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  กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยถึงอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 106.33 ลดลงรอ้ยละ 1.19 เมือ่เทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา และลดลงรอ้ยละ 0.23 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการปรบัตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที ่8 นับ
จากเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม) ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.89 โดยการ
ปรบัตวัลดลงของอตัราเงินเฟ้อในเดอืนสงิหาคมเน่ืองจากราคาน ้ามนัเป็นปจัจัยหลกัที่เป็นตัวฉุดให้เงินเฟ้อลดลง เน่ืองจากระดบัราคา
น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงถึงร้อยละ 24.72 ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัน ้ามนัและสินค้าอื่นๆ ที่มีต้นทุนจากน ้ามนัลดลงต่อเน่ือง ขณะที่
สนิคา้ทัว่ไปส่วนใหญ่มรีาคาทรงตวั ม ัน่ใจยงัไม่เขา้สู่ภาวะเงินฝืด ยนืยนัเงินเฟ้อทีต่ิดลบมาตลอดในช่วงน้ีเป็นเพราะราคาน ้ามนัที่ปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยกระทรวงพาณิชยอ์ยู่ระหว่างการประเมนิประมาณการเงินเฟ้อทัง้ปีอกีครัง้ เพราะเงินเฟ้อเดมิทีต่ ัง้ไวท้ีร่้อยละ 0.6-
1.3 โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีร่้อยละ 3-4 ราคาน ้ามนัดิบดูไบ 50-60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล และอตัรา
แลกเปลีย่น 32-34 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ แต่ขณะน้ีสมมติฐานมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิคาดว่าประมาณการเงินเฟ้ออาจจะติดลบซึ่ง
จะเป็นการติดลบครัง้แรกในรอบ 6 ปี นับตัง้แต่ปี 2552 ที่อตัราเงินเฟ้อติดลบร้อยละ 0.9 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย แถลงสถานภาพหน้ีภาคครวัเรือนไทยปีน้ีว่าปัจจุบนัมีครวัเรือนไทยทีม่ีหน้ีสินร้อยละ 80.2 โดย
ครวัเรอืนทีม่ีหน้ีเป็นหน้ีในระบบรอ้ยละ 48.7 หน้ีนอกระบบร้อยละ 51.3 และครวัเรือนมีปัญหาในการช าระหน้ีมีกว่าร้อยละ 
87.8 อย่างไรก็ตามสดัส่วนครวัเรอืนมีหน้ีกู้นอกระบบและมีปัญหาช าระหน้ีสงูสดุในรอบ 10 ปี หรอืสงูสดุตัง้แต่ทีเ่คยท าส ารวจ
มาตัง้แต่ปี 2549 สาเหตุจากรายไดล้ดลง ค่าครองชพีสงูขึน้ ภยัแลง้ ใชบ้ตัรเครดติมาก โดยจ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2.48 
แสนบาท ซึง่ขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 10 ต่อเน่ืองมา 3 ปี เน่ืองจากเศรษฐกจิย ่าแย่ส่งผลใหค้รวัเรือนเปราะบางด้านรายได้ นอกจากน้ีคนมี
รายไดน้้อยมแีนวโน้มก่อหน้ีนอกระบบมากขึน้ และมกีารกูเ้งินจากโรงรบัจ าน า ญาติพีน้่อง นายทุนเพิม่ขึน้เป็นพเิศษ แต่หน้ีในระบบไม่มี
การเปลีย่นแปลงเท่าใดนกัเพราะไม่สามารถกูใ้นระบบไดแ้ลว้  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรปุสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือน
แรก ของปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม) พบว่ามีปริมาณ 5,192,874 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท (2,567 ล้านเหรียญสหรฐัฯ) 
โดยปริมาณส่งออกลดลงรอ้ยละ 7.6 และมูลค่าส่งออกลดลงรอ้ยละ 7.8 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออก
ปริมาณ 5,621,051 ตนั มลูค่า 90,847 ลา้นบาท (2,818 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) อย่างไรกต็ามแมใ้นช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อน
ค่าลง ส่งผลใหร้าคาขา้วส่งออกของไทยปรบัลดลงช่วยให้ข้าวไทยสามารถแข่งขนัในตลาดได้ดีขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวค่าเงินของ
หลายประเทศกม็ทีศิทางอ่อนค่าลงดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหร้าคาขา้วของประเทศคู่แข่งที่ส าคญัทัง้เวียดนาม อินเดีย ป ากีสถาน ต่างปรับ
ลดลงอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าไทย ซึง่อาจส่งผลต่อขดีความสามารถในการแข่งขนัและการส่งออกขา้วไทยในระยะต่อไป 
  คณะรฐัมนตรไีฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท แก้ปญัหาสินค้าราคาแพง ดนัราคา
สนิคา้เกษตร ใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพฒันาสนิคา้เอสเอม็อี–โอทอป พร้อมเดนิหน้าต่อเศรษฐกจิดจิิตอล ดา้นกระทรวงการคลงัจัด
หนกัปลุกเศรษฐกจิฟ้ืนชพี โดยเพิม่เงินกูป้ลอดดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านเป็น 6 หมื่นลา้น เร่งรดัเบิกจ่ายกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก สร้าง

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เงินเฟ้อ ส.ค. ติดลบต่อเน่ืองเดือนท่ี 8 ลัน่ยงัไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด เตรยีมปรบัเป้าเงินเฟ้อทัง้ปีใหม่  

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ เผยครวัเรอืนไทยมีหน้ีนอกระบบสงูสดุรอบ 10 ปี เหตุเศรษฐกิจแย่-รายได้หด  

 เอกชนไทยกงัวลยอดส่งออกข้าว หลงัค่าเงินอินเดีย-เวียดนาม อ่อนค่าลงมากกว่าไทย 

 ครม. เปิดมาตรการรฐักระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้วงเงิน 1.3 แสนล้าน  
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 31 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 166  ประจ าวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 
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งานสร้างรายไดใ้นทอ้งถิ่นหวงัอุม้รากหญ้า ดา้นกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจับมือ สสว. อดัฉีดสินเชื่อเพื่อการฟ้ืนฟูกิจการ 100,000 
ลา้นบาท ตัง้กองทุนพลกิฟ้ืนเอสเอม็อ ี1,000 ลา้นบาท และกองทุนสตาร์ทอพันักรบเอสเอ็มอี 1,500 ล้านบาท หากมาตรการดงักล่าว
สามารถอดัฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ตามแผนจริงในช่วงต้นไตรมาส 4 น่าจะเป็นสญัญาณที่ดีส าหรับเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากเป็น
มาตรการทีจ่ะส่งเสริมทัง้ในส่วนของภาคธุรกจิ และกระตุ้นใหเ้กดิการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเพิม่มากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามภาครัฐจะต้องมี
มาตรการทีด่ใีนการตรวจสอบการใชง้บประมาณว่าเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและตรงกบัวตัถุประสงค์หรือไม่เพียงใดเพื่อให้เม็ดเงิน
ดงักล่าวสามารถเขา้ไปมส่ีวนในการกระตุ้นเศรษฐกจิไดอ้ย่างแทจ้ริง 
 
 

 
 

เศรษฐกิจโลกในสปัดาห์น้ียงัคงชะลอตัวและมีความเสี่ยงขาลงมากขึ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า 
เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสีย่งขาลงมากข้ึน โดยมีปัจจยัเสีย่งทัง้จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ ที ่
แขง็ค่าข้ึน การอ่อนค่าของค่าเงินประเทศตลาดเกิดใหม่ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ทีล่ดลงซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ขณะทีย่โูรโซนทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อย
ละ 0.05 ต่อไป พร้อมกบัท าการปรบัลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจยโูรโซนในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 1.4 จากเดิม
ทีค่าดว่าจะขยายตวัทีร่้อยละ 1.5 นอกจากน้ี ECB ประกาศว่าพรอ้มทีจ่ะเพิม่การอัดฉีดเงิน (QE) เข้าระบบเศรษฐกิจเพือ่กระตุ้น
เงินเฟ้อใหฟ้ื้นตวัจากระดบัต ่าไปสู่ระดบัเป้าหมาย (ร้อยละ 2) ขณะที่ดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence 
Index) ของยโูรโซนในเดือนสิงหาคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 104.2 จากระดบั 104.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็น
ระดบัสงูสุดในรอบ 4 ปี ด้านเศรษฐกิจจีนดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนสิงหาคม 2558 ปรบัตัว
ลดลงมาอยู่ทีร่ะดบั 49.7 จากระดบั 50.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นการหดตัวลงมากสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งสร้างความกงัวลต่อ
เศรษฐกจิจีน ประกอบกบัจีนเริ่มใชม้าตรการลดค่าเงินมากขึน้ซึง่ส่งผลใหต้ลาดการเงินของจีนและทัว่โลกมคีวามผนัผวน 

ส าหรับราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่47.94 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากตลาดหุน้ wall street ทีป่รบัตวัสงูขึน้ รวมถึงแรงซือ้ขายของนกัลงทุนบางส่วนทีก่ลบัเขา้มาในตลาดเพื่อเกง็ก าไร  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (7-11 กนัยายน 2558)        

 ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัฯ 
 
 

 
  

 

 

 IMF ระบุเศรษฐกิจโลกเผชิญความเส่ียงมากขึน้ 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัเดิม และปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซน พรอ้มเพ่ิม QE หากจ าเป็น 

 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซน เดือน ส.ค. 58 ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 4 ปี 

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตจีน ส.ค. อยู่ท่ีระดบั 49.7 ต ่าสดุรอบ 3 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากตลาดหุ้น wall street และแรงซือ้ขายของนักลงทุน 

 
  


