่อน ซ่ึงเป็นการอ่อนค่าลงของค่าเงินทั้งภูมิภาคทั้งเงินหยวน และเงินสกุลอ่ืนๆ จากปัจจัยการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ขณะที่มีปัจจัยเสริมจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งการจ้างงานและการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งการปรับขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดสัปดาห์หน้าอ่อนค่าลงเลก็น้อยจากปัจจัยการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 314 ประจ าวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

 กรมบัญชีกลาง ระบุผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ได้ 2.1 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้า 1.42% 
 กระทรวงพาณิชย์ เผยเตรียมปรับเป้าส่งออกปีนี้เป็นโต 9% จากเดิม 8% หลังศก.โลกขยายตัวดีขึ้น 
 กระทรวงท่องเที่ยวฯระบุเรื่อล่มส่งผลต่อการท่องเที่ยวภูเก็ต 10 – 15%  
 ททท.ปรับเป้ารายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติปี 62 โต 12% 
 ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน อยู่ในระดับทรงตัวเป็นเดือนที่สาม 
 ค่าเงินบาทประจ าวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61 ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย.เม่ือเทียบรายเดือน หลังจาก
เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน, ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวลง 0.4% 
ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพ.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 7.9% เม่ือเทียบ
รายปี แตะที่ระดับ 14.12 ล้านล้านหยวน โดยยอดส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกปีน้ี เพิ่มขึ้น 4.9% ขณะที่ยอดน าเข้าเพิ่มขึ้น 11.5% ซ่ึงส่งผลให้จีน
มียอดเกินดุลการค้าในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 9.0132 แสนล้านหยวน ลดลง 26.7% , ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.7% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทีบเป็นราย
ปี 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญ่ีปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 1.94 ล้านล้านเยน (1.756 หม่ืนล้านดอลลาร์) ใน
เดือนพ.ค. ท าสถิติเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 47 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 61 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. ที่ระดับ 71.01 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.6% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ที่  6 ก.ค.  ตลอดทั้งสัปดาห์สัญญาน้ ามันร่วงลงอย่างหนัก จากความวิตกกังวลเก่ียวกับการที่ลิเบีย
กลับมาส่งออกน้ ามันอีกครั้งซ่ึงจะท าให้มีการส่งออกน้ ามันราว 850,000 บาร์เรล/วันเข้าสู่ตลาด ประกอบกับการคาดการณ์ที่ว่าอิหร่านจะยังคง
สามารถส่งออกน้ ามัน แม้เผชิญกับการคว่ าบาตรจากสหรัฐ 

 
 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย., 
ดัชนีราคาน าเข้าปรับตัวลง 0.4% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน 

 ประเทศจนี: มูลค่าการค้าต่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ี เพิ่มขึ้น 7.9%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 1.9% ใน
เดือนมิ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้น 4.7% ในเดือนมิ.ย. เม่ือเทีบเป็นรายปี 

 ประเทศญี่ปุน่: ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 1.94 ล้านล้านเยน (1.756 หม่ืนล้านดอลลาร์) ในเดือนพ.ค. 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (16-20 กรกฎาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟด, ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., สต็อกสินค้า
คงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. 

 ประเทศจนี: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2, การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. 


