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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจทัศนคติพฤติกรรม การใช้จ่ายเงิน
ในเทศกาลวาเลนไทน์ปี 2558 พบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายถึง 3,513 ล้านบาท สูงสุดต้ังแต่เร่ิมส ารวจในรอบ 9 ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 4.52 เป็นผลจากราคาสินค้าที่เก่ียวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ปรับสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นของขวัญที่นิยม
ของเทศกาลนี้ได้ปรับราคาสูงขึ้นไปล่วงหน้ากว่าช่วงปกติแล้วร้อยละ 100 หรือเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวและอาจเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50-100 ในวัน
วาเลนไทน์ด้วย โดยแม้ว่าวาเลนไทน์ปีนี้จะมีมูลค่าเงินสะพัดมากที่สุดและสามารถขยายตัวได้จากปีที่ผ่านมา แต่ถือเป็นอัตราการ
ขยายตัวที่ต่่ามากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่ องจากยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการหา
รายได้รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 50,472 ล้านบาท สูงสุดต้ังแต่ส ารวจมาในปี 2549 
ส่วนใหญ่มาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น โดยเฉพาะผลไม้อย่างส้มและกล้วยหอมที่ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดรับเทศกาล
ตรุษจีน ส่วนสินค้าไหว้ประเภทอื่นๆ เช่น ไก่ หมู เป็ด ราคาปรับเพิ่มไม่มากนัก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.71 ซึ่งหากพิจารณา
มูลค่าเงินสะพัดแม้ตรุษจีนปีน้ีจะมีเงินสะพัดสูงสุดในรอบ 10 ปี แต่อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากผู้บริโภคยังระมัดระวัง
การใช้จ่ายอยู่ โดยภาพรวมบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลตรุษจีนจะคึกคักเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วน
ต่างจังหวัดซบเซาลงเน่ืองจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่่า ยกเว้นภาคใต้ที่แม้ราคายางพาราจะลดลงมามาก แต่หลายพื้นที่มีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับตรุษจีนมากเป็นพิเศษ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. เผยการประเมินผลมาตรการ
ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดรายละ 15,000 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ โดยพบว่าเกษตรกร
ร้อยละ 98 ได้รับเงินแล้ว ส่วนร้อยละ 2 ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร เช่น มีการเปล่ียนชื่อผู้ถือครองที่ดิน เกษตรกร
เปล่ียนนามสกุล เป็นต้น โดยพบว่าเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยเฉล่ีย 13,860 บาท/ราย ส่าหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับนั้นเกษตรกรร้อยละ 
49 เก็บไว้ลงทุนท่านาในครั้งต่อไป ร้อยละ 38 ใช้เพื่ออุปโภค/บริโภค ร้อยละ 10 ใช้จ่ายค่าหนี้สินที่เป็นปัจจัยการผลิตข้าวที่ค้างจ่าย ร้อย
ละ 8 ใช้หนี้ผู้ให้กู้ยืม ร้อยละ 4 ใช้หนี้ ธ.ก.ส. และอื่นๆ ร้อยละ 10 ได้แก่ เก็บออม ลงทุนท่าการเกษตรประเภทอื่น ซึ่งจากการส่ารวจจะ
เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการดังกล่าว มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่พอใจนักเนื่องจากเห็นว่าเงินที่ชดเชยมีจ่านวน
น้อยเกินไป ซึ่งต้องการให้จ่ายเงินชดเชยตามจ่านวนพื้นที่ที่ท่านาทั้งหมด หรือชดเชย 2 ใน 3 ของพื้นที่ท่านา หรือชดเชยขั้นต่่า 30 ไร่ 
เป็นต้น และควรเพิ่มเงินชดเชย เป็น 2,000-3,000 บาทต่อไร ่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรหามาตรการที่จะช่วยพัฒนา
ส่งเสริมเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน สนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิต มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิต 
เพิ่มมากขึ้น จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรจะได้ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐมากจนเกินไป และจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกษตรมี
พัฒนาการท่าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 วาเลนไทนย์อดใช้จ่ายสูงสุดรอบ 9 ปี แต่ขยายตัวต  าเหตุคนกังวลภาวะเศรษฐกิจ 

 ตรุษจีนเงินสะพัดกว่า 5 หมื นล้าน ของไหวป้รับราคาพรบึรับเทศกาล 

 สศก. เผยชาวนาพอใจมาตรการชดเชยรายได้ไร่ละ 1 พันบาท วอนใช้มาตรการต่อเนื อง  
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เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีความผันผวนเนื่องจากรายงานว่า การส่งออกของจีนในเดือนมกราคม 2558 ลดลงร้อยละ 3.3 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออก 1.23 ล้านล้านหยวน (200,780 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ขณะที่การ
น่าเข้าลดลงร้อยละ 19.9 มีมูลค่า 8.60 แสนล้านหยวน โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักที่ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะการ
ส่งออกจากจีนไปญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.4 และ 4.4 ตามล่าดับ ส่วนเศรษฐกิจของยูโรโซนและญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น ส่านักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) รายงานว่า จีดีพีในไตรมาส 4/2557 ขยายตัวร้อยละ 0.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ส่าหรับปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวนั้นเน่ืองจากเศรษฐกิจเยอรมนีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปปรับตัวดี
ขึ้น ด้านยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพื้นฐานของญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากเดือนก่อน โดยเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 เดือน ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะการลงทุนทางธุรกิจในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลท่าให้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นทั้งในด้านการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 

ส าหรับราคาน้ ามันในสัปดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 54.56 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล หลังจาก Baker Huges เปิดเผยข้อมูลการขุดเจาะน้ ามันดิบของโลกลดลงต่อเน่ือง โดยในเดือนมกราคม 2558 ปริมาณ
การขุดเจาะน้่ามันดิบทั่วโลกลดลง 261 หลุม ประกอบกับ OPEC ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้่ามันดิบในปี 2558 มาอยู่ที่ 29.21 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งคาดว่าอุปทานน้่ามันดิบจาก Non-OPEC จะลดลงมาอยู่ที่ 850,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากการลงทุนของบริษัท
ขุดเจาะน้่ามันที่ลดลง อย่างไรก็ตามราคาน่้ามันยังคงถูกกดดันจากปริมาณน้่ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาร์เรล 
มาอยู่ที่ 417.9 ล้านบาร์เรล แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 80 ปี  
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ประเด็นที น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (16-22 กุมภาพันธ์ 2558)        

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 4/57 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื อมั นภาคอุตสาหกรรม และ ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนมกราคม 2558  

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของสหรัฐฯ 
 

 ส่งออก-น าเข้าจีน ม.ค. 58 ลดลงเกินคาด 

 จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 4/2556 เพิ ม 0.3% 

 ยอดสั งซื้อเครื องจักรพื้นฐานญี ปุ่น ธ.ค. เพิ มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน 

 ราคาน้ ามันปรับตัวเพิ มขึ้นหลังการขุดเจาะน้ ามันดิบของโลกลดลงต่อเนื อง 
 

 
 


