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 กระทรวงพาณิชย ์รายงานดชันีราคาผู้บริโภคเดือนธนัวาคม 2557 อยู่ทีร่ะดบั 106.65 เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.60 จากช่วง

เดียวกนัของปีทีผ่่านมา อยู่ในระดบัต า่ทีส่ดุในรอบ 62 เดือนนับจากเดือนตุลาคม 2552 ที่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ส่งผลให้
เงินเฟ้อตลอดทัง้ปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 1.89 ต ่ากว่ากรอบเงินเฟ้อที่ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 2.0-2.8 โดยเงินเฟ้อในเดือนธันวาคมที่ปรับตัว
เพิม่ขึน้ในอตัราทีช่ะลอตวัลงเน่ืองจากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิขายปลกีภายในประเทศปรบัตวัลดลงตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีล่ดลง และ
ยงัมกีารปรบัโครงสร้างราคาพลงังานในประเทศของรฐับาล ขณะทีส่นิคา้ส าคญั เช่น เน้ือสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ผกั และผลไม้ มีราคาปรับตัว
ลดลง เน่ืองจากผลผลติออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ศนูยพ์ยากรณ์ฯ คาดว่าอตัราเงินเฟ้อในปี 2558 น่าจะขยายตัวในระดบัที่ไม่สูงนักแต่
น่าจะอยู่ในระดบัทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยดชันี
ความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนธนัวาคมทีผ่่านมาอยู่ที ่81.1 สงูสดุในรอบ 18 เดือนหลงัราคาน ้ ามนัปรบัลดลง เพิ่มขึ้นระดบั 79.4 
ในเดอืนก่อนหน้า โดยเป็นการปรบัตวัขึน้ของดชันีความเชื่อม ัน่ในทุกๆ ดา้น โดยดชันีความเชื่อม ัน่ต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดบั 70.5 
เพิม่ขึน้จากระดบั 68.8 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสการหางานท าอยู่ที่ระดบั 74.6 เพิ่มขึ้นจากระดบั 73.1 และดชันีความเชื่อม ัน่
เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคตอยู่ที ่98.3 เพิม่ขึน้จาก 96.3 ในเดอืนก่อนหน้า โดยมีปจัจัยบวกจากคณะกรรมการนโยบายการเงินคงอตัรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวท้ีร่้อยละ 2.0 ระดบัราคาน ้ามนัขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง การจัดงานลดราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกบัร้านคา้ปลกีและหา้งสรรพสนิคา้ทัว่ประเทศช่วยท าใหเ้กดิการตื่นตวัในการจบัจ่ายใชส้อย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าการ
ส่งออกข้าวไทยในปี 2557 จะส่งออกได้ถึง 10.5 ล้านตนั และปี 2558 คาดว่าการส่งออกข้าวจะเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
ส่งออกได้ 10-12 ล้านตนั โดยการส่งออกขา้วในปี 2557 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านบาท จากการที่รัฐบาลเร่งผลกัดนัการ
ระบายขา้วอย่างต่อเน่ือง โดยจากขอ้มลูการส่งออกขา้วของไทย 11 เดอืนของปี 2557 สามารถส่งออกขา้วไดแ้ลว้ประมาณ 10.2 ล้านตัน 
ซึง่เป้าหมายการส่งออกตลอดทัง้ปี 2557 ที ่10.5 ลา้นตนัคงเป็นไปไดไ้ม่ยากนกั อย่างไรกต็ามในปี 2558 ปญัหาภยัแล้งที่จะรุนแรงมาก 
อาจส่งผลใหก้ารปลกูขา้วนาปรงัทีจ่ะมผีลผลติลดลงประมาณร้อยละ 50 นอกจากน้ีสถานการณ์ราคาน ้ามนัทีม่แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
กจ็ะเป็นอกีปจัจยัทีต่้องจบัตามองว่าจะกระทบการส่งออกขา้วไทยมากน้อยเพยีงแต่ใด โดยเฉพาะตลาดไนจีเรียทีเ่ป็นตลาดข้าวน่ึงขนาด
ใหญ่ของไทย ซึง่มรีายไดก้ว่าร้อยละ 90 มาจากการส่งออกน ้ามนั กอ็าจจะส่งกระทบก าลงัซือ้ขา้วน่ึงจากไทยลดลงกเ็ป็นได ้

กระทรวงการคลงั เปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2.57 ล้านล้านบาท แต่เบิกจ่ายได้จริงเพียง 7.66 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.76 ทัง้น้ีการ
เบิกจ่ายแบ่งเป็นงบประจ า 2.13 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายได้ 7.25 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.03 งบลงทุน 4.44 แสนล้านบาท 
เบิกจ่ายได ้4.12 หมื่นลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 9.29 การเบิกจ่ายงบลงทุนทีย่งัชา้เน่ืองจากมกีารตัง้เป้าเบิกจ่ายไวส้งูถึงร้อยละ 20-30 ใน

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อ ธ.ค. 57 ต ่าสดุรอบ 62 เดือน ส่งผลเงินเฟ้อทัง้ปี 57  ต ่ากว่าเป้า 

 ศนูยพ์ยากรณ์เผยดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ธ.ค. 57 สงูสดุรอบ 18 เดือน 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวลุ้นปี 58 ไทยส่งออกข้าวแตะ 12 ล้านตนั 

 คลงัเซง็ลงทุนภาครฐัยงัอืด Q1 ปีงบประมาณ 58 เบิกจ่ายงบได้เพียง 9% 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 5-9 มกราคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 132 ประจ าวนัท่ี 12 มกราคม  2558 
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ไตรมาสแรกตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล แต่อาจจะยงัไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเน่ืองจาก
มาตรการทีอ่อกไปคาดว่าน่าจะเหน็ผลในไตรมาสที ่2 (มกราคม-มนีาคม 2558) การเบิกจ่ายงบทุนของภาครฐัยงัคงเป็นปจัจยัส าคญัที่ท ัง้
ภาครฐัและภาคเอกชนเหน็ว่าจะมส่ีวนช่วยกระตุ้นใหเ้ศรษฐกจิของประเทศฟ้ืนตวัได ้รวมทัง้มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน
ผ่านสถาบนัการเงินของภาครฐั โดยเฉพาะการใหส้นิเชื่อแก่ SMEs ตลอดจนโครงการลงทุนของภาครฐั ซึง่อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามขัน้ตอน ดงันัน้เมด็เงินทีจ่ะเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิจึงน่าจะเหน็ผลหลงัไตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ 2558 ไปแลว้ 
 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ยงัถูกขบัเคลื่อนโดยเศรษฐกจิสหรฐัฯ ทีย่งัมแีนวโน้มขยายตวัไดด้อีย่างต่อเน่ืองตามภาวะการจ้างงานที่
ดขีึน้ กระทรวงแรงงานของสหรฐัฯ รายงานจ านวนผู้ยืน่ขอรบัสวสัดิการว่างงานในช่วงส้ินสดุสปัดาห์มีจ านวนลดลง 4,000 ราย 
มาอยู่ทีจ่ านวน 294,000 ราย นอกจากน้ีสถาบนั ADP Research รายงานว่าในเดือนธนัวาคม 2557 ธรุกิจภาคเอกชนสหรฐัฯ มี
การจ้างงานเพิม่ข้ึน 241,000 ราย ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หลงัจากที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 208,000 ราย ในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ตวัเลขเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานสหรฐัฯ เริ่มมกีารฟ้ืนตวัดขีึน้ ขณะทีเ่ศรษฐกิจของยูโรโซนยงัมีแนวโน้ม
ชะลอตวัต่อเน่ืองหลงัตวัเลขทางเศรษฐกจิส่งสญัญาณว่ายโูรโซนไดเ้ขา้สู่ภาวะเงินฝืดแล้ว โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2557 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.2 ถือเป็นระดบัต า่สดุนับตัง้แต่เดือนกนัยายน 2552 และนับเป็นคร ัง้แรกในรอบ 5 ปีครึง่ทีอ่ ัตราเงินเฟ้อ
อยู่ในระดบัติดลบ เน่ืองจากราคาน ้ามนัทีป่รบัลดลงอย่างมาก ส าหรบัการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดในครัง้น้ีมีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเพิม่เติม 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงต า่สดุในรอบ 5 ปี โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่48.16 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล 
จากความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ามนัทีย่งัคงลน้ตลาด จากการทีก่ลุ่มผู้ผลิตน ้ามนัทัง้จาก OPEC และ Non-OPEC ยงัไม่ปรับลดก าลงั
การผลติลง ทัง้น้ีนอกจากอุปทานน ้ามนัทีม่มีากกว่าอุปสงคแ์ลว้ ค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึ้นมส่ีวนท าใหร้าคาน ้ามนัปรบัลดลง  
 
 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (12-16 มกราคม 2558)        

 ดลุการช าระเงิน EU ไตรมาสท่ี 3/2557  

 ยอดค่าปลีกสหรฐัฯ เดือนธนัวาคม 2557 

 ขอรบัสวสัดิการว่างงานของสหรฐัฯ ลดลง 4,000 ราย 

 การจ้างงานภาคเอกชนของสหรฐัฯ ธ.ค. ส่งสญัญาณดีจ านวนผู้ย่ืนขอรบัสวสัดิการว่างงานลดลง 

 เงินเฟ้อยโูรโซนติดลบคร ัง้แรกรอบ 5 ปีครึง่ 

 ราคาน ้ามนัอยู่ในระดบัต ่าว่า 50 เหรยีญสหรฐัฯ คร ัง้แรกในรอบ 5 ปี 

  

 
 


