
 

1 
 

Weekly Review 

 

 

 
 

  ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกของไทย
การส่งออกปี 2558 คาดติดลบ 3.8% เป็นการติดลบต่อเนื่องปีที ่3 และติดลบมากสุดในรอบ 6 ปี  หลงัจากช่วง 5 เดือนแรก 
(มกราคม-พฤษภาคม) ติดลบร้อยละ 4.2 โดยคาดว่าในครึ่งหลงัของปี 2558 การส่งออกจะยงัคงหดตวัต่อเน่ือง โดยมมีลูค่าการส่งออกอยู่
ทีร่ะดบั 106,561-115,658 ลา้นเหรียญสหรฐั ติดลบร้อยละ 7.5 ถึงบวกร้อยละ 0.4 โดยมีค่ากลางติดลบร้อยละ 3.6 มูลค่าการส่งออก 
111,098 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่งผลใหท้ ัง้ปีมมีลูค่าการส่งออก 214,358-223,456 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 1.8-5.8 มีค่ากลางติด
ลบร้อยละ 3.8 มลูค่า 218,896 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีน้ีขยายตัวที่ร้อยละ  3 ซึ่งหาก
ต้องการใหก้ารส่งออกทัง้ปีขยายตวัร้อยละ1.2 ตามเป้าของกระทรวงพาณิชย ์ในช่วง 7 เดอืนทีเ่หลอื การส่งออกจะต้องขยายตัวร้อยละ 
4.6 โดยมลูค่าการส่งออกเฉลีย่ในแต่ละเดอืนอยู่ที ่20,223 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซึง่หากพจิารณาจากสถิติย้อนหลงัมีโอกาสเป็นไปได้น้อย
มาก แต่หากการส่งออกติดลบทีร่้อยละ 3.8 ในช่วง 7 เดอืนทีเ่หลอืจะมมีลูค่าการส่งออกเฉลีย่เดอืนละประมาณ 18,516 หมื่นล้านเหรียญ
สหรฐัฯ ทัง้น้ีการส่งออกทีป่รบัตวัลดลงเน่ืองจากปจัจยัเสีย่งดา้นราคาสนิค้าเกษตรของไทยมแีนวโน้มลดลง ปญัหาเรื่องของประมงผิด
กฎหมายซึง่อยีใูหโ้อกาสไทยแกไ้ขปญัหาน้ีจนถึงสิน้เดอืนตุลาคม 2558 หากไทยไม่สามารถแก้ไขได้ไทยอาจสูญเสียมูลค่าการส่งออก
สนิคา้ประมงในตลาดยุโรปถงึประมาณ 25,269 ลา้นบาท อย่างไรกด็ปีจัจยับวกทีม่ผีลต่อการส่งออกไทยยงัมอียู่บ้างเช่นการอ่อนค่าของ
ค่าเงินบาทแต่อาจส่งผลไดไ้ม่มากนกั เน่ืองจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นอนัดบั 3 รองจากอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีซึง่ถือเป็นประเทศคู่แข่ง
ทีส่ าคญัของไทย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึง่แรกของปี 2558 พบว่า
หดตวัรอ้ยละ 4.2 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในช่วง 5 เดือนแรก มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรชะลอตัวลงถึง
ร้อยละ 9.4 สาเหตุหลกัมาจากประเทศคู่คา้ท ัง้ตะวนัออกกลางและแอฟริกาไดร้บัผลกระทบจากราคาน ้ามนัดบิทีล่ดลง ส่งผลให้ชะลอการ
น าเขา้สนิคา้เกษตรจากไทย นอกจากน้ีปญัหาภยัแลง้ต่อเน่ืองตัง้แต่ปลายปี 2557 จนถึงปจัจุบนั ส่งผลใหช้าวนาต้องงดท านาปรังและนา
ปีในช่วง 2 เดอืนของฤดกูาล จึงท าใหภ้าวะเศรษฐกจิการเกษตรของไทยครึ่งปีแรกหดตวั ทัง้น้ี สศก. คาดว่าทัง้ปีน้ี GDP ภาคเกษตร
จะยงัหดตวัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.3 ถึงรอ้ยละ 4.3 ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องมกีารประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้งและ
ฝนทิง้ช่วงอย่างใกลช้ดิ เพื่อหามาตรการช่วยเหลอืเฉพาะหน้าและมาตรการแกป้ญัหาในระยะยาวแก่เกษตรกรต่อไป 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเผยยอดการจดัเก็บรายได้รฐับาลช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2558 อยู่ที ่1.63 ล้าน
ล้านบาท ต า่กว่าเป้าหมาย 6.56 หมืน่ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีทีผ่่านมาร้อยละ 5.3 เป็นผลจาก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีเงินไดปิ้โตรเลยีม และภาษีสรรพสามติรถยนต์ จดัเกบ็ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากยงัคงไดร้บั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในช่วงทีผ่่านมา และจากราคาน ้ามนัดบิที่ลดลงเป็นอย่างมาก จากการจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัที่
ต ่ากว่าเป้าหมายสะทอ้นใหว่้าเหน็ว่าภาวะเศรษฐกจิยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั แมว่้าการจดัเกบ็รายได้รวมจะขยายตัวจากปีก่อนก็ตาม แต่
ปญัหาการหดตวัของภาคการส่งออก และปญัหาภยัแลง้ทีเ่ริ่มส่งผลกระทบในวงกวา้งนบัเป็นปจัจยัเสีย่งทีจ่ะกระทบต่อรายไดข้องภาครัฐ 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ศนูยศึ์กษาการค้าระหว่างประเทศคาดส่งออกไทยปี 58 ติดลบ 3.8% ต ่าสดุรอบ 6 ปี 

 สศก. คาด GDP ภาคเกษตรปีน้ีหดตวั 3.3-4.3% 

 คลงัเผย 9 เดือนแรกปีงบฯ 58 รฐับาลจดัเก็บรายได้ต ่ากว่าเป้า 3.9% แต่กลบัมาสงูกว่าปีก่อน 
 

 
 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 11-17 กรกฎาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 159  ประจ าวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 

 พฤษภาคม 2557 



 

2 
 

Weekly Review 

ดงันัน้การลงทุนจากภาครฐัและเอกชนทัง้จากโครงการลงทุนขนาดเลก็ทีม่กีารเร่งรดัเบิกจ่ายและโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงมาตรการ
สนบัสนุนให ้SMEs มโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต ่า การช่วยเหลอืประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นหน้ีนอกระบบ  หรือ
มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ น่าจะเป็นปจัจัยหลกัที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการจ้าง
เพิม่ขึน้ ซึง่จะมผีลกลบัมาสู่การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัในทีสุ่ด 

 
 

 
 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาห ์เริ่มดว้ยประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) ออกมายืนยนัว่า Fed เตรียมทีจ่ะปรบัข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นคร ัง้แรกในปีน้ี โดย Fed มองว่าปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ก าลงัฟ้ืนตวัขึน้ ดา้นเศรษฐกจิยโูรโซนตลาดยงัให้
ความสนใจไปทีก่ารเจรจาระหว่างกลุ่มเจ้าหน้ีและกรีซ หลงักรีซไดย้ื่นแผนการปฏิรูปการคลงัต่อกลุ่มเจ้าหน้ี ล่าสดุได้มีการรบัรองแผน
ปฏิรปูเศรษฐกิจฉบบัใหม่ตามแนวทางของกลุ่มเจ้าหน้ีแล้ว ขณะทีส่หภาพยุโรปเห็นพ้องในหลกัการทีจ่ะปล่อยเงินกู้ระยะสัน้
จ านวนเงิน 7,000 ล้านยโูรให้แก่กรซีแล้ว เพื่อใหก้รีซสามารถช าระหน้ีจ านวน 3,500 ลา้นยโูรแก่ ECB ในวนัจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมน้ี 
ดา้นผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อยละ 0.05 ต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีการ
ชะลอตวัลงต่อเน่ืองส านักสถิติแห่งชาติของจีน รายงานตวัเลขจีดีพีจีนในไตรมาส 2/2558 ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน และเป็นอตัราเดยีวกนักบัในช่วงไตรมาสแรก ซึง่ถือเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปี (นบัตัง้แต่ช่วงวกิฤติการเงินโลกเมื่อปี 
2552) แต่อย่างไรกต็าม ตวัเลขดงักล่าวยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายทีร่ฐับาลจีนก าหนดไว้ที่ร้อยละ7 ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นธนาคารกลาง
ญีปุ่่ น (BOJ)ปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของญีปุ่่ นลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.7 จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่
ร้อยละ 2.0 ผลจากการส่งออกและผลผลติภาคอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลงเลก็น้อยจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่56.25 เหรียญสหรฐัฯ 
ต่อบารเ์รล จากความกงัวลต่อการส่งออกน ้ามนัของอหิร่านทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้หลงัจากอหิร่านและกลุ่มชาติมหาอ านาจทัง้หกสามารถ
บรรลุขอ้ตกลงเรื่องโครงการนิวเคลยีร์ได ้

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (20-24 กรกฎาคม 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลติและส่งออกรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์เดอืนมถุินายน 2558  

 ดชันี PMI ขัน้ต้นภาคการผลติเดอืนกรกฎาคม 2558 ของจีนและญี่ปุ่น 
 กรีซจะช าระหน้ีใหธ้นาคารกลางยุโรป (ECB) ในวนัจนัทร์ที ่20 กรกฎาคม 2558 

 
 

 
  

 
 

 ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ คาด Fed ขึน้ดอกเบีย้ในปีน้ี 

 กรซีผ่านรา่งกฎหมายปฏิรปูเศรษฐกิจฉบบัใหม่ ขณะท่ี EU ปล่อยเงินกู้ระยะสัน้ให้กรซี 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.05% 

 จีดีพีจีน ไตรมาส 2/58 ขยายตวั 7% 

 BOJ ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น อยู่ท่ี 1.7% 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงัวลการส่งออกน ้ามนัของอิหรา่น 


