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สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3 ต่่ากว่าระดับปกติ 

และปรับลดคาดการณ์จ่านวนนักท่องเที่ยวปี 2557 เหลือ 25.3 ล้านคน โดยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3 ปี 
2557 อยู่ที่ระดับ 93 ต่่ากว่าระดับปกติ เนื่องจากไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับรัสเซียซึ่งเป็นตลาดอันดับ 3 ของไทยมีปัญหา
เศรษฐกิจและมีปัญหาทางการเมืองกับยูเครนส่งผลให้จ่านวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมทั้งปัญหาภายในประเทศไทยเอง โดยช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2557 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาไทยลดลงร้อยละ 10.66 โดยมีจ่านวนนักท่องเที่ยวทั้งส้ิน 15.7 ล้านคน และคาดว่า
ช่วงไตรมาส 4 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าในประเทศไทยมากกว่า  7.4 ล้านคน ส่งผลให้ในปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม
ทั้งส้ิน 25.3 ล้านคน ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ที่ 28.4 ล้านคน รวมทั้งได้เสนอโรดแมพพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว 8 
มาตรการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป้าหมายกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 4 ล้านล้านบาทในปี 2561 จาก
ปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งศูนย์พยากรณ์ฯ มองว่าการเป้าหมายจ่านวนนักท่องเที่ยวใหม่ 25.3 ล้านคนก็ไม่ได้เป็นไปได้ง่ายนัก 
เนื่องจากหากต้องการให้จ่านวนนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวจ่านวนนักท่องเที่ยวในช่วง 4 เดือนที่เหลือจะต้องมีจ่านวน
นักท่องเที่ยวเฉล่ีย เดือนละ 2.39 ล้านคน ซึ่งหากดูจากสถิติแล้วเป็นจ่านวนที่สูงมากและเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินข้าวไทยในตลาดโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2557-2566 มูลค่าการ
ส่งออกข้าวไทยโดยรวมจะสูญหายไป 8.75 หมื่นล้านบาท โดยตลาดที่ส่งออกสูญเสียไปมากสุด คือ ตลาดเอเชียไม่รวมอาเซียนและ
ตะวันออกกลางสูญเสีย 1.81 แสนล้านบาท ตลาดยุโรปสูญเสีย 6.7 หมื่นล้านบาท ตลาดอาเซียนสูญเสีย 2.74 หมื่นล้านบาท ส่วนตลาดที่
คาดว่าจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เช่น ตะวันออกกลาง มูลค่า 9.4 หมื่นล้านบาท แอฟริกามูลค่า 1.32 แสนล้านบาท ส่วนสาเหตุที่ส่งผลให้การ
ส่งออกข้าวไทยมีมูลค่าลดลง เนื่องจากประเทศคู่แข่งมีการการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทั้งเวียดนาม และอินเดีย พร้อมทั้งในอนาคตจะมีผู้
ส่งออกหน้าใหม่อย่าง พม่า กัมพูชา และอินโดนีเซีย ประกอบกับต้นทุนการผลิตต่อไร่ของไทยที่สูง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยที่อยู่ในระดับที่
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพดีขึ้น และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น 
พร้อมทั้งควรมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าวใหม่ รวมถึงการจัดการระบบการชลประทานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท่าให้ข้าวไทยสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น  

กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2557 แบ่งเป็นมาตรการระยะส้ันจะมีการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ในไตรมาสแรก 2.6 แสนล้านบาท โดยเน้นไปที่การสร้างงานและเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจโดยผ่าน
โครงการลงทุนขนาดเล็กภาครัฐ อาทิโครงการเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอาชีวะและให้พร้อมท่างานทันทีในโครงการต่างๆ เช่น การ
ปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชนที่เส่ือมโทรม การสร้างฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น การซ่อมแซมถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท การต่อยอดโครงการ 1 ไร่ 1 แสนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้านการท่องเที่ยวในประเทศให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สทท. เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 3 อยู่ในต่ ากว่าระดับปกติ และปรับลดคาดการณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวปี 57 เหลือ 25.3 ล้านคน 

 ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศฯ ห่วงข้าวไทยเสียแชมป์ยาวคาดอีก 10 ปี สูญเงิน 8.7 หมื่นล้านบาท 

 คลังเร่งดัน 'แพ็คเกจ' รอบใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 22-26 กันยายน 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 117 ประจ าวันที่ 29 กันยายน 2557 

 พฤษภาคม 2557 
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สามารถน่าค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทและไม่เกิน 2 เท่าของรายจ่ายจริงในการสัมมนา ส่าหรับมาตรการระยะกลาง
และระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับโครงสร้างภาษีมรดกและภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งจาก
มาตรการดังกล่าวนั้นนอกจากจะช่วยให้กระตุ้นให้การบริโภคและการลงทุนในพื้นที่ของโครงการเพิ่มขึ้น ยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาอาชีวะให้ได้รับประสบการณ์จากการท่างานภาคปฏิบัติก่อนเข้าสู่ระบบการจ้างงานจริง ในขณะที่ชุมชนหรือท้องถิ่นก็จะ
ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงหรือพัฒนาต่างๆ ไปด้วย ส่วนภาครัฐเองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่าหรับการน่ามา
วางแผนและพัฒนาประเทศต่อไป  
 
 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางผันผวนการค้าโลกและเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัว แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนปรบัตวัดี
ขึ้น โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการค้าโลกในปีน้ีลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.1 
จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.6 เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและอุปสงค์ทั่วโลกที่ปรับลดลง ขณะที่ดัชนี 
PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนกันยายนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 50.5 จากระดับ 50.7 ในสิงหาคม ถือเป็นระดับต่่าสุด
ในรอบ 14 เดือน สวนทางกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตัวเลขจีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 2/2557 คร้ังสุดท้าย ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดีกว่ารายงานครั้งก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ  4.2 รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของ
สหรัฐฯ เดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ 57.9 คงที่จากเดือนก่อน บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับที่ดีแม้ค่าดัชนี
จะทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าก็ตาม และดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือนกันยายนที่จัดท่าโดย HSBC ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.5 จากระดับ 50.2 ในเดือนสิงหาคม  บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีการ
ขยายตัวเพียงเล็กน้อย 
 ส่าหรับราคาน่้ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 94.40 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และต่่ากว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ืองกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 จากอุปทานน้่ามันที่เพิ่มขึ้นมากจาก
ก่าลังการผลิตของลิเบียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 925,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่อุปสงค์ปรับตัวลดลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัวลง  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (29 กันยายน-3 ตุลาคม 2557)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-น่าเข้าประจ่าเดือนสิงหาคม 2557 
 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจ่าเดือนกันยายน 
 การประชุมของ ECB เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของยโูรโซน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 

 

 WTO ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการค้าโลกในปีน้ีลงมาอยู่ที่ 3.1% 

 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นยูโรโซน ก.ย. ลดลงต่ าสุดในรอบ 14 เดือน 

 จีดีพีสหรัฐฯไตรมาสที่ 2/2557 คร้ังสุดท้าย ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 4.6% 

 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นสหรัฐฯ ก.ย. คงที่จากเดือนก่อน 

 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของจีน ก.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงหลังตลาดกังวลเก่ียวกับอุปทานน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง 

 
 


