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          ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคของไทยเดือน
มีนาคม 2558 ปรบัตวัลดทุกรายการ 3 เดือนติดต่อกนั โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดอืนมนีาคมอยู่ทีร่ะดบั 77.7 ลดจาก 79.1 ใน
เดอืนกุมภาพนัธ์ต ่าสุดในรอบ 9 เดอืน โดยดชันีความเชื่อม ัน่ของผู้บริโภคในปจัจุบนัอยู่ที ่58.8 ลดลงจาก 59.8 และดชันีความเชื่อม ัน่ของ
ผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที ่84.9 ลดลงจาก 86.4 ขณะทีด่ชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที่ 67.1 ลดลงจาก 68.4 ดชันีความ
เชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสในการหางานท าอยู่ที ่72.0 ลดลงจาก 73.0 และดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 94.0 ลดลงจาก 
95.8 เน่ืองจากทีผู่้บริโภคมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความผนัผวนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย การส่งออกที่ขยายตัวต ่ากว่าที่คาด การ
เบิกจ่ายภาครฐัล่าชา้ และระดบัราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า ส่งผลใหป้ระชาชนยงัคงระมดัระวงัการใชจ่้ายอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามจากที่
รฐับาลยกเลกิกฎอยัการศกึและหนัมาใชม้าตรา 44 คาดว่าจะส่งผลใหน้กัท่องเทีย่วมคีวามมัน่ใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในภาพรวมเดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 อยู่ที ่171.91 ขยายตวัรอ้ยละ 3.6 จากช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา โดยกลบัมาเป็นบวกคร ัง้แรกในรอบ 23 เดือน ซึ่งเป็น
การขยายตวัตามหลายอุตสาหกรรม อาทกิารกลัน่น ้ามนั เบียร์ น ้าตาล เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผลมาจาก
อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนัในส่วนของโรงกลัน่ต่างๆ กลบัมาท าการผลติไดเ้กอืบทุกโรงแลว้หลงัมกีารปิดซ่อมบ ารุงในช่วงที่ผ่านมา  ใน
ส่วนของอุตสาหกรรมผลติเบียร์ผู้ประกอบการเร่งท าการผลติก่อนมกีารปรบัใชก้ฎหมายเรื่องของการจัดสรรเงินเข้ากองทุนพฒันาการ
กฬีาแห่งชาติประมาณร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตที่เสียในแต่ละปี และในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์สถานการณ์ด้านการผลิต
ปรบัตวัดขีึน้ โดยยอดผลติรถยนต์เดอืนกุมภาพนัธ์อยู่ที ่175,351 คนั เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.79 จาก
สถานการณ์ดา้นการส่งออกรถยนต์ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยยอดส่งออกเดอืนกุมภาพนัธ์มีการส่งออก 108,731 คนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 
ซึง่การผลติและการส่งออกรถยนต์เป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ 2 เดอืนติดต่อกนั โดยคาดว่า MPI ทัง้ปีน้ี จะขยายตวัทีร่้อยละ 3-4 ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้งตัง้แต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบนั พบว่าผลผลิต
เกษตรได้รบัความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,012 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสยีหายของสนิคา้ข้าว 5,532 ล้านบาท จากพื้นที่
เสยีหาย 1.17 ลา้นไร่ คดิเป็นปริมาณผลผลติ 6.63 แสนตนั และพชืไร่ 479 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 5.81 หมื่นไร่ คิดเป็นปริมาณ
ผลผลติ 3.26 แสนตนั จะเหน็ไดว่้าความเสยีหายของพชืผลทางการเกษตรดงักล่าวอนัเป็นผลจากสถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ีที่รุนแรงที่สุด
ในรอบหลายปี หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรทีจ่ะออกมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิง่การใหข้อ้มลูข่าวสาร
เกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นภยัแลง้แก่เกษตรกรอย่างทนัท่วงท ีรวมถึงการใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรในการปรบัเปลีย่นการปลกูพชืใหเ้หมาะ
กบัสภาพดนิฟ้าอากาศเพื่อลดความสญูเสยีทีจ่ะเกดิแก่ผลผลติของตนลง 

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ครบรอบ 102 ปี อดัฉีด 3.5 หมืน่ล้านบาท ปล่อยกู้รายย่อยเพิม่เงินทุนหมุนเวียนในระบบ 4 
โครงการ ไม่ต้องมหีลกัทรพัยห์รือคนค า้ประกนั ปล่อยเพื่อชาวรากหญ้า พ่อคา้แม่คา้ กูไ้ดทุ้กอาชพี ดอกเบี้ยต ่าผ่อนยาว เน่ืองจากในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค มี.ค. 58 ลดลงทุกรายการ 3 เดือนต่อเน่ือง 

 สศอ. เผย MPI ก.พ. 58 อยู่ท่ีระดบั 171.91 เพ่ิมขึน้คร ัง้แรกรอบ 63 เดือน  

 สศก. เผยภยัแล้งสรา้งความเสียหายสินค้าเกษตรกว่า 6 พนัล้านบาท 

 ออมสินเทงบ 3.5 หมื่นล้าน สนองนโยบายรฐั 
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ช่วงวนัท่ี 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 144  ประจ าวนัท่ี 6 เมษายน 2558 

 พฤษภาคม 2557 



 

2 
 

Weekly Review 

ทีผ่่านมาสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง จากความกงัวลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยงัซบ
เซาท าใหป้ระชาชนและผู้ประกอบการมคีวามระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากขึน้ ประกอบกบัสถาบนัการเงินของเอกชนเองกม็คีวามเขม้งวด
ในการปล่อยสนิเชื่อมากขึน้ ดงันัน้การออกมาตรการดงักล่าวของธนาคารออมสนิน้ีน่าจะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหม้เีมด็เงินเขา้มาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกจิมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามมาตรการน้ีกถ็ือเป็นเพิม่ช่องทางของการก่อหน้ีทีง่่ายขึน้ของกลุ่มผู้มรีายได้น้อยเช่นเดียวกบั
มาตรการปล่อยกูข้องธุรกจินาโนไฟแนนซ ์แต่จะมอีตัราดอกเบี้ยทีต่ ่ากว่าจึงท าใหม้ภีาระในการผ่อนช าระทีน้่อยกว่าหากมกีารกู้ยืมเงินใน
วงเงินทีเ่ท่ากนั และเพื่อป้องกนัปญัหาหน้ีสนิครวัเรือนทีจ่ะเพิม่ขึน้ภาครัฐควรมีระบบติดตามถึงประสิทธิภาพการใช้เงินกู้ดงักล่าวของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดีขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยดชันีความเชือ่มัน่
ผู้บริโภคสหรฐัฯ (Consumer Confidence Index: CCI) เดือนมีนาคม 2588 ทีจ่ดัท าโดยสถาบนั The Conference Board 
ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่101.3 จากระดบั 98.8 ในเดอืนกุมภาพนัธ์ ถือเป็นการเพิม่ขึน้มากกว่าทีน่กัวเิคราะหค์าดการณ์ไว ้จากมุมมองที่
ดขีึน้ในตลาดแรงงานและรายได ้เช่นเดยีวกบัเศรษฐกิจยูโรโซนที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลงัดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic 
Confidence Index) ของยโูรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 103.9 จากระดบั 102.3 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 ถือเป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดอืนมิถุนายน 2554 ผลจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ของธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ส่งผลใหภ้าคธุรกจิและผู้บริโภคเชื่อม ัน่ว่าเศรษฐกจิของยโูรโซนจะปรับตวัดขีึน้ ขณะทีญ่ี่ปุ่นธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) รายงาน
ว่าดชันีความเชือ่มัน่ทางธรุกิจ (TANKAN) ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาส 1/2558 ยงัคงตัวอยู่ในระดบัเดิมคืออยู่ทีร่ะดบั 
12 (ไม่เปลีย่นแปลงจากไตรมาส 4/2557) สะทอ้นว่าเศรษฐกจิญี่ปุ่นยงัคงฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง ด้านเศรษฐกิจจีนดชันี PMI ภาคการ
ผลิตของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ทีจ่ดัท าโดย HSBC ปรบัตัวลดลงมาอยู่ที ่49.6 จากระดบั 50.2 ในเดือนกุมภาพนัธ์ ตัวเลข
ดงักล่าวบ่งชีว่้าเศรษฐกจิจีนยงัคงชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่53.55 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล จากความกงัวลว่าอุปทานน ้ามนัดบิในตลาดโลกจะเพิม่สงูขึน้หลงัอหิร่านสามารถบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์เบื้องต้น
กบัชาติมหาอ านาจทัง้ 6 ได ้ประกอบกบัปริมาณการผลติน ้ามนัของกลุ่ม OPEC ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่30.63 ล้านบาร์เรลต่อวนั ถือ
เป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2557 หลงัจากอริกัสามารถกลบัมาส่งออกน ้ามนัไดเ้ป็นปกติ   
 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (6 – 10 เมษายน 2558)        

 ยอดค้าปลีกเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ของอีย ู

 ยอดค าสัง่ซือ้ภาคการผลิตเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ของเยอรมนั 

 

 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรฐัฯ มี.ค. 58 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 ความเช่ือมัน่ยโูรโซน มี.ค. 58 ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 3 ปีครึง่ 

 ความเช่ือมัน่ทางธรุกิจ (TANKAN) ในไตรมาส 1/58 ทรงตวัจากไตรมาสท่ีผ่านมา 

 ภาคการผลิตจีน มี.ค. 58 อยู่ท่ีระดบั 49.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 

 ราคาน ้ามนัปรบัลดลงเลก็น้อยหลงัอิหรา่นบรรลขุ้อตกลงนิวเคลียรเ์บือ้งต้นกับชาติมหาอ านาจ และปริมาณ
การผลิตน ้ามนัของกลุ่ม OPEC ท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 

 
 


