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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ เปิดเผยวตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
ไตรมำส 1/2558 ขยำยตวัรอ้ยละ 3.0 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่ปรบัตวัดขีึน้จากไตรมาส 4/2557 ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.1 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่1 ปรบัตวัดขีึน้ตามการขยายตัวที่เร่งขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคครวัเรือนขยายตวัร้อยละ 2.4 การลงทุนภาครฐัขยายตวัร้อยละ 37.8 เป็นการขยายตวัของการลงทุนของรัฐบาลและการลงทุนของ
รฐัวสิาหกจิโดยเฉพาะการลงทุนในภาคก่อสร้างปรบัตวัดขีึน้มาก และภาคการท่องเที่ยวที่จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในระดบัที่ดี แต่
อย่างไรกต็ามเศรษฐกจิไทยในภาพรวมยงัมคีวามเสีย่งอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งออกในไตรมาสที่ 1 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 
อนัเป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าย ังมีความเปราะบางและขยายตัวต ่ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ไดป้รบัประมาณการจีดพีปีี 2558 มาอยู่ทีร่้อยละ 3-4 จากประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 
ศนูยพ์ยำกรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย เผยดชันีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจ SMEs ประจ ำ
ไตรมำสที ่ 1/2558 ดชันีอยู่ทีร่ะดบั 50 ลดลงจำกไตรมำส 4 ของปีทีผ่่ำนมำที ่ระดับ 50.5 สะท้อนภาพรวมของ SMEs ว่า
ผู้ประกอบการ SMEs มองว่าความสามารถในการแข่งขนัอยู่ในเกณฑป์านกลางและมแีนวโน้มทรงตวั โดยม ี4 สญัญาณทีส่ะทอ้นถึงดชันี
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิและสุขภาพของ SMEs ในไตรมาสน้ี ได้แก่ ยอดขายและรายได้มีแนวโน้มลดต ่าลง ปญัหาขาด
สภาพคล่องมคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ ภาระหน้ีสนิมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยงัคงมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งปญัหาของ 
SMEs ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นปญัหาดา้นการเงินเป็นส าคญั ซึง่รฐับาลควรใชธ้นาคารของรฐัเขา้มาแกป้ญัหาในด้านดงักล่าวโดยเดินหน้าน า
ร่องปรบัลดอตัราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการเขา้ถงึแหล่งเงินทนุแก่ธุรกจิ SMEs ลง เพื่อลดภาระหน้ีสนิและเพิม่โอกาสในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนของธุรกจิ SMEs เพิม่มากขึน้  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงดชันีรำคำสินค้ำเกษตรและปริมำณ
ผลผลิตสินค้ำเกษตรเดือนเมษำยน 2558 ปรบัตวัลดลง โดยดชันีราคาสนิคา้เกษตรเดือนเมษายน 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.45 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยสนิคา้เกษตรทีร่าคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา สุกร ไก่เน้ือและไข่ไก่ ส่วนดชันีผลผลิต
สนิคา้เกษตรเดอืนเมษายน 2558 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 13.28 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยสินค้าส าคญัที่ผลผลิตลดลง 
ไดแ้ก่ ขา้วเปลอืกเจ้า ยางพารา และปาลม์น ้ามนั ซึง่ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร คาดว่าดชันีราคาสนิคา้เกษตรเดอืนพฤษภาคม 2558 
จะอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัเดอืนเมษายน 2558 ส่วนดชันีผลผลติมแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยสนิคา้ส าคญัที่ออกสู่ตลาดมากใน
เดอืนพฤษภาคม 2558 ไดแ้ก่ ขา้วนาปรงั สบัปะรดโรงงาน ปาลม์น ้ามนั ลิน้จี่ และผลไม้ภาคตะวนัออก ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั
เผยยอดกำรจดัเก็บรำยได้รฐับำลช่วง 7 เดือนของปีงบประมำณ 2558 อยู่ที ่1.14 ล้ำนล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ำหมำย 1.56 หมืน่
ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.4  เป็นผลจากการน าส่งรายไดข้องรฐัวสิาหกจิ การจัดภาษีน ้ามนัที่สูงกว่าเป้าหมายเน่ืองจากการปรับขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 สภาพฒัน์เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ขยายตวั 3% คาดทัง้ปีโต 3-4% 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยดชันีแข่งขนั SMEs ไตรมาส 1 ยงัซึมเหตุยอดขายลด ปัญหาการเงินรมุ  

 สศก. เผยดชันีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตร เม.ย.58 ลดลง 

 ผลจดัเก็บรายได้รฐั 7 เดือนแรก สงูกว่าคาด 1.4% 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 16-22 พฤษภาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 151  ประจ าวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
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อตัราภาษีน ้ามนัดเีซล และการจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยงานอื่น ขณะเดยีวกนัการจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าต ่ากว่าเป้าหมาย
เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิปรบัตวัลดลง การจดัเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีสรรพสามติรถยนต์ยงัต ่ากว่าเป้าเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตวั และก าลงัซือ้ทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั แมว่้าในช่วง 7 เดอืนทีผ่่านมาภาวะเศรษฐกจิยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั แต่การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐั
ยงัสงูกว่าเป้าหมาย สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศเริ่มมสีญัญาณของการฟ้ืนตวั อย่างไรกต็ามคงต้องจับตาดู
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐัทีจ่ะออกมาในเร็วๆ น้ี ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง ก็จะมีผลสะท้อน
กลบัมาสู่การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัในทา้ยทีสุ่ด 

 
 

 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มทีศิทางผนัผวน เริ่มด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยอดกำรสร้ำงบ้ำนใหม่สหรฐัฯ เดือนเมษำยน 2558 
เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 20.2 เมือ่เทียบกบัเดือนก่อนหน้ำ เพิม่ข้ึนสูงสุดนับในรอบเกือบ 8 ปี นับตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2550 โดยมี
จ านวน 1.135 ลา้นยนิูต แสดงใหเ้หน็ว่าตลาดบ้านใหม่ในสหรฐัฯ เริ่มกลบัมาปรบัตวัดขีึน้อกีครัง้ สนบัสนุนตวัเลขเศรษฐกจิของสหรัฐฯ ที่
มสีญัญาณการปรบัตวัดขีึน้ ส่วนดชันีผู้จดักำรฝ่ำยจดัซ้ือ (PMI) ภำคกำรผลิตเบื้องต้นของสหรฐัฯทีจ่ดัท ำโดย Markit ในเดือน
พฤษภำคมอยู่ที ่53.8 ปรบัตวัลดลงจำก 54.1 ในเดือนก่อนหน้ำ ซึง่แมจ้ะปรบัตวัลดลงแต่ค่าดชันียงัคงยืนตัวในระดบัที่เกินกว่า 50 
ได ้เช่นเดยีวกบัดชันี PMI รวมภำคกำรผลิตและบริกำรเบื้องต้นของยโูรโซนในเดือนพฤษภำคม 2558 อยู่ที ่53.4 ปรบัตัวลดลง
จำกระดบั 53.9 ในเดือนเมษำยน 2558 ถือเป็นระดบัต ำ่สุดในรอบ 3 เดือน แต่ตัวเลขยงัคงอยู่เหนือกว่าระดบั 50 สะท้อนถึง
สญัญาณการเติบโตแต่เป็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน ในส่วนของดชันี PMI ภำคกำรผลิตเบื้องต้นของจีนในเดือน
พฤษภำคม 2558 ทีจ่ดัท ำโดย SHBC อยู่ทีร่ะดบั 49.1 ต ำ่กว่ำระดบั 50 บ่งช้ีว่ำกิจกรรมภำคกำรผลิตของจีนในเดือนน้ียงัคงหด
อย่ำงต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่3 ติดต่อกนั  

ส าหรับรำคำน ้ ำมนัในสปัดำห์น้ีปรบัตัวลดลงจำกสปัดำห์ทีผ่่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลี ่ยอยู่ที ่62.99 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บำรเ์รล หลงัค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้สงูสดูในรอบ 2 สปัดาห์ ประกอบกบัตลาดมีความกงัวลเกี่ยวกบัอุปทานน ้ามนัที่
ยงัคงลน้ตลาด โดยส านกังานพลงังานสากล (IEA) รายงานว่าปริมาณน ้ามนัดบิจากกลุ่ม OPEC ในปจัจุบนัมมีากเกนิความต้องการใช้อยู่ 
2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ขณะทีส่ านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรัฐฯ (EIA) กล่าวว่าปริมาณน ้ามนัดิบของโลกจะยงัคงเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (25-29 พฤษภาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงการส่งออกเดือนเมษายน 2558 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ เดือนเมษายน 2558  

 ประมาณการคร ัง้ท่ี 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2558 ของสหรฐัฯ 

 

อ่านต่อได้ท่ี : http://www.ryt9.com/s/iq24/2165797 

  
 

 ยอดการสรา้งบ้านใหม่สหรฐัฯ เม.ย. 58 สงูสดุในรอบเกือบ 8 ปี 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตสหรฐัฯ พ.ค. 58 ปรบัตวัลดลงจากเดือนก่อน 

  ภาคการผลิตยโูรโซน พ.ค. 58 ต ่าสดุในรอบ 3 เดือน 

 ภาคการผลิตของจีนหดตวัลงเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนั 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลง จากค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ และอุปทานน ้ามนัท่ีอยู่ในระดบัสงู 
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