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  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีภ่าครฐัประกาศในช่วงทีผ่่านมาจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในปีหน้า โดยคาดว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เติบโตได้ราวร้อยละ 3.6-3.7 จากในปีน้ีที ่
น่าจะเติบโตได้เพียงรอ้ยละ 2.7 นอกจากน้ียงัมองว่าภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าน่าจะฟ้ืนตวัไดจ้ากปีน้ีทีค่าดว่าจะหดตวัถึงร้อยละ 
5 รวมทัง้ดา้นการท่องเทีย่วทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพสงู โดยหากรฐับาลมกีารปรบัเปลีย่นหรือเพิม่เติมมาตรการเขา้ไปอกี ธปท. จะมกีาร
ทบทวนตวัเลขเศรษฐกจิของปี 2559 ใหม่อกีครัง้ ในขณะทีเ่สถียรภาพของระบบเศรษฐกจิไทยไม่มอีะไรทีต่้องเป็นห่วงนัน้ยงัคงมช่ีองทาง
ทีจ่ะท านโยบายการเงินทีช่่วยเอือ้ระบบเศรษฐกจิได ้ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ติดตามอย่าง
ใกลช้ดิและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยปจัจยัทีน่่ากงัวล ไดแ้ก่ ผลกระทบจากราคาสนิคา้ตกต ่าและระดบัหน้ีครวัเรือนที่อยู่ในระดบัสูงที่
อาจท าใหก้ารบริโภคภาคครวัเรือนไม่คึกคกัมากนักในระยะน้ี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาพรวมราคา
สินค้าเกษตร ซึง่วดัจากดชันีราคาสินค้าเกษตรเดือนกนัยายน 2558 พบว่าลดลงรอ้ยละ 4.64 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที ่
ผ่านมา สนิคา้ทีม่รีาคาปรบัตวัลดลง ไดแ้ก่ ยางพารา สุกร ไก่เน้ือ และไข่ไก่ ส่วนดชันีผลผลติสนิค้าเกษตรเดือนกนัยายน 2558 พบว่า 
ภาพรวมผลผลติลดลงร้อยละ 6.31 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา สนิคา้ส าคญัทีผ่ลผลติลดลง ไดแ้ก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด
เลีย้งสตัว ์และปาลม์น ้ามนั โดย สศก. คาดว่าในเดอืนตุลาคม 2558 ดชันีราคาสนิคา้เกษตรจะใกลเ้คยีงกบัเดอืนกนัยายน 2558 ส่วนดชันี
ผลผลติจะเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนกนัยายน 2558 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยงัคงชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่ง
เป็นผู้น าเขา้ยางพาราคารายใหญ่มเีศรษฐกจิชะลอตวัต่อเน่ือง รวมถึงสนิคา้ในกลุ่มปศุสตัวท์ีผ่ลผลติออกมาค่อนขา้งมากส่งผลกระทบต่อ
ราคาสนิคา้เกษตรในภาพรวมที่ปรับตัวลดลงต่อเน่ือง ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (23 ตุลาคม 2558) อยู่ทีร่ะดบั 35.60 บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ ปรบัตวัอ่อนค่าลงจากสปัดาห์ก่อน โดยช่วงต้นสปัดาหค่์าเงินบาทปรบัตวัแขง็ขึน้ต่อเน่ืองจากสปัดาห์ก่อน แต่เมื่อมี
การประกาศตวัเลขอตัราเงินเฟ้อสหรฐัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ ผนวกกบัอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิจีนชะลอตวัมากทีสุ่ดตัง้แต่วกิฤตเศรษฐกจิ
โลกในปี 2552 ส่งผลใหค่้าเงินในภมูภิาคปรบัตวัอ่อนค่าลง ผนวกกบัเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ปรบัตัวแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัว
อ่อนค่าลงต่อเน่ืองจนถึงปลายสปัดาห ์ 
  ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เผยยอดการจดัเก็บรายได้รฐับาลปีงบประมาณ 2558 อยู่ที ่2.02 ล้านล้านบาท 
ต า่กว่าเป้าหมาย 1.17 แสนล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.1 แต่สงูกว่าปีทีผ่่านมาร้อยละ 6.4 เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล 
ภาษีมลูค่าเพิม่จากการน าเขา้ ภาษีปิโตรเลยีม และรายไดจ้ากสมัปทานปิโตรเลยีม เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิ มลูค่าการน าเข้า
ที่หดตัว และราคาน ้ามนัดิบที่ลดลงตัง้แต่ต้นปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของ
หน่วยงานอื่นสงูกว่าเป้าหมายจึงท าใหก้ระทรวงการคลงัมีสภาพคล่องส่วนเกินในการบริหารจัดการได้ จากการหดตัวของการจัดเก็บ
รายไดข้องภาครฐัในปีงบประมาณ 2558 สะทอ้นให้ว่าเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจยงัอยู่ในภาวะชะลอตัว แม้ว่าการจัดเก็บรายได้รวมของ
ภาครฐัจะมสีญัญาณของการขยายตวัเลก็น้อยจากปีก่อน แต่ปญัหาการหดตวัของภาคการส่งออก และปญัหาภยัแล้งที่ส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ธปท. เช่ือมัน่มาตรการกระตุ้นภาครฐัหนุน GDP 59 โต 3.6-3.7% 

 สศก. เผยดชันีราคาสินค้าเกษตร ก.ย. ลดลงต่อเน่ือง  

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จากเงินเฟ้อสหรฐัปรบัขึน้และการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน 

 ปีงบประมาณ 58 เก็บภาษีต ่าเป้ากว่า 1.17 แสนล้าน 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 19-23 ตุลาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 173  ประจ าวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558 

 พฤษภาคม 2557 
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การบริโภคและการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของภมูภิาคและส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐตามไปด้วย ดงันัน้การลงทุนจากภาครัฐ
และเอกชนทัง้จากโครงการลงทุนขนาดเลก็ทีม่กีารเร่งรดัเบิกจ่าย หรือมาตรการสนบัสนุนให ้SMEs มโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ย
ต ่า หรือการสนบัสนุนการลงทุนและการละเวน้และลดหย่อนภาษีในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ มาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ การ
ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเป็นหน้ีนอกระบบ และมาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง น่าจะ
เป็นปจัจยัหลกัทีจ่ะเขา้มาช่วยกระตุ้นใหเ้กดิการบริโภคและการจ้างงานเพิม่ขึน้ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแล้วจะมีผลกลบัมาสู่การจัดเก็บรายได้ของ
ภาครฐัในปีงบประมาณหน้า 
 

 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เรยีกรอ้งให้สภาคองเกรสด าเนินการอนุมติั
รา่งกฎหมายปรบัเพิม่เพดานหน้ีสาธารณะ เน่ืองจากเหลอืเวลาอกีไม่ถึง 2 สปัดาหก่์อนทีเ่งินสดของกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ จะหมด
ลง ขณะที่ยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีร่้อยละ 0.05 ต่อไป พร้อมกบัคงวงเงินซื้อ
พนัธบตัรตามมาตรการ QE ที ่60,000 ลา้นยโูรต่อเดือน และอาจจะตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการ QE ให้นานกว่าที่ก าหนดไว ้
(เดือนกนัยายน 2559) ทัง้น้ีเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน และหนุนให้อตัราเงินเฟ้อเข้าใกล้ร้อยละ 2.0 ด้าน
เศรษฐกจิจีนส านักสถิติแห่งชาติของจีน รายงานตวัเลขจีดีพีจีนในไตรมาส 3/2558 ขยายตวัรอ้ยละ 6.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ชะลอตวัลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2/2558 ทีข่ยายตวัร้อยละ 7 (ต ่ากว่าทีท่างรฐับาลก าหนดเป้าหมายทีร่้อยละ 7) และ
นบัเป็นการขยายตวัทีต่ ่ากว่าร้อยละ 7 เป็นครัง้แรกในรอบ 6 ปี (นับตัง้แต่ไตรมาส 1/2552) ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลงอนั
เน่ืองจากเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวัลง และเป็นการสะทอ้นว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกก าลงัชะลอตัว ส่งผลให้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรบัลดอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงทัง้ทางด้านเงินฝากและสินเชือ่ลงร้อยละ 0.25 มีผลให้อตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.35 ขณะที่อตัราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.50 ถือเป็นการลดอตัรา
ดอกเบี้ยลงเป็นครัง้ที ่6 ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายนปีทีผ่่านมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิทีก่ าลงัชะลอตวั 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่44.84 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัลน้ตลาด หลงัส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) รายงานว่าปริมาณน ้ามนัดิบ
คงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้มากกว่าคาด 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (26-30 ตุลาคม 2558)        

 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขการส่งออกเดอืนกนัยายน 2558 
 การปรบัขึน้ดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมวนัที ่27-28 ตุลาคมน้ี 
 ดชันีความเชื่อม ัน่ทางธุรกจิของยโูรโซน 

 

 

 รฐัมนตรคีลงัสหรฐัฯ เรยีกรอ้งให้สภาคองเกรสอนุมติัรา่งกฎหมายเพ่ิมเพดานหน้ี 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้ท่ี 0.05%  

 จีดีพีจีน ไตรมาส 3/58 ขยายตวัต ่ากว่า 7% คร ัง้แรกในรอบ 6 ปี 

 PBOC ลดดอกเบีย้ 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัล้นตลาด 

 


