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กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นร้อยละ 1.62 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี14 ผลจากการสูงขึ้นของหมวดผักสดร้อยละ 0.31 เน่ืองจากอยู่
ในช่วงของเทศกาลสารทจีนท าให้สินค้าของสดบางรายการราคาสูงขึ้น หมวดพลังงานที่มีการขยายตัวสูงขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 21 ร้อยละ 9.05 เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 61 อยู่ท่ี 83.2 จาก 82.2 
ในเดือนก.ค. 61 โดยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 64 เดือน ขณะที่ดัชนีความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 70.2 จาก 69.1 ใน
เดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อม่ันเก่ียวกับโอกาสการหางานท าอยู่ที่ 78.3 จาก 77.3 และดัชนีความเชื่อม่ันเก่ียวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 101.2 จาก 
100.2 โดยมีปัจจัยบวกมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 2/61 เติบโต 4.6%, การคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%, การขยายตัวของการ
ส่งออก และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น 

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ได้ปรับเป้าการส่งออกของไทยปีนีเ้ป็นขยายตัว 9% จากเดิมท่ีคาดการณ์
ไว้ 8% เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตลาดหลักมีศักยภาพสูงขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไอที 
รถยนต์ ไปยังญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ด้านเอกชนมีการน าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบต่อเน่ือง เป็นสัญญาณการลงทุนภาคการผลิต อีกทั้ง ขณะที่สงครามการค้า
จีน -อียู มีการปรับขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ ส่งผลดีต่อสินค้าไทยให้มีโอกาสส่งออกพืชเกษตร และอาหารทะเลไปสหรัฐทดแทนจีนมากขึ้น ทั้งน้ี
ในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีไทยจะต้องส่งออกได้มูลค่าเฉลี่ย 22,240 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน จึงจะท าให้การส่งออกไทยเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้ 

ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2561 นี้ จะยังคงอยู่ในกรอบ
ประมาณการของ กกร. คือ จีดีพี 4.3-4.8% ส่งออก 7.0-10.0% และเงินเฟ้อ 0.9-1.5% เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขยายตัวสูงกว่าที่คาด 
โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออก, การท่องเที่ยว, การบริโภคภาคเอกชน และการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูง ส าหรับในช่วงครึ่งปีหลัง กกร. มองว่า 
เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตผ่อนแรงลง จากการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงของการส่งออก รวมทั้งต้องติดตามการเดินหน้านโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ ซ่ึงอาจ
กระทบตอ่สินค้าส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ นอกจากน้ียังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ าต่อผลผลิตภาคเกษตรด้วย ส่วนการท่องเที่ยวยังคาดว่าจะ
มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือเข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ัน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี 31 ก.ค. 61 มีจ านวน 6,557,290.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.9% 
ของจีดีพี โดยแบ่งเป็นหน้ีรัฐบาล 5,251,290.17 ล้านบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจ 922,047.84 ล้านบาท หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 
375,133.92 ล้านบาท และหน้ีหน่วยงานของรัฐ 8,818.67 ล้านบาท เป็นหน้ีในประเทศ 6,300,573.04 ล้านบาท หรือ 96.09% และหน้ีต่างประเทศ 
256,717.56 ล้านบาท หรือประมาณ 7,719.46 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 3.91% ของหน้ีสาธารณะคงค้างทั้งหมด เป็นหน้ีระยะยาว 5,672,526.27 ล้านบาท 
หรือ 86.51% และหน้ีระยะสั้น 884,764.33 ล้านบาท หรือ 13.5% ของหน้ีสาธารณะคงค้างทั้งหมด โดยหน้ีรัฐบาลเกิดจากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ืองและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว ซ่ึงรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 322 ประจ าวันที่ 10 กันยายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

 กระทรวงพาณิชย์เผย เงินเฟ้อเดือน ส.ค. โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 อยู่ที่ 1.62% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
 ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนส.ค.อยู่ที่ 83.2 สูงสุดในรอบ 64 เดือน 
 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มเป้าส่งออกปีนี้โต 9% 
 กกร. คาดาการณ์'จีดีพี'ป ี61 มีโอกาสโตถึง 4.8% 
 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเผยไทยมีหนี้คงค้าง 6.55 ล้านล้านบาท 
 ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ปิดวนัศุกรท์ี ่7 ก.ย. 61 ที่ 32.74 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. 
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ค่าเงินบาทวันศุกร์ท่ี 31 ส.ค. 61 ปรับตัวอ่อนค่าลงอยู่ท่ี 32.79 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. (สัปดาห์ก่อนปิดท่ี 32.74 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.)  
โดยมีปัจจัยจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. ที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพุ่งสูงขึ้น อีกทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ
ธนาคารกางสหรัฐฯ ในอนาคต ส่งผลให้นักลงทุนมีการซ้ือเงิน ดอลลาร์ สรอ.มากขึ้น 

 

ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนส.ค. 
ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 56.0 ในเดือนก.ค. , ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) พบว่า ดัชนีภาค
บริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.5 ในเดือนส.ค. จากระดับ 55.7 ในเดือนก.ค., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค าสั่งซื้อภาคโรงงานของ
สหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิ.ย. 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1% เทียบรายปี แตะ 19.43 
ล้านล้านหยวน (ประมาณ 2.85 ล้านล้านดอลลาร์) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี ยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มข้ึน 5.4% เทียบรายปี ขณะที่ยอดน าเข้า
ทะยานขึ้น 18.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ท่ีระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. ลดลงอย่างมากจากระดับ 52.8 ในเดือน
ก.ค. ส าหรับ PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ท่ีระดับ 50.6 ในเดือนส.ค. ซ่ึงลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือนก.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญ่ีปุ่นเปิดเผยการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีแล้ว ซ่ึงเป็นหลักฐานล่าสุดที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 61 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. ที่ระดับ 67.75 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 3.05% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. ตลาดน้ ามันสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และความวิตก
เก่ียวกับการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า ซ่ึงจะกระทบต่ออุปสงค์น้ ามัน  อย่างไรก็ดีราคาน้ ามันยังพอได้แรงหนุนจาก
คาดการณ์ภาวะน้ ามันตึงตัวในตลาด หลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ าบาตรอิหร่าน โดยการส่งออกน้ ามันดิบและคอนเดนเสทของอิหร่านมี
แนวโน้มลดลง 
 

 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการข้ันสุดท้ายของสหรัฐ ชะลอตัวสู่ระดับ 54.8 ในเดือนส.ค., 
ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.5 ในเดือนส.ค., ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.ค. 

 ประเทศจนี: มูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.1% เทียบรายปี ยอดส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% ยอด
น าเข้าทะยานขึ้น 18.8%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนอยู่ที่ระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. PMI ภาคการ
ผลิตของจีนอยู่ที่ระดับ 50.6 ในเดือนส.ค. 

 ประเทศญี่ปุน่: การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.05% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีน่าจับตามองในสัปดาห์น้ี (10-14 กันยายน 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. 
 ประเทศญี่ปุ่น: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2, ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค., ยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือนก.ค., 

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. 
 ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค., ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

เดือนส.ค., ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนส.ค. 


