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          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 
2557 ชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน อันเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายในประเทศชะลอ  โดยค่า
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2557 อยู่ในระดับ 86.1 ลดลงจากระดับ 88.7 ในเดือนสิงหาคม เป็นการปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ การแข่งขันที่รุนแรงของ
ธุรกิจ รวมถึงปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการขาดแรงกระตุ้นในการขยายการลงทุน  เช่นเดียวกับในส่วนของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดผลิตรถยนต์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ 
27.03 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,408,540 คัน แต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายผู้ประกอบการรถยนต์ยังหวังว่าจะสามารถกระตุ้น
ยอดขายในประเทศจากงานแสดงรถยนต์ การเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์รุ่นใหม่ และกระตุ้นการส่งออกให้ยอดผลิตกลับมาอยู่ในร ะดับ 2.1 
ล้านคันได้ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.53 โดยในส่วนของส่งออกรถยนต์ค่อนข้างผันผวน โดยช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 
แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมายอดส่งออกลดลงมาก ส่งผลให้ยอดรวม 9 เดือน ไทยส่งออกรถยนต์ลดลงร้อยละ 1 อันเป็นผลจากตลาด
หลักอย่างออสเตรเลียหันไปน าเข้ารถยนต์จากยุโรปตะวันออกซึ่งมีราคาถูกกว่าไทย ส่วนยอดขายภายในประเทศช่วง 9 เดือนแรกของปีมี
จ านวน 6.48 แสนคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 37.3 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ยังไม่มากพอ ราคาสินค้าเกษตรลดลง อีกทั้งสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากหนี้ในภาคครัวเรือนยังคง
อยู่ในระดับสูง และส้ินสุดโครงการรถยนต์คันแรก ซ่ึงทั้งในส่วนของตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและยอดผลิตรถยนต์แสดง
ให้เห็นถึงความเส่ียงต่อภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีมากในระยะนี้ ซึ่ งในส่วนของความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจโลกจากความไม่สงบใน
ตะวันออกกลาง และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า สะท้อนให้เห็นผ่านการส่งออกของไทยที่ยังคงมีความผันผวน โดยการส่งออก
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีปรับตัวลดลงร้อยละ 1.36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของการบริโภคในประเทศค่อนข้างซึมตัว โดย
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดรถยนต์ที่ปรับตัวลดลงมากอย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2557 
ปรับตัวลดลง โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกันยายนปรับตัวลดลงร้อยละ 9.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้า
เกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ซึ่งมันส าปะหลัง  ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ยางพาราราคาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ส าหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2557 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเล้ียง
สัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และสุกร โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 เชื่อมั่นอุตฯ ก.ย. ทรุด 2 เดือนติด เหตุเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว 

 ยอดผลิตรถยนต์ 9 เดือนแรกลดลง 27% หวังทั้งปีผลิตได้ 2.1 ล้านคัน 

 ดัชนีราคาและผลผลิตสินคา้เกษตร ก.ย. ปรับตัวลดลง คาดราคาสินค้าเกษตร ต.ค. ลดลงต่อเน่ือง 

 เอกชนต้านภาษีใหม่หวั่นผู้บริโภครับภาระราคาสินค้าแพงขึน้ 
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ช่วงวันที่ 20-24 ตุลาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 121 ประจ าวันที่ 27 ตุลาคม 2557 
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2557 จะยังลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยสินค้าส าคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนตุลาคม ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ยางพารา มันส าปะหลัง และข้าวนาปี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลรักษาเสถียรภาพของราคา และหามาตรการรองรับหรือ
ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ า 

สรรพสามิตเตรียมปรับกฎหมายสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกเอกชนต้านเกรงภาระภาษีตกแก่ผู้บริโภค 
อธิบกรมสรรพสามิตเผยขณะนี้ทางกรมก าลังด าเนินการชี้แจงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการแก้กฎหมายสรรพสามิตจาก 7 
ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ โดยจะมีกฎหมายลูกขึ้นมารองรับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีของกรมเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเปล่ียน
มาเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแทนราคาหน้าโรงงาน ส าหรับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และราคาส าแดงน าเข้า (CIF) ส าหรับสินค้า
น าเข้า คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2558 ด้านเอกชนค้านอ้างติดปัญหาขั้นปฏิบัติ โดยหวั่นว่าจะกระทบกับผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค ซึ่งการเปล่ียนมาเก็บภาษีจากราคาขายปลีกนั้นน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรมให้สูงขึ้นจากเดิม 
เน่ืองจากเปรียบเสมือนราคาสุดท้ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าได้รับจริงและเป็นการสะท้อนถึงรายได้
ที่แท้จริง จากเดิมที่มักจะเกิดปัญหาการแจ้งหรือส าแดงราคาในมูลค่าที่ต่ าเพื่อจะลดภาระทางภาษี แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติผู้ผลิต
และผู้น าเข้าไม่ใช่ผู้ขายรายสุดท้าย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วภาระภาษีอาจตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคที่อาจจะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น 

 

 
 

 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 56.2 จากระดับ 57.5 ในเดือนก่อนหน้า 
เช่นเดียวกับผลการส ารวจของรอยเตอร์ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมมีทิศทางปรับตัวลดลงต่ าที่สุด
ในรอบ 1 ปีคร่ึง ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะต้องออกนโยบายใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นภาษี ขณะที่
ส านักงานสถิติจีน เปิดเผยถึงตัวเลขจีดีพีของจีนในไตรมาส 3/2557 ขยายตัวร้อยละ 7.3 ลดลงจากไตรมาสที่ 2/2557 ที่ขยายตัวร้อย
ละ 7.5 การขยายตัวในไตรมาส 3 นับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี สาเหตุจากการบริโภคของภาคเอกชนและการลงทุนใน
สินทรัพย์คงทนที่ชะลอตัวลง 

ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83.12 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่
ในระดับต่ ากว่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ที่ 2 จากอุปทานน้ ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับสมาชิกในกลุ่ม OPEC บางรายอย่างซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน และคูเวตยังคงไม่เห็นด้วยกับการลดก าลังการผลิตน้ ามันดิบลง 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (27-31 ตุลาคม 2557)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-น าเข้าประจ าเดือนกันยายน 2557  

 ประมาณการจีดีพีสหรัฐฯคร้ังแรก ไตรมาสที่ 3/2557 
 
 

 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ต.ค. ลดลงเล็กน้อย 

 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่น ต.ค. ลดลงต่ าที่สุดในรอบ 1 ปีคร่ึง 

 จีดีพีจีนไตรมาส 3/2557 ขยายตัวต่ าสุดในรอบ 5 ปี 

 ราคาน้ ามันต่ ากว่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดาห์ที่ 2   

 
 


