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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สภำพฒัน์) เผยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ      
(จีดีพี) ของไทยไตรมำส 4/57 ขยำยตวัรอ้ยละ 2.3 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้จีดีพีของไทยตลอดทัง้ปี 2557 ขยำยตัว  
รอ้ยละ 0.7 จำกปีทีผ่่ำนมำ ต ่ำกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไวเ้มื่อเดอืนพฤศจิกำยน 2557 ทีร่้อยละ 1.0 โดยกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วง
ไตรมำสที ่4ไดแ้รงหนุนจำกกำรฟ้ืนตวัของกำรบริโภคกำรลงทุนภำคเอกชนกำรส่งออกและกำรใชจ่้ำยภำครฐั และคำดว่ำจีดีพีในปี 2558 
จะขยำยตวัร้อยละ 3.5-4.5 พร้อมหนุนให้ใช้นโยบำยกำรเงินหรือลดดอกเบี้ยนโยบำยเข้ำมำกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกำรคำดกำรณ์กำร
ขยำยตวัทำงเศรษฐกจิในระดบัดงักล่ำวอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบัทีศ่นูยพ์ยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้คำดกำรณ์ไว้ในระดบัใกล้เคียง  
ร้อยละ 4 เน่ืองจำกคำดว่ำเศรษฐกจิไทยในปี 2558 น่ำจะไดร้บัผลดจีำกกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครฐั ซึง่จะส่งผลดีต่อกำร
จ้ำงงำนและกำรบริโภคทีน่่ำจะปรบัตวัดขีึน้ รวมถึงสถำนกำรณ์ดำ้นกำรส่งออกในปี 2558 ทีค่ำดว่ำจะกลบัมำขยำยตัวได้ในระดบัที่ดีกว่ำ
ในปีทีผ่่ำนมำ น่ำจะเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิไทยสำมำรถขยำยตวัไดใ้นระดบัดงักล่ำว อธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ เปิดเผย
ถึงกำรจดทะเบียนธุรกิจประจ ำเดือนมกรำคม 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจยืน่ขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน บริษัทจดัตัง้ใหม่ทัว่
ประเทศ 5,980 รำย เพิม่ข้ึน 2,659 รำย เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 12 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่่ำนมำ และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 
จำกเดอืนก่อนหน้ำ และคำดว่ำกำรจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกจิใหม่ตลอดทัง้ปี 2558 จะมจี ำนวน 60,000 -65,000 รำย โดยสำเหตุที่กำรจด
ทะเบียนใหม่เพิม่ขึน้เน่ืองจำกในเดือนมกรำคมของทุกปีจะมีผู้ประกอบกำรมำยื่นจดทะเบียนเป็นจ ำนวนมำก อีกทัง้แนวโน้มกำรจด
ทะเบียนทีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิทีม่ทีศิทำงขยำยตวั ทัง้จำกมำตรกำรของรฐับำลในกำรเร่งรดักำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเร่งรัด
กำรลงทุน ซึง่จะเป็นปจัจยัส ำคญัทีส่นบัสนุนใหเ้ศรษฐกจิขยำยตวั  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภำพรวมรำคำ
สินค้ำเกษตรโดยดชันีรำคำสินค้ำเกษตรประจ ำเดือนมกรำคม 2558 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ สินค้ำที่มี
รำคำปรบัตวัสงูขึน้ ไดแ้ก่ ยำงพำรำ และปำลม์น ้ำมนั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยำงพำรำรำคำสูงขึ้นเน่ืองจำกมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐ 
ขณะทีป่ำลม์น ้ำมนัรำคำสงูขึน้เน่ืองจำกเป็นช่วงผลผลติออกสู่ตลำดลดลง ส ำหรบัดชันีผลผลติสนิคำ้เกษตรเดอืนมกรำคม 2558 เมื่อเทยีบ
กบัเดอืนก่อนหน้ำพบว่ำลดลงร้อยละ 3.75 โดยสนิคำ้ส ำคญัทีผ่ลผลติลดลง ไดแ้ก่ ปำลม์น ้ำมนั สบัปะรดโรงงำน ไก่เน้ือ และไข่ไก่ โดย
คำดว่ำดชันีรำคำสนิคำ้เกษตรเดอืนกุมภำพนัธ์ 2558 จะอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัเดอืนมกรำคม ส่วนดชันีผลผลิตจะมีแนวโน้มลดลง โดย
สนิคำ้ส ำคญัทีอ่อกสู่ตลำดมำกในเดอืนกุมภำพนัธ์ ไดแ้ก่ มนัส ำปะหลงั ออ้ยโรงงำน หอมแดง หอมหวัใหญ่ มนัฝรัง่ และกำแฟ  

สศค. เผยยอดกำรจดัเก็บรำยได้รฐับำลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2558 (ตุลำคม-มกรำคม 2557) อยู่ที ่
6.65 แสนล้ำนบำท สงูกว่ำเป้ำหมำย 1.12 พนัล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.2 เป็นผลจำกกำรน ำส่งรำยไดข้องรฐัวิสำหกิจ กำรจัดเก็บ
รำยไดข้องหน่วยงำนอื่น และกำรจดัเกบ็ภำษีน ้ำมนัสูงกว่ำเป้ำหมำย 12,225, 8,308 และ 7,856 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.7 15.5 และ 
35.5 ตำมล ำดบั ขณะที ่3 กรมจดัเกบ็ภำษียงัต ่ำกว่ำเป้ำ 15,993 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.4 แม้ว่ำเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสญัญำณ

ภำวะเศรษฐกิจส ำคญัในรอบสปัดำห์ 

 สภำพฒัน์เผยจีดีพี 57 โต 0.7% ต ่ำเป้ำ คำดปี 58 โต 3.5-4.0% 

 ยอดจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ ม.ค. เพ่ิม 12% หลงัเศรษฐกิจขยำยตวั-รฐัเร่งเบิกจ่ำยงบ 

 ดชันีรำคำสินค้ำเกษตรขยบั สศก. ชีร้ฐัช่วยดนัยำงกระเตื้อง 

 คลงัโล่งรำยได้ 4 เดือนแรกงบประมำณ 58 เกินเป้ำ 
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ช่วงวนัท่ี 16-22 กมุภำพนัธ์ 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 138 ประจ ำวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์  2558 
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ของกำรฟ้ืนตวัจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิทีภ่ำครฐัซึง่ช่วยกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำมระดบัรำคำสินค้ำและ
บริกำรทีอ่ยู่ในระดบัสงูกย็งัเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของผู้ประกอบกำร  รวมทัง้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนให้กบั
ผู้ประกอบกำร SMEs โดยกำรลดภำษีนิติบุคคล และภำษีอำกรขำเขำ้สนิคำ้วตัถุดบิอำจปจัจยัลบทีท่ ำใหก้ำรจดัเกบ็รำยได้ของภำครัฐไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดำหน้ี์มแีนวโน้มกำรฟ้ืนตวัดขีึน้ ธนำคำรกลำงสหรฐัฯ (FED) รำยงำนว่ำดชันีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม
ของสหรฐัฯ ในเดือนมกรำคม 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 0.2 หลงัจำกที่ลดลงร้อยละ 0.3 ในเดือนธันวำคม 2557 ตัวเลขดชันีที่
เพิม่ขึน้ เป็นผลมำจำกผลผลติภำคสำธำรณูปโภคและผลผลติของภำคกำรผลติทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ดำ้นยโูรโซนธนำคำรกลำงยโุรป (ECB) 
ตกลงปรบัเพิม่วงเงินควำมช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่องฉุกเฉิน (Emergency Liquidity Assistance: ELA) ให้กับธนำคำร
พำณิชยใ์นกรซี ด้วยวงเงิน 68,300 ล้ำนยโูร (78,000 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ) จำกเดมิ 65,000 ล้ำนยูโร ล่ำสุดรัฐบำลกรีซได้ยื่นหนังสือ
อย่ำงเป็นทำงกำรต่อสหภำพยุโรปเพื่อขอขยำยระยะเวลำของเงินกูใ้นขอ้ตกลงควำมช่วยเหลอืจำก EU และ IMF ออกไปอกี 6 เดอืน จำก
เดมิทีม่กี ำหนดสิน้สุดในวนัที ่28 กุมภำพนัธ์ 2558 ส ำหรบักำรขยำยระยะเวลำเงินกูด้งักล่ำวตำมขอ้เสนอของกรีซมีรำยละเอียดแตกต่ำง
จำกขอ้ตกลงเดมิทีก่ ำหนดใหก้รีซต้องด ำเนินมำตรกำรรดัเขม็ขดั ซึง่รฐับำลใหม่ของกรีซคดัคำ้นมำโดยตลอด ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่ม
ฟ้ืนตวัจำกภำวะถดถอย ส ำนักงำนคณะรฐัมนตรญีีปุ่่ นรำยงำนตวัเลขจีดีพีของญีปุ่่ นในไตรมำส 4/2557 ขยำยตวัร้อยละ 2.2 เมือ่
เทียบจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน หลงัจำกทีห่ดตวั 2 ไตรมำสติดต่อกนั (ไตรมำส 2/2557 หดตวัร้อยละ 1.7 และไตรมำส 3/2557 หด
ตวั  ร้อยละ 1.3) นอกจำกน้ีกำรส่งออกของญ่ีปุ่ นในเดือนมกรำคม 2558 ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน มลูค่ำกำรส่งออก 6.14 ลำ้นลำ้นเยน ถือเป็นกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูทีสุ่ดนบัตัง้แต่ปี 2556 จำกอุปสงค์ของตลำดต่ำงประเทศ
ปรบัตวัดขีึน้ โดยกำรส่งออกไปเอเชยีเพิม่ขึน้ร้อยละ 22.7 จีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 20.8 และสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 16.5 

ส ำหรบัรำคำน ้ ำมนัในสปัดำห์น้ีปรบัตวัข้ึนและมีควำมผนัผวน โดยมีรำคำเฉลีย่อยู่ที ่58.44 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล 
หลงัตวัเลขหลุมขุดเจำะน ้ำมนัในสหรฐัฯ ลดลงอย่ำงต่อเน่ืองในสปัดำห์ที่ผ่ำนมำ มีรำยงำนว่ำมีกำรปรับลดลงอีก 48 หลุม เหลือเพียง 
1,056 หลุม ถือเป็นตวัเลขต ่ำสุดนบัตัง้แต่ปี 2554 นอกจำกน้ีรำคำน ้ำมนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในลเิบียทีท่ ำให้
ท่ำเรือส่งออกน ้ำมนัหลกัทัง้หมดถูกปิดส่งผลใหป้ริมำณน ้ำมนัดบิลดลงมำอยู่ที่ 200,000 บำร์เรลต่อวนั จำกระดบั 1,600,000 บำร์เรลต่อ
วนั อย่ำงไรกต็ำมปริมำณน ้ำมนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ทีย่งัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และค่ำเงินดอลลำร์ของสหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่ำขึน้ยงัคงเป็น
ปจัจยักดดนัรำคำน ้ำมนัในสปัดำหน้ี์ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดำห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่ำจบัตำมองในสปัดำห์น้ี   (23 กมุภำพนัธ์- 1มีนำคม 2558)        

 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีควำมเช่ือมัน่ภำคอุตสำหกรรม และ ยอดกำรผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์เดือนมกรำคม 2558  

 

 ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมสหรฐัฯ ม.ค. 58 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 ECB ตกลงเพ่ิมวงเงิน ELA ให้กรซี หลงัย่ืนหนังสือขอขยำยระยะเวลำโครงกำรเงินกู้ออกไป 6 เดือน 

 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นพ้นภำวะถดถอย จีดีพีไตรมำส 4/2557 ขยำยตวั 2.2% 

 ส่งออกญ่ีปุ่ น ม.ค. 58 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 17.0% 

 รำคำน ้ำมนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ หลงัหลมุขดุเจำะน ้ำมนัในสหรฐัฯ ลดลง รวมถึงควำมไม่สงบในลิเบีย  
 

 
 


