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  สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ช้ีปี 2558 เป็นปีทีเ่ศรษฐกิจไทยอยู่ในจุดต า่สุดของวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2558 อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 2.75-3.25 เน่ืองจากมีปญัหาทัง้ภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ
เครื่องจกัรทางเศรษฐกจิแทบจะทุกตวัทัง้ปจัจยัการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน ข้อจ ากดัด้านรายจ่ายภาครัฐ และ
ภาคการส่งออก ภาคการบริโภคมปีญัหาหน้ีครัวเรือนปรับตัวอยู่ในระดบัสูงมากถึงร้อยละ 85-90 และสูงสุดติด 1 ใน 15 ของโลก จน
ก่อใหเ้กดิความกงัวลว่าหน้ีครวัเรือนทีเ่พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ในช่วงเศรษฐกจิชะลอตวั ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจสถานการณ์ภยั
แล้งปี 2558 เสียหายกว่า 6.8 หมืน่ล้านบาท โดยส ารวจจากเกษตรกรทัว่ประเทศจ านวน 1,200 ตวัอย่าง ระหว่างวนัที ่1-4 กรกฎาคม 
2558 ว่า ขณะน้ีภยัแลง้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวมแลว้ 68,144.97 ลา้นบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0.52 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดพี)ี พืน้ทีเ่พาะปลกูเสยีหายแลว้ 10-12 ลา้นไร่ จากพืน้ทีเ่พาะปลกูทัง้หมด 61 ล้านไร่ทัว่ประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเสยีหาย 4.6 ลา้นตนั มลูค่ากว่า 35,600 ลา้นบาท และยงัมคีวามเสยีหายจากผลผลติขา้วนาปรงัทีล่ดลงราว 32,512.44 ล้านบาท 
ซึง่ปญัหาภยัแลง้อาจท าใหเ้ศรษฐกจิไทยปีน้ีขยายตวัไดต้ ่ากว่าร้อยละ 3 โดยหากรฐับาลต้องการพยุงเศรษฐกจิใหข้ยายตวัไดม้ากกว่าร้อย
ละ 3 จะต้องใส่เงินเขา้ไปในระบบเศรษฐกจิราว 70,000-100,000 ลา้นบาท ผ่านการใหเ้งินชดเชยแก่เกษตรกรทีไ่ดร้บัความเสียหายจาก
สถานการณ์ภยัแลง้ดงักล่าว โดยอาจจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท และเพิ่มจากรายละ 15 ไร่ เป็น 20 ไร่ รวมถึงจ่ายเงิน
ชดเชยราคาพชืผลทางการเกษตรใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เร่งรดัโครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อใหเ้กดิการแกป้ญัหาอย่างย ัง่ยนืต่อไป  

ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ทีผ่่านมา (10 กรกฎาคม 2558) อยู่ทีร่ะดบั 33.92 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตวัอ่อนค่าลง
จากสปัดาห์ทีผ่่านมาและอ่อนค่าสดุในรอบ 6 ปี จากการสถานการณ์กรีซทีไ่ม่ไดร้บัการผ่อนผนัจากประเทศเจ้าหน้ี ส่งผลให้ค่าเงินยู
โรปรบัตวัอ่อนค่าอย่างมากเมื่อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคที่ปรับตัวอ่อนค่าลง
เช่นกัน ทัง้ น้ีเป็นการอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทจากการที่นักลงทุ นหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปญัหาดังกล่าว 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัสัง่การให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั ทัง้ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรหรอื ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรอื ธอส. เรง่ด าเนินการดูแลประชาชนทีป่ระสบปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวัจนต้องน าทีดิ่นไปจ านองจนเป็นหน้ีนอกระบบ ใหเ้ขา้มาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้หรือรีไฟแนนซ์กบัธนาคารแทน ซึ่ง
สถาบนัการเงินเฉพาะกจิของรฐัทัง้ 3 แห่ง ไดเ้ตรียมจดัท าหลกัเกณฑแ์ละก าหนดวงเงินส าหรับการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวไว้
แลว้ โดยธนาคารออมสนิจะดแูลในส่วนของประชาชนทัว่ไป พ่อคา้ แม่คา้ ทีม่เีงินกูไ้ม่เกนิ 500,000 บาทต่อราย โดยตัง้เป้าวงเงินสินเชื่อ
รวม 27,000 ลา้นบาท ตลอดจนการแก้ไขปญัหาหน้ีสินของครูขณะน้ีได้เปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านต้นสงักดัเพื่อรับรองหน้ีก่อนจะ
ด าเนินการช่วยเหลือต่อไป ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ .ก.ส. จะดูแลในส่วนของเกษตรกรที่ไม่เกิน 
100,000 บาทต่อราย และมมีาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรและสมาชกิสหกรณ์ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้วงเงิน 60,000 ล้านบาท โดย

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 TDRI ชีศ้ก. ไทยปี 58 โตกรอบ 2.75-3.25 หวัน่หน้ีครวัเรอืนสงูกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจ  

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยภยัแล้งท าเศรษฐกิจสญูกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท วอนรฐัเรง่ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกร  

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสดุในรอบ 6 ปี ผลกระทบกรซี 

 คลงัสัง่แบงก์รฐัปล่อยกู้รายย่อยหวงัฟ้ืนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 4-11 กรกฎาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 158  ประจ าวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 
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ขยายเวลาช าระหน้ีเดมิ การเพิม่สนิเชื่อระยะสัน้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห ์หรือ ธอส. จะดูแล
ในส่วนทีด่นิทีอ่ยู่อาศยั เช่น บ้าน ที่ดิน หากอยู่ในเงื่อนไขหรือมีหลกัประกนัตามที่ธนาคารก าหนดไว้ก็สามารถเข้ามาด าเนินการได ้
รวมทัง้การขยายสนิเชื่อโครงการสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ทีอ่ื่นๆ อกี 1,000 ลา้นบาท 
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 3.3 ถือเป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่เศรษฐกจิโลกหดตัวในปี 2552 โดยลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 
3.5 ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา และต ่าว่าการขยายตวัในปี 2557 จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างไร       
กต็าม IMF คงตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัเศรษฐกจิโลกในปี 2559 ที่ร้อยละ 3.8 ผลจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป 
ดา้นเศรษฐกจิสหรฐัฯ ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ รายงานว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรฐัฯ ในเดือนพฤษภาคม 2558 
เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 2.9 อยู่ที ่41.9 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จาก 40.7 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ ในเดอืนเมษายน โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 0.8 สู่ระดบั 188.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การน าเข้าลดลงร้อยละ 0.1 สู่ระดบั 230.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่
เศรษฐกจิยโูรโซนผลการลงประชามติของประชาชนชาวกรซีในวนัที ่5 กรกฎาคม 2558 ปรากฏว่ามากกว่าร้อยละ 61 ปฏิเสธ
มาตรการรดัเขม็ขดัของกลุ่มเจ้าหน้ี ซึง่ผลทีอ่อกมาท าใหร้ฐับาลกรีซสามารถเรียกร้องขอขอ้ตกลงใหม่แต่ก็ขึ้นอยู่กบัว่าเจ้าหน้ีจะยอม
ผ่อนปรนเงื่อนไขใหก้บักรีซหรือไม่ ล่าสดุรฐับาลกรซีได้ยืน่แผนการปฏิรปูการคลงัต่อกลุ่มเจ้าหน้ีแล้ว ซึง่ถ้ายงัไม่สามารถตกลงกนั
ไดจ้ะมคีวามเป็นไปไดส้งูทีก่รีซจะผิดนดัช าระหน้ีกบั ECB จ านวน 3,500 ลา้นยโูร ในวนัที ่20 กรกฎาคมน้ี  

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่56.70 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัจ านวนแท่นขุดเจาะน ้ามนัในสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 30 สปัดาห ์ประกอบกบัปริมาณการผลติน ้ามนัดบิที่
ปรบัเพิม่ขึน้ท ัง้จากกลุ่ม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC อย่างรสัเซยี รวมถึงผลการลงประชามติของกรีซทีป่ฏิเสธมาตรการรดัเขม็ขดั 

 
 

ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2558 และปี 2559 

 2554 2555 2556 2557 2558 (เม.ย.) 2559 (เม.ย.) 2558 (มิ.ย.) 2559 (มิ.ย.) 
World 4.0 3.1 3.4 3.4 3.5 3.8 3.3 3.8 
   US 1.8 2.8 2.2 2.4 3.1 3.1 2.5 3.0 
   Euro Zone 1.4 -0.7 -0.5 0.9 1.5 1.6 1.5 1.7 
   Japan -0.6 1.4 1.6 -0.1 1.0 1.2 0.8 1.2 
   China 9.3 7.7 7.8 7.4 6.8 6.3 6.8 6.3 
ท่ีมา: IMF, July 2015 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (13-17 กรกฎาคม 2558)        

 จีดพีจีีน ไตรมาส 2/2558 
 
 

 
  

 
 

 IMF ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก อยู่ท่ี 3.3% ต ่าสดุในรอบ 6 ปี 

 ดลุการค้าสหรฐัฯ พ.ค. 58 ขาดดลุเพ่ิมขึน้จากเดือนก่อนหน้า 

 ชาวกรซี 61% ลงมติ ปฏิเสธเง่ือนไขกลุ่มเจ้าหน้ี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงัวลเรือ่งอุปทานน ้ามนัส่วนเกิน 


