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นายดอน นาครทรรพ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอมรับว่าทิศทางเศรษฐกิจน่าจะ
ชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับที่รายงานนโยบายการเงินได้ประเมินไว้ในเดือน ก.ย. แต่อย่างไรก็ตาม ธปท. มองว่าหากจะท าให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัว
ได้ 4.4% เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/61 ก็จะต้องขยายตัวได้ถึง 4.8% ซึ่งโอกาสจะขยายตัวได้สูงคงไม่มาก แต่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ยังมี
โอกาสที่จะขยายตัวได้ในช่วง 4-4.4% ซึ่งต้องรอดูภาพรวมในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.08% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของปี 61 (ม.ค.-ต.ค.) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัว 3.04% ในขณะที่อัตราการใช้ก าลัง
การผลิตในเดือน ต.ค. อยู่ที่ระดับ 67.75% โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกในเดือน ต.ค. ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ บุหรี่ น้ าตาลทราย 
น้ ามันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน, กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วง 10 เดือนแรกปี 
61 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 1,155,736 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการส่งออก 648,478 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 0.11% (YoY) และการน าเข้า 507,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.73% (YoY) เกินดุลการค้า 141,219 ล้านบาท 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) เผยว่า สถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสที่ 3/61 ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 1.7% และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเป็นครั้งแรกในรอบ 22 ไตรมาส โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.9% ส่วนภาค
นอกเกษตรเพิ่มขึ้น 1.6% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี อันเป็นผลจากเศรษฐกิจขยายตัว โดยเฉพาะสาขาการขนส่ง
และเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น 10.7% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 57, สาขาโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น 3.0%, สาขาผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.8% ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 3, สาขาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.6 % ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี และสาขาการขนส่ง การขายปลีก เพิ่มขึ้น 0.9 ในขณะที่อัตรา
การว่างงานอยู่ท่ี 1.2% ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.91 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเพ่ิมขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่23 ธ.ค. เล็กน้อย 
โดยเป็นผลมาจากตัวเลขการส่งออกในเดือน ต.ค. ทีข่ยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลทีค่าดว่าจะส่งผล
ต่อมูลค่าการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี อีกทั้งการที่ กนง. มีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็ท าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย  
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่334 ประจ าวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ธปท. มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 61 ก็ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ในช่วง 4-4.4% 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.08% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น 

• ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วง 10 เดือนแรกปี 61 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 1,155,736 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.04% 

• สถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสที ่3/61 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 1.7% ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 1.2% ปรับตัวลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 32.91 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าเพ่ิมขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 
เล็กน้อย 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3/61 (ประมาณการคร้ัง
ที่ 2) ขยายตัวที่ระดับ 3.5% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการลงทุนในภาคธุรกิจ แต่ก็ยังถูกกดดันจากสงครามการค้ากับจนี, 
ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง 8.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 544,000 ยูนิต 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน พ.ย. อยู่ท่ีระดับ 50 ซึ่ง
ชะลอตัวลงจากระดับ 50.2 ในเดือน ต.ค., ส าหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 53.4 ซึ่งชะลอตัวจาก
ระดับ 53.9 ในเดือน ต.ค., ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 61 ขยายตัว 13.6% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี ลดลงจากช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ซึ่งมีการขยายตัว 14.7% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
2.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า, ยอดการค้าปลีกในเดือน ต.ค. ขยายตัว 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี, กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการญี่ปุ่นเผยว่าสัดส่วนต าแหน่งงานว่างต่อจ านวนผู้หางานของญี่ปุ่นประจ าเดือน ต.ค. อยู่ท่ี 1.62 ลดลงจากเดือน ก.ย. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.64 
ส าหรับอัตราว่างงานทั่วประเทศในเดือน ต.ค. อยู่ท่ี 2.4% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ท่ีระดับ 2.3% 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. ที่ระดับ 50.93 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 1.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. โดยภาวะการซื้อขายในตลาดน้ ามันได้รับแรงกดดันจากความวิตกที่ว่าปริมาณน้ ามันใน
ตลาดจะพุ่งขึ้นมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลท าให้ราคาน้ ามันร่วงหลุดระดับ 50 ดอลลาร์อยู่ ณ เวลาหนึ่ง โดยลดลงแตะระดับต่ าสุดที่ 49.65 ดอลลาร์ 
ก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล 

 

 
 

 

 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(3-7 ธันวาคม 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/ภาคบริการเดือน พ.ย. จากมาร์กติ, ดัชนีภาคการผลิต/
ภาคบริการเดือน พ.ย. จากสถาบนัจัดการดา้นอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดอืน ต.ค., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก 
และดลุการค้าเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน พ.ย. จากไฉซิน 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: GDP ประจ าไตรมาสที่ 3/61 ขยายตัวที่ระดับ 3.5%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลง 8.9% เมื่อ
เทียบรายเดือน  

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต และภาคบริการในเดือน พ.ย. ในเดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 50 และ 53.4 
ตามล าดับ และทั้งสองตัวเลขมีแนวโน้มชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า, ก าไรของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 
10 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

• ประเทศญี่ปุ่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า, ยอดการค้าปลีกใน
เดือน ต.ค. ขยายตัว 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายป,ี อัตราว่างงานทั่วประเทศ% ในเดือน ต.ค. อยู่ท่ี 2.4 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 11.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


