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กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (CPI) เดือนตุลาคม 2557 อยู่ที่ 107.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.48 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวต่่าสุดในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 
แต่ลดลงร้อยละ 0.1 จากเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉล่ีย 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2557) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 โดย
การปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาน้้ามันจากการที่ระดับราคาน้้ามันในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับราคาอาหารสด เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ และไข่ไก่ มีราคาลดลงจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น
ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัวส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้ออ่อนตัวลง รวมถึงการที่ภาครัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือและ
บรรเทาค่าครองชีพ ทั้งมาตรการรถเมล์และรถไฟฟรีที่ขยายออกไปถึงสิ้นปี 2558 การตรึงราคาน้้ามันดีเลลและราคา LPG โดยกระทรวง
พาณิชย์มั่นใจว่าเงินเฟ้อในปีนี้จะอยู่ในกรองที่กระทรวงตั้งไว้ที่ร้อยละ 2.0-2.8 ลึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติไม่เอกฉันท์ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี  โดย
อีก 1 เสียงที่เห็นต่างมีความเห็นว่าควรลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เน่ืองจากมองว่านโยบายการเงินควรผ่อนคลายเพิ่มเติม 
เพื่อช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แต่กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 
และนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินในระยะยาว โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเส่ียงในส่วนของโครงการลงทุนภาครัฐลึ่งยังมีการเบิกจ่ายต่้ากว่าที่คาดไว้ 
รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นนอนในระดับสูง ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผย
ผลส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2557 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 80.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ค่า
ดัชนีอยู่ที่ระดับ 79.2 อันเป็นผลมาจากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 วงเงิน 3.6 แสนล้านบาท และราคาน้้ามันขาย
ปลีกในประเทศปรับตัวลดลง ส้าหรับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 69.6 โอกาสในการหางานท้าอยู่ที่ระดับ 73.8 
และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 97.0 ลึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ แม้ว่าจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนยังมีความกังวลต่อราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่้า  ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้ายังทรง
ตัวอยู่ในระดับสูง ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งเบิกจ่ายเงินเข้าสู่มือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างแท้จริง โดยเชื่อว่าการบริโภค
ของประชาชนอาจจะยังไม่ฟื้นตัวระยะนี้เน่ืองจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจ
ยังไม่ดีจึงไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย  

อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าเดือนตุลาคม 2557 หรือเดือนแรกของปีงบประมาณ 
2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือมีการเบิกจ่ายรวมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ้านวน 108,000 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่าย
ภาพรวมทั้งส้ิน 367,000 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2558 จ้านวน 344,009 ล้านบาท เงินกันไว้เหล่ือมปี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 พาณิชย์เผยเงินเฟ้อ ต.ค. เพิ่มขึ้น 1.48% ต่ าสุดในรอบ 12 เดือน   

 กนง. มติไม่เอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 2.00% ต่อปีตามคาด เหตุปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยเพิ่ม 

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เผยผลส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่
ที่ระดับ 80.1  

 คลัง" โอ่ผลงานเร่งเบิกจ่ายงบ ท ายอดแซงปีก่อนกว่าแสนล้าน 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 123 ประจ าวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557 

 พฤษภาคม 2557 
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จ้านวน 22,700 ล้านบาท เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 จ้านวน 2.6 ล้านบาท และเงินตามพระราช
ก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้้าและสร้างอนาคตประเทศ พ .ศ. 2555 จ้านวน 102.8 ล้านบาท 
โดยการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนตุลาคมที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจัยฐานต่้าในปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์ความ
รุนแรงทางการเมืองมีการปิดสถานที่ราชการส่งผลให้ข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติท้าให้การเบิกจ่ายงบประมาณใน
ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในระดับต่้า ส้าหรับการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคมจะเป็นการเร่งเบิกจ่ายในส่วนที่เบิกจ่ายได้ง่ายก่อน เช่น การล่อมแลม
และการบ้ารุงตึกอาคารส่วนราชการ การประชุมสัมมนาในประเทศ ลึ่งสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเคยกล่าวมา
ก่อนหน้านี้ว่าต้องการให้ในไตรมาสแรกมีการเบิก 2.6 แสนล้านบาท โดยเน้นไปที่การสร้างงานและเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจโดย
ผ่านโครงการลงทุนขนาดเล็กภาครัฐ ลึ่งจะช่วยให้กระตุ้นให้การบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้น่าจะ
เป็นปัจจัยส้าคัญปัจจัยหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

 

 
 

 

 

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรโลน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมลดลงอยู่ที่ 55.9 จากระดับ 57.5 ในเดือนกันยายนลึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบ 3 เดือน รวมถึง
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีน้ีลงมาอยู่ที่ร้อย
ละ 0.8 ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโลนในปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 และ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.05 ต่อไป เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวลง
โดยเฉพาะด้านการลงทุน  
 ส่าหรับราคาน่้ามันในสปัดาหน้ี์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองจากสปัดาห์ที่ผา่นมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 79.95 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่่ากวา่ 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นคร้ังแรกในรอบ 2 ปี ลึ่งเปน็ผลจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น

สูงสุดในรอบ 7 ปี เน่ืองมาจากการยุติมาตรการ QE ประกอบกับเลขาธิการกลุ่ม OPEC คาดว่าราคาน้้ามันจะปรบัตัวเพิม่ขึ้นในชว่งครึ่ง

หลังของปี 2558 ส่งผลให้สมาชกิในกลุ่ม OPEC อาจไม่ปรบัลดก้าลังการผลิตลง 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (10-14 พฤศจิกายน 2557)        

 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนตุลาคม 

 OECD เปิดเผยอัตราวา่งงานฝร่ังเศสเดือนกันยายน 
 

 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ต.ค. ลดลงต่ าสุดรอบ 3 เดือน 

 คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจยูโรโซน 57 อยู่ที่ 0.8% 

 ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.05% ต่อเน่ือง 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่ ากว่า 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็นคร้ังแรกในรอบ 2 ปี 

 
 


