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กระทรวงพาณิชยเ์ผยดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศ (CPI) เดือนมกราคม 2558 อยู่ที ่106.02 ลดลงร้อยละ 
0.41 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นการปรบัตวัลดลงครัง้แรกในรอบ 64 เดือน นับตัง้แต่เดือนกนัยายน 2552 ที่ติดลบร้อยละ 1.0 
การปรบัตวัลดลงของดชันีราคาผู้บริโภคในเดอืนมกราคมเป็นผลมาจากจากราคาพลงังานทัง้ในส่วนของระดบัราคาน ้ามนัเชื้อ เพลิงอตัรา
ค่าไฟฟ้าอตัโนมตัิ(Ft) รวมทัง้ราคาอาหารสดทีส่ าคญัประเภทไข่ไก่ เน้ือสุกร ไก่สด ผลไม ้และผักสดบางชนิดราคายงัคงปรับลดลงตาม
นโยบายและมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาล  โดยมองว่าการปรับตัวลดลงของอตัราเงินเฟ้อในระยะน้ี ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า
เศรษฐกจิไทยเขา้สู่ภาวะเงินฝืด เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อทีป่รบัตวัลดลงเป็นผลมาจากการปรบัตวัลดลงในส่วนของราคาพลงังานเป็นหลกั 
ไม่ไดป้รบัตวัลดลงเพราะการลดของการบริโภคแต่อย่างใด อกีทัง้หากพจิารณาในส่วนของเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core CPI) ในเดือนมกราคม
ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.64 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดชันีความเชือ่มัน่
ผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 80.4 ปรบัตัวลดลงจาก 81.1 ในเดือนธันวาคม 2557 โดยเป็นการปรับตัวลดลง
เน่ืองจากสินค้าเกษตรยงัทรงตัวอยู่ในระดับต ่า และความกงัวลเกี่ยวกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยความเชื่อม ัน่ต่อ
เศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที ่69.7 ลดลงจาก 70.5 ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสการหางานท าอยู่ที่ 74.1 ลดลงจาก 74.6 และดชันีความ
เชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคต อยู่ที ่97.4 ลดลงจาก 98.3 ในเดอืนธันวาคม 2557  โดยปจัจัยบวกต่อค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในเดือนน้ี
ไดแ้ก่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ีร่้อยละ 2 และราคาขายปลีกน ้ามนัในประเทศปรับตัวลดลง
ต่อเน่ือง ดา้นปจัจยัลบ ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัต่างปรับลดอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของ
ไทยในปี 2557 และปี 2558 ลง ซึง่ถือเป็นขอ้มลูข่าวสารในเชงิลบ และราคาสนิคา้เกษตรยงัทรงตวัในระดบัต ่า ผู้บริโภคยงักงัวลเกี่ยวกบั
ปญัหาค่าครองชพี และเงินบาทปรบัแขง็ค่าเลก็น้อย  

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าในปี 2557 ไทยส่งออกข้าวสูงทีสุ่ดเป็นประวติัการณ์ปริมาณ 10,969,360 
ล้านตัน เพิม่ข้ึนจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 65.9 ส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2557 อยู่ที่ 174,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 
เน่ืองจากราคาขา้วไทยในช่วงปีทีผ่่านมาราคาลดลงใกลเ้คยีงประเทศคู่แข่ง ท าใหผู้้ส่งออกสามารถแข่งขนัได้ ประกอบกบัตลาดมีความ
ต้องการขา้วจากไทยมากขึน้ ส่วนปี 2558 เน่ืองจากตลาดขา้วไทยกลบัมาสู่ภาวะปกติ ราคาสามารถแข่งขนักบัประเทศผู้ส่งออกอื่นได้จึง
คาดว่าจะส่งออกขา้วไดป้ระมาณ 10 ลา้นตนั อย่างไรกต็ามขา้วไทยอาจต้องเผชญิปจัจยัลบอกีหลายดา้น โดยเฉพาะการปรบัลดราคาขา้ว
ของประเทศคู่แข่งส่งผลใหเ้กดิการแข่งขนัสงูขึน้ในตลาดข้าว ประกอบกบัสถานการณ์ที่เงินบาทแข็งค่า ท าให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง 
นอกจากน้ีแลว้ปญัหาภยัแลง้ ทีค่าดว่าจะท าใหผ้ลผลติขา้วนาปรงัปีน้ีลดลงประมาณร้อยละ 30.0 มาอยู่ที ่6-7 ลา้นตนั เพราะราคาไม่จูงใจ
ใหป้ลกูมาก รวมถึงต้นทุนการท านาสงูหากเกดิสถานการณ์ภยัแลง้ ดงันัน้ภาครฐัจึงต้องมกีารบริหารจัดการและด าเนินมาตรการในการ
ระบายขา้วใหม้ปีระสทิธิภาพมากทีสุ่ด 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เงินเฟ้อ ม.ค. 58 ลดลง 0.41% ลดลงคร ัง้แรกรอบ 64 เดือน แต่เศรษฐกิจไทยยงัไม่มีสญัญาณเงินฝืด 

 เช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.ค. 58 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ผู้บริโภคกงัวลเศรษฐกิจไทยฟ้ืนช้าปัจจยัลบรมุ 

 ไทยยึดแชมป์ส่งออกข้าวโลกปี 57 เฉียด 11 ล้านตนั คาดปี 58 ส่งออก 10 ล้านตนั  
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 2-6  กมุภาพนัธ์ 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 136 ประจ าวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์  2558 

 พฤษภาคม 2557 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มฟ้ืนตวัดขีึน้ ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งานในภาคเอกชนและการใชจ่้ายดา้นการก่อสร้าง สถาบนั ADP Research รายงานว่าในเดือนมกราคม 2558 ธุรกิจภาคเอกชน
ของสหรฐัฯ มีการจ้างงานเพิม่ข้ึน 213,000 ราย สะทอ้นใหเ้หน็ว่าตลาดแรงงานของสหรฐัฯ ยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง ดา้นเศรษฐกิจยู
โรโซนมแีนวโน้มดขีึน้แต่ยงัคงชะลอตวั โดยคณะกรรมาธิการยโุรป (EU) ปรบัเพิม่คาดการณ์การขยายตวัของยโูรโซนในปีน้ีมาอยู่
ทีร่อ้ยละ 1.3 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 1.1 ทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนพฤศจิกายนปีทีผ่่านมา นอกจากน้ี ดชันี PMI รวมภาคการผลิตและ
บริการของยโูรโซนเดือนมกราคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่52.6 จากระดบั 51.4 ในเดอืนธนัวาคม 2557 อย่างไรกต็ามความไม่
แน่นอนของเศรษฐกจิกรีซหลงัการเลอืกตัง้สิน้สุดลงนัน้ยงัคงเป็นทีน่่ากงัวลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซน
หรือไม่ ล่าสุดธนาคารกลางยโุรป (ECB) ได้ระงบัการให้สิทธิพิเศษแก่สถาบนัการเงินต่างๆ ของกรซีในการใชพ้นัธบตัรรฐับาลกรีซ
มาเป็นหลกัทรพัยค์ า้ประกนัเพื่อขอเงินกูจ้ากธนาคารกลาง พร้อมกนัน้ี ECB ได้ปรบัลดอตัราการขยายตวัของกรซีลงมาอยู่ทีร่้อยละ 
2.5 ส าหรบัเศรษฐกจิจีนธนาคารกลางจีนประกาศปรบัลดสดัส่วนปริมาณเงินส ารอง (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ลงร้อยละ 0.5 
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยจ์ีนปรบัลดปริมาณเงินส ารองลง 600,000 ล้านหยวน การปรบัลด RRR ดงักล่าวจะท าใหธ้นาคารพาณิชย์
สามารถปล่อยกูไ้ดม้ากขึน้ซึง่คาดว่าจะช่วยเพิม่สภาพคล่องในระบบเศรษฐกจิและกระตุ้นเศรษฐกจิในประเทศของจีนไดท้างหน่ึง 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีมีความผนัผวนและเริม่ปรบัตัวข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่51.81 
เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล หลงัมรีายงานว่าตวัเลขหลุมขุดเจาะน ้ามนัดบิในอเมริกาเหนือลดลง 94 หลุม ปรบัลดลงมากทีสุ่ดในรอบ 30 
ปี ประกอบกบับริษทัผู้ผลติน ้ามนัรายใหญ่อย่างบีพแีละเชฟรอนไดป้ระกาศลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนดา้นการผลติน ้ามนัลง รวมถึงค่าเงิน
ดอลลาร์ของสหรฐัฯ ทีอ่่อนค่าลง อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น  6.3 
ลา้นบาร์เรล มาอยู่ที ่413.06 ลา้นบาร์เรล ซึง่ถือเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 80 ปี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (9-15 กมุภาพนัธ์ 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และ ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เดือนมกราคม 2558  

 ยอดค้าปลีกเดือนมกราคม 2558 ของสหรฐัฯ 

 IFO เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1/2558 
 

 การจ้างงานภาคเอกชนของสหรฐัฯ ม.ค. 58 มีจ านวนเพ่ิมขึน้ 

 EU ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจยโูรโซนปีน้ีท่ีรอ้ยละ 1.3 

 ดชันี PMI ภาคการผลิตและบริการของยโูรโซน ม.ค. 58 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากเดือนก่อน 

 ECB ระงบัการให้สิทธิพิเศษแก่สถาบนัการเงินของกรซี พรอ้มปรบัลดการขยายตวัของเศรษฐกิจกรซี 

 จีนปรบัลด RRR ลง 0.5% (600,000 ล้านหยวน) 

 ราคาน ้ามนัมีความผนัผวน และเร่ิมปรบัตวัเพ่ิมขึน้หลงัผู้ผลิตน ้ามนัปรบัลดค่าใช้จ่ายลง 
 

 
 


