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กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนตุลาคม 2557 มีมูลค่า 20,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 3.97 ถือเป็นการขยายตัวของการส่งออกในระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกทั้ง
ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และ 1.4 ตามล าดับ ส่งผลให้
การส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่า 190,620 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.36 โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9 ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 โดย
อาจกล่าวได้ว่าจากตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวในระดับที่ดีน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่าการส่งออกของไทย
ในปี 2557 น่าจะไม่ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากหากต้องการให้การส่งออกในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0 การส่งออกในช่วง 2 เดือนที่เหลือ
ของปีจะต้องมีมูลค่าเฉล่ียประมาณเดือนละ 18,950 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ไม่ยากนัก อีกทั้งในช่วงเดือน
ตุลาคมการส่งออกในตลาดหลัก พบว่าตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และอาเซียน ขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าในเดือนตุลาคม 2557 สามารถ
ส่งออกข้าวได้ 1.214 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุดของปีน้ี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 จากเดือนกันยายนคิดเป็น
มูลค่า 19,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 ส่วนในช่วง 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2557) ส่งออกได้ 8.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
62.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 139,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ใน
ระดับสูงนั้น เป็นผลมาจากตลาดต่างประเทศต้องการน าเข้าข้าวเพื่อให้ทันก่อนช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับมี
การส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนแนวโน้มของส่งออกข้าว
เดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากผู้ส่งออกยังต้องมีการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลของจีน ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ตามสัญญารัฐต่อรัฐ ส่งผลให้สมาคมส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 2557 มีโอกาสที่ไทยจะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน และไทยจะ
กลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวสูงสุดของโลกในปีน้ี 

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 โดยเฉพาะงบลงทุนต่่าเป้าถึงร้อยละ 55.68 ตั้งแต่ช่วงต้น
ปีงบประมาณจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.57 ล้านล้านบาท แต่เบิกจ่ายได้จริงเพียง 5.02 
แสนล้านบาท ซึ่งยังต่ ากว่าเป้า 1.11 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 18.23 ทั้งนี้การเบิกจ่ายแบ่งเป็นงบประจ า 2.13 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
4.8 แสนล้านบาท ต่ ากว่าเป้า 8.49 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 15.02 งบลงทุน 4.44 แสนล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2.14 หมื่นล้านบาท ต่ า
กว่าเป้า 2.69 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 55.68 การเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังช้าเนื่องจากมีการตั้งเป้าเบิกจ่ายไว้สูงตามนโยบายเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ต้องเซ็นสัญญาภายในวันที่ 25 ธันวาคม2557 อยู่ระหว่างช่วง
การท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง แต่คาดว่าหลังจากนี้ไปการเบิกจ่ายจะท าได้รวดเร็วขึ้น โดยการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเห็นว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 แต่ด้วย

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 พาณิชย์เผยส่งออก ต.ค. ขยายตัว 3.97% สูงสุดรอบ 21 เดือน 

 ส่งออกขา้ว ต.ค. สูงสุดในรอบปี ลุ้นทั้งปี 57 ทะลุ 10 ลา้นตัน 

 คลังแจงเบิกจา่ยงบลงทุนปี 58 พลาดเป้า 55% หวั่นกระทบเศรษฐกิจไตรมาสสุดทา้ย 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 24-28  พฤศจิกายน 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 ประจ าวันที่ 1 ธันวาคม  2557 
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ข้อจ ากัดของขั้นตอนการเบิกจ่ายจึงท าให้มีความล่าช้ากว่าที่คาดไว้ ดังนั้นเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจึงน่าจะเห็นผลหลังไตรมาส
แรกของปี 2558 ไปแล้ว  

 

 
 

 

 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน ส านักวิเคราะห์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ไตรมาส 3/2557 คร้ังที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากที่เคยประกาศไว้ครั้ง
แรกว่าขยายตัวร้อยละ 3.5 เน่ืองจากการบริโภคส่วนบุคคล การลงทุนภาคเอกน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจของยูโรโซนที่มีแนวโน้มดีขึ้นโดยดัชนีความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายน 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 100.8 จาก
ระดับ 100.7 ในเดือนตุลาคม ขณะที่ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นคร้ังแรกในรอบ 2 ปี โดยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 5.6 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.75 สาเหตุของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และแก้ปัญหาต้นทุนการกูยืมของผู้ประกอบการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ธนาคารกลางจีน
ยงัได้แสดงความเห็นว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ร้อยละ 7.4 ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว 
ส าหรับราคาน้่ามันในสปัดาหน้ี์ปรับตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยูท่ี ่74.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่

ในระดับต่่ากว่า 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 จากปริมาณน้ ามันดิบที่ปรับตวัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะจากประเทศนอกกลุ่ม OPEC อย่างสหรัฐฯ ขณะที่ความต้องการใช้น้ ามันยังคงอยูใ่นระดับต่ า ประกอบกับสมาชิกของกลุ่ม 

OPEC ตัดสินใจคงอัตราการผลิตน้ ามันดิบไว้ที่ระดับเดิม (30 ล้านบาร์เรลต่อวัน) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (1-5 ธันวาคม 2557)        

 กระทรวงพาณชิย์แถลงตัวเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนพฤศจิกายน 
2557 

 การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค 
 

 

 จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3/57 (คร้ังที่ 2) ขยายตัว 3.9% เพิ่มขึ้นจากการประกาศคร้ังก่อน 

 ความเชื่อมั่นยูโรโซน พ.ย. ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน  

 จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคร้ังแรกในรอบ 2 ปี 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่อเน่ืองและอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่อเน่ือง 4 สัปดาห์ 
จากอุปทานน้ ามันที่เพิ่มขึ้น 

 
 


