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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือสภำพัฒน์ฯ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมำส 3/2558
ขยำยตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำที่ขยำยตัวร้อยละ 2.8 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเฉลี่ย 9 เดือน ขยายตัวอยู่ท่ีร้อย
ละ 2.9 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2558 จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 และถือว่าเป็นตัวเลขอัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี 
โดยมีปัจจัยบวกมาจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังคงเปราะบาง
ส่งผลให้ราคาส่งออกสินค้าในตลาดโลกลดลง ท าให้คาดว่ามูลค่ำกำรส่งออกทั้งปี 2558 จะติดลบร้อยละ 5 ในขณะที่กำรบริโภคภำคเอกชนจะ
ขยำยตัวร้อยละ 2 กำรลงทุนรวมจะขยำยตัวร้อยละ 4.6 ส่วนอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงประมำณร้อยละ -0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 6.3 ของจีดีพี ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 สภำพัฒน์ฯ คำดว่ำจะขยำยตัวได้ร้อยละ 3.0-4.0 ในส่วนของค่ำเงินบำท ณ 
สิ้นสัปดำห์ปิดอยู่ที่ระดับ 35.74 บำท/ดอลลำร์สหรัฐ ปรับตัวแข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยค่าเงินบาทเปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 16 
พฤศจิกายน 2558 ที่ระดับ 35.93 บาท/ดอลลาร์ (ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า) โดยทั้งสัปดาห์ค่าเงินบาท
ได้รับแรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเดือนธันวาคม 2558 แต่ในท้ายท่ีสุดอิทธิพลจากการที่ สศช. 
(หรือสภาพัฒน์ฯ) ได้เปิดเผยตัวเลขจีดีพีประจ าไตรมาส 3/2558 ซึ่งออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็ได้ส่งผลท าให้ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New Engine of 
Growth) แบ่งเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
กลุ่มท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอาหารแห่งอนาคต และการส่งเสริม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 
ได้แก่ กลุ่มหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล 
และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง กระทรวงกำรคลังคำดว่ำ
จะสำมำรถจัดต้ังกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในชื่อ “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์” ซ่ึงมีมูลค่ำ 1 แสนล้ำนบำท ได้ภำยในสิ้นปี 2558 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการระดมทุน ส าหรับน าไปใช้ในการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยกองนี้จะเสนอขายให้กับทั้งนักลงทุนท่ัวไป และนักลงทุนสถาบัน เช่น 
กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนั้นกองทุนนี้ยังมีการประกันผลตอบแทน
ขั้นต่ า เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าหากกองทุนมีรายได้ไม่เพียงพอก็จะน าเงินงบประมาณมาสมทบจ่ายผลตอบแทนข้ันต่ าตามที่ระบุไว้ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่16-20 พฤศจิกายน 2558 ปีที่ 4 ฉบับที ่177 ประจ าวันที ่23 พฤศจิกายน 2558 

 พฤษภาคม 2557 

 สภาพัฒน์ฯ เผยตัวเลขจีดีพีประจ าไตรมาสที ่3/2558 เติบโต 2.9% คาดทั้งปี 2558 เติบโตไม่ต่ ากว่า 2.9% และ คาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวได้ที่ระดับร้อยละ 3.0-4.0 

 ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาหก์่อนหน้า เนื่องจากตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3/2558 ออกมาดีเกินคาด 

 ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

 ก.การคลัง คาดว่าจะสามารถจัดต้ังกองทุน “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์” ได้ภายในสิ้นปี 2558 
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เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น โดยส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรำยงำนจีดีพี
ของญี่ปุ่นในไตรมำส 3/2558 หดตัวลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากไตรมาส 2/2558 ที่หดตัวร้อยละ -0.7 ท าให้
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคหลังจากหดตัวต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดต่อกัน โดยการหดตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากการทีภ่าคธุรกิจ
ได้ชะลอการลงทุน เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง ด้านเศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ ยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว โดย
กระทรวงแรงงำนสหรัฐฯ รำยงำนว่ำยอดผู้ขอรับสวัสดิกำรกำรว่ำงงำนคร้ังแรกลดลงจำกสัปดำห์ก่อน 5,000 รำย มำอยู่ท่ีจ ำนวน 271,000 
รำย ทั้งนีต้ัวเลขดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 37 ติดต่อกัน และยังอยู่ใกล้ระดับต่ าสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งเป็น
สัญญาณบ่งช้ีว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับตัวเลขดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ ในเดือนตุลำคม 2558 ซ่ึง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังจากท่ีลดลงติดต่อกัน 2 เดือนก่อน สะท้อนสัญญาณเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

ส่วนรำคำน้ ำมันในรอบสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำ โดยมรีำคำเฉลี่ยอยู่ท่ี 39.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
จากความกังวลว่าปริมาณอุปทานการผลิตน้ ามันดิบจะมีแนวโน้มล้นตลาด ในขณะที่อัตราการขยายตัวของอุปสงค์ในการบริโภคน้ ามันของโลกก็มี
แนวโน้มชะลอตัวลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 พฤศจิกายน 2558)  

 การประกาศตัวเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ประจ าไตรมาสที ่3/2558 (ประมาณการครั้งที่ 2) 

 การประกาศตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้น เดือนพฤศจิกายน 2558 ของประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรโซน 

 การประกาศตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2558 ของประเทศสหรัฐฯ  

 การประกาศตัวเลขการส่งออก-น าเข้า เดือนตลุาคม 2558 ของประเทศไทย (กระทรวงพาณิชย์) 

 การประกาศตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนตลุาคม 2558 ของประเทศสหรัฐฯ 

 การประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ เดือนตลุาคม 2558 ของประเทศสหรัฐฯ 

 

 จีดีพีของญี่ปุ่น ในไตรมาสไตร 3/58 เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค 

 ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคร้ังแรกของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม 2558 เร่ิมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น 

 ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกังวลว่าปริมาณอุปทานน้ ามันดิบจะมีแนวโน้มล้นตลาด 


