
 

1 
 

Weekly Review 

 

 
 

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปี โดยเปิดเผยว่าในช่วงเวลา 3 เดือนที่เหลือของปี
เป็นช่วงของการกระตุ้นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย เช่น ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะไปจัดอีเว้นท์ใหญ่
ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย การโรดโชว์ในงาน World Travel Mart ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
กรมการท่องเที่ยวจะสนับสนุนงบประมาณให้ประกอบการจากเกาะเต่าได้ไปอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เป็นประเด็น และน าเสนอจุดขายที่
แท้จริงของเกาะเต่าเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว โดยล่าสุดกรมการท่องเที่ยวประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
เดือนกันยายน 2557 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวน 1.86 ล้านคนลดลงร้อยละ 7.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 นับจากเดือนมกราคม  แต่จากการพิจารณาการเปล่ียนแปลงพบว่าอัตราการ
ลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มติดลบลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มปรับตวั
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดว่าตลอดทั้งปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 24.0-24.5 ล้านคน 
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นอีก รวมทั้งสถานการณ์ในต่างประเทศไม่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีก  พาณิชย์หารือร่วมโรงสี-ผู้
ส่งออกข้าวซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาดันราคาตามเป้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมฯ หารือร่วมกับสมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทยเกี่ยวกับการดูแลราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี 57/58 ที่ก าลังทยอยออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดย
ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะก าหนดเป้าหมายในการผลักดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ให้เกษตรกรขายได้ตันละ 15,000-
16,000 บาท โดยการขอความร่วมมือโรงสีและผู้ ส่งออกดูดซับข้าวออกจากตลาดประมาณ 2 ล้านตัน แต่ต้องน าเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาเห็นชอบก่อน ขณะที่ดูแลราคาข้าวเปลือก
เจ้า ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ตันละ 8,500 บาท ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในตลาดใกล้เคียงกับราคาเป้าหมายและรูปแบบความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนก็จะด าเนินการต่อเนื่องในฤดูกาลต่อไปด้วย โดยทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เสนอมาตรการให้มีการจับคู่
ระหว่างโรงสีและผู้ส่งออกที่จะซื้อข้าวในตลาดตามราคาเป้าหมายโดยผู้ส่งออกจะซื้อข้าวสารจากโรงสีในราคากิโลกรัมละ 29 บาททอน
กลับมาเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิที่โรงสีจะต้องไปซื้อจากเกษตรกรในราคาตันละ 15,000 บาทในปริมาณรับซื้อ 3 แสนตัน ซึ่งจะเป็นการ
ท าควบคู่กับมาตรการผลักดันให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางคาดว่าจะช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิออกจากตลาดได้
อีก 2 ล้านตัน น่าจะช่วยผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งท าให้เกษตรกรได้มีราคารับซื้อ
ข้าวเป็นที่พอใจ  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเผยยอดการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.01 แสนล้าน
บาท โดยอยู่ที่ 2.07 ล้านล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 8.8 เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ ากว่าเป้า เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผลประกอบการของภาคเอกชนไม่ขยายตัวตามเป้าที่ตั้งไว้ ภาษีอุปโภคบริโภคต่ ากว่าเป้าโดยเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์และภาษีน้ ามันเน่ืองจากความต้องการรถยนต์ลดลงและการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซล รวมถึง
การค้าระหว่างประเทศหดตัว แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจจะมีสัญญาณดีขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 กระทรวงท่องเที่ยวเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโค้งสุดท้ายปี 57  

 พาณิชย์ดึงโรงสี-ผู้ส่งออกข้าวซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาดันราคาตามเป้า 

 ปิดหีบงบ 57 รายได้รัฐหด 2 แสนล้านบาท 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 120 ประจ าวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
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ภายในประเทศ และการด าเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี แต่ก็ไม่เพียงพอท าให้การจัดเก็บรายได้สุทธิในปี 2557 
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามปีงบประมาณ 2558 การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐน่าจะขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ก าลังจะมีผลบังคับใช้ 

 

 
 

 

 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีน กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ 
รายงานว่า ปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 483,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 28.9 ถือ
เป็นการขาดดุลงบประมาณน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี (นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551) และขาดดุลน้อยกว่าที่ส านักงบประมาณเคยคาดการณ์
ไว้ ทั้งนี้การขาดดุลงบประมาณปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของจีดีพีสหรัฐฯ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ียการขาดดุลงบประมาณต่อจีดีพีในช่วง 40 
ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 3.1) โดยปัจจัยหลักของการลดลงของการขาดดุลงบประมาณในครั้งนี้มาจากรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ส่วนบุคคลและภาษีธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่ภาคการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น โดยกรมศุลกากรของจีน
เปิดเผยว่าการส่งออกของจีนในเดือนกันยายน 2557 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 19 เดือน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออก 213,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการฟื้นตัว
ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ทั้งสหรัฐฯ และฮ่องกง ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงชะลอตัวหลังตัวเลขจีดีพีในของยูโรโซนไตรมาส 2/2557 
ประกาศคร้ังที่ 3 ทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 จากไตรมาส 1/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ซึ่งตัวเลขที่เปิดเผยในครั้งนี้เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่
เคยรายงานไปครั้งก่อน  

ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลงต่อเน่ืองจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 85.32 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล อยู่ในระดับต่ ากว่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นคร้ังแรก หลังจากส านักงานพลังงานสากล (EIA) ได้ปรับลด
คาดการณ์อุปสงค์น้ ามันโลกในปีนี้ลง 250,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่อุปทานน้ ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ประเทศผู้ผลิตน้ ามันในกลุ่ม OPEC ยังไม่มีท่าทีจะปรับลดก าลังการผลิตลง 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (20-24 ตุลาคม 2557)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกันยายน 2557 

 การประกาศจีดีพีไตรมาส 3/2557 ของจีน 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนตุลาคม 
 
 

 

 สหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณน้อยที่สุดรอบ 6 ปี 

 ส่งออกจีน ก.ย. ขยายตัวสูงสุดรอบ 19 เดือน  

 จีดีพียูโรโซนไตรมาส 2/2557 (คร้ังที่ 3) ทรงตัวที่ 0.0% 

 ราคาน้ ามันต่ ากว่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลัง EIA ปรับลดความต้องการใช้น้ ามันปีน้ีลง 

 
 


