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การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร ัง้ที ่3/2558 วนัที ่29 เมษายน 2558 คณะกรรมการมีมติ 5 ต่อ 2 
เสียงให้ลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงรอ้ยละ 0.25 จากระดบัรอ้ยละ 1.75 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.50 โดยให้มีผลทนัที เน่ืองจากเห็นว่า
เศรษฐกจิมแีนวโน้มฟ้ืนตวัในอตัราทีต่ ่ากว่าทีเ่คยประเมนิไวใ้นการประชุมครัง้ก่อน แมก้ารเบิกจ่ายงบลงทุนภาครฐัทีท่ าไดเ้พิม่ขึน้และการ
ท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มดต่ีอเน่ือง แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะชดเชยการส่งออกสนิคา้และการบริโภคภาคเอกชนที่ อ่อนแรงกว่าที่คาดมากในไตร
มาสที ่1 กระทรวงพาณิชยเ์ผยการส่งออกเดือนมีนาคม 2558 มีมูลค่า 18,886 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ปรบัตัวลดลงร้อยละ 4.45 
เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยการส่งออกสนิคา้เกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6 
และการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมเดอืนมนีาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกัในส่วนของการส่งออกไปยงั
สหรฐัอเมริกาเดอืนมนีาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.6 ขณะทีก่ารส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง
ร้อยละ 2.1 8.4 และ 8.3 ตามล าดบั สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2558 มีการส่งออกปริมาณ 
785,892 ตนั ลดลงรอ้ยละ 1.7 มูลค่า 12,921 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้การส่งออก
ขา้วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 มปีริมาณ 2,126,546 ตนั ลดลงร้อยละ 3.6 มลูค่า 35,775 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยการส่งออกขา้วทีช่ะลอตวัลงเป็นผลมาจากประเทศผู้ซือ้ขา้วบางส่วนชะลอการซื้อข้าวจากไทยและหนัไปซื้อ
ขา้วจากแหล่งทีม่รีาคาถูกกว่าไทย เช่น เวยีดนาม อนิเดยีซึง่ต่างกป็รบัลดราคาส่งออกขา้วอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าของไทยเพื่อดงึความสนใจ
ของประเทศผู้ซือ้ 

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป (เงินเฟ้อ) เดือนเมษายน 2558 อยู่ทีร่ะดบั 106.35 ลดลงร้อยละ 1.04 เมือ่เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นการติดลบต่อเนือ่ง 4 เดือนในรอบปีน้ี และติดลบสงูสดุในรอบ 67 เดือน โดยสาเหตุที่ท าให้เงินเฟ้อ
ติดลบเป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของราคาสนิคา้ในกลุ่มน ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นหลกั โดยคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อตลอดทัง้ปี 2558 ขยายตัว
ร้อยละ 0.6-1.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ภายใต้สมมติฐานคอืเศรษฐกจิไทยขยายตวัรอ้ยละ 3-4 ราคาน ้ามนัดบิตลาดดไูบเฉลีย่ 50-60 เหรียญ
สหรฐัฯต่อบาร์เรล และอตัราแลกเปลีย่น 32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ปรบัลดประมาณการณ์
เศรษฐกิจปี 2558 ขยายตวัรอ้ยละ 3.7 ช่วงคาดการณ์ระหว่างรอ้ยละ 3.2-4.2 จากคาดการณ์เดิมขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเดือน
มกราคมทีผ่่านมา โดยคาดว่าการส่งออกปี 2558 จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.2 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 เน่ืองจาก
เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ชะลอตวั โดยปจัจยัหลกัในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีน้ีจะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มดขีึน้อย่างต่อเน่ือง ภายหลงัจากนกัท่องเทีย่วมคีวามเชื่อม ัน่ต่อสถานการณ์การเมอืงไทยมากขึ้น คาดว่าทัง้ปีจะมีนักท่องเที่ยว

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พลิกโผ กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% 

 พาณิชย ์เผยส่งออก มี.ค. 58 ลดลง 4.45% ปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3  

 ส่งออกข้าว มี.ค. 58 ลดลง  1.7% เหตุข้าวไทยราคาสงูกว่าคู่แข่ง 

 เงินเฟ้อ เม.ย. 58 ลด 1.04% ต ่าสดุในรอบ 67 เดือน  

 สศค. ปรบัลดคาดการณ์จีดีพี 58 เหลือ 3.7% เหตุส่งออกขยายตวัต ่ากว่าคาด 

 ส.อ.ท. เผยความเช่ือมัน่อุตฯ มี.ค. 58 ต ่าสดุรอบ 5 เดือน ส่งออกรถยนต์ มี.ค. สงูสดุในประวติัศาสตร ์
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เขา้มาถึง 29.4 ลา้นคน ขยายตวัจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.6 รวมถึงการใชจ่้ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนซึง่ถือเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในปีน้ี จะเหน็ไดว่้าเศรษฐกจิไทยยงัต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศค่อนขา้งมาก การทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงินมนีโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมน่าจะมีส่วนสนับสนุน
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยใหม้เีสถียรภาพเพิม่มากขึน้ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2558 อยู่ที ่
ระดบั 87.7 ลดลงจากระดบั 88.9 ในเดือนกมุพาพนัธ์ โดยปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที ่3 และดชันีอยู่ในระดบัต า่สุดใน
รอบ 5 เดือน เป็นผลจากการลดลงของค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ 
ขณะทีด่ชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าอยู่ทีร่ะดบั 100.4 เพิ่มขึ้นจาก 99.2ในเดือนกุมภาพนัธ์ โดยคาดการณ์ว่าค าสัง่ซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลติและผลประกอบการมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอด
การส่งออกรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2558 มียอดส่งออก 127,619 คนั สูงสุดในรอบ 27 ปี นับตัง้แต่มีการส่งออกรถยนต์ในปี 
2531 เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.63 คดิเป็นมลูค่าการส่งออก 57,113 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.08 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

 
 

 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มชะลอตวัลง ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงานตัวเลขจีดีพีคร ัง้แรกของสหรฐัฯ 
ในไตรมาส 1/2558 ขยายตวัรอ้ยละ 0.2 ลดลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ยายตวัร้อยละ 2.2 นบัเป็นอตัราการขยายตวัทีต่ ่าทีสุ่ดในรอบ 1 
ปี เน่ืองจากการชะลอตวัของการลงทุนของภาคธุรกจิ ประกอบกบัตัวเลขการส่งออกที่ปรับตัวลดลง และการลดการใช้จ่ายต่างๆ ของ
ผู้บริโภค ส่งผลใหท้ีป่ระชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อยละ 0-0.25 ต่อไป เช่นเดียวกบั
เศรษฐกจิยโูรโซนดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรบัตัว
ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 103.7 ลดลงเลก็น้อยจากระดบั 103.9 ในเดือนมีนาคม 2558 จากความกงัวลเกี่ยวกบักรีซ ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่น
กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมรายงานยอดค้าปลีกของญีปุ่่ นในเดือนมีนาคม 2558 ปรบัตัวลดลงร้อยละ 9.7   
เมื่อเทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นระดบัที่รุนแรงที่สุดในรอบ 17 ปี ผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภค
เผชญิมคีวามยากล าบากในการใชจ่้ายเพิม่ขึน้ 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่61.72 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากเหตุการณ์ความไม่สงบในเยเมนทีย่ดืเยือ้หลงัซาอุดอิาระเบียยงัคงโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮตูตีอย่างต่อเน่ือง ประกอบ
กบัส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) รายงานปริมาณน ้ามนัดบิทีคุ่ชชิ่งปรับลดลง 514,000 บาร์เรล นับเป็นการปรับ
ลดลงครัง้แรกในรอบ 5 เดอืน นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีอ่่อนค่าลง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (4-8 พฤษภาคม 2558)        

 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย แถลงข่าวดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดอืนเมษายน 2558 
 ตวัเลขการจ้างงานของสหรฐัฯ เดอืนเมษายน 2558 

 

 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 1/58 ขยายตวัต ่าสดุในรอบ 1 ปี 

 Fed มีมติคงอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ี 0-0.25%  

 ความเช่ือมัน่ยโูรโซน เม.ย. ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย อยู่ท่ี 103.7 

 ยอดค้าปลีกของญ่ีปุ่ น มี.ค. ปรบัตวัลดลงมากสดุในรอบ 17 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากเหตุการณ์ความรนุแรงในเยเมนท่ียืดเยือ้ 
 

 
 


