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          รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยม์อบนโยบายผลกัดนัการส่งออกแก่ทูตพาณิชย์ 61 ส านักงานใน 46 ประเทศ โดย
กระทรวงยงัคงเป้าส่งออกปี 2558 ทีร่อ้ยละ 4 มูลค่า 2.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีบางประเทศในกลุ่มอียูประสบปญัหา
เศรษฐกจิ แต่หลายประเทศในกลุ่ม เช่น ฝรัง่เศส รวมทัง้ตลาดอื่นๆ เช่น สหรฐัฯ ญี่ปุ่น ตลาดทีเ่ริ่มฟ้ืนตัว ดงันัน้จะประเมินสถานการณ์
อกีครัง้หลงัสิน้ไตรมาสแรกของปีน้ี โดยไดม้อบนโยบายใหท้ตูพาณิชยใ์นการท างานเน้นตามยุทธศาสตร์ดา้นการตลาดทีก่ระทรวงก าหนด
ไว ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิสงู ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ตลาดที่มีพฒันาการทางเศรษฐกิจปาน
กลาง เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ตลาดใหม่ เช่นแอฟริกา และตลาดอาเซียน ทัง้น้ี เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งจากการประเมิน
สถานการณ์ร่วมกนัพบว่าตลาดสหรฐัฯและอาเซยีนมแีนวโน้มขยายตวัไดด้ ีขณะทีต่ลาดอยีแูม้จะขยายตัวค่อนข้างต ่าแต่ได้ก าชบัให้ทูต
พาณิชยห์าช่องทางใหต้ลาดขยายตวัใหไ้ด ้โดยไดส้ัง่การใหท้ตูพาณิชยร์ายงานผลด าเนินงานทุก 3 เดือน และคณะกรรมการจะท าการ
ประเมนิผลงานทตูพาณิชยท์ุก 6 เดอืนหากไม่ผ่านเกณฑอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งเพื่อใหค้นทีม่ศีกัยภาพไปท างานแทนเพื่อให้การ
ท างานมปีระสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่มาตรการดงักล่าวน่าจะมส่ีวนช่วยใหฑ้ตูพาณิชยใ์นแต่ละพื้นที่ต้องพยายามหาช่องทางในการเร่งการ
ส่งออกในพืน้ทีท่ีส่ านกังานของตนรบัผิดชอบอย่างจริงจงัเพิม่มากขึน้ ซึง่น่าจะมส่ีวนช่วยใหก้ารส่งออกในปีน้ีปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้
บ้าง แมเ้ป้าหมายการขยายตวัของการส่งออกที่ร้อยละ 4 ที่กระทรวงพาณิชย์ตัง้เป้าไว้ในปีน้ีจะไม่ง่ายนัก อีกทัง้การส่งออกในเดือน
มกราคม 2558 กป็รบัตวัในทศิทางทีล่ดลงร้อยละ 3.46 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สัง่การให้ชะลอการระบายข้าวสารใน
สต็อกรฐับาลคร ัง้ที ่ 3/2558 ออกไปก่อน เพือ่ไม่ให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต า่เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิต
ข้าวเปลือกนาปรงัก าลงัออกสู่ตลาด โดยยืนยนัว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจะไม่ต ่ากว่าตันละ 8,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่หาก
ความชืน้มากกว่า ชาวนาจะขายไดใ้นราคาทีต่ ่ากว่า ทัง้น้ีกระทรวงพาณิชยก์ าลงัเจรจาเรง่ผลกัดนัการระบายข้าวผ่านวิธีรฐัต่อรฐั (จีทู
จ)ี กบัประเทศตุรกีและเกาหลีใต้ และเมื่อรวมกบัจีทจูีทีด่ าเนินการไปก่อนหน้าน้ี ไดแ้ก่ ฟิลปิปินสป์ริมาณ 2 แสนตนั และจีนปริมาณ 2 
ลา้นตนั คาดว่าจะท าใหส้ถานการณ์ราคาขา้วดขีึน้จากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่มาตรการดงักล่าวจะมส่ีวนช่วยในเรื่องของราคาข้าวใน
ประเทศในช่วงทีผ่ลผลติขา้วของไทยทีเ่ริ่มออกสู่ตลาดเพิม่มากขึน้ไม่ใหร้าคาขา้วตกต ่ามากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายข้าว และ
รายไดข้องชาวนา อย่างไรกต็ามกระทรวงพาณิชยไ์ดผ้ลกัดนัโครงการ "ตลาดกลางซือ้ขายสนิคา้เกษตร" เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกร และ
ผู้ประกอบการสามารถเจรจาซือ้ขายสนิคา้เกษตรโดยไม่มพ่ีอคา้คนกลางเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถขายสนิคา้ไดร้าคาสงูขึน้  

คลงัโอดเศรษฐกิจทรดุกว่าคาดกระทบจดัเก็บภาษี 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 หลุดเป้า 3.3 หมืน่ล้านบาท คาด
ส้ินปีมีรายได้ต า่กว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยกรมสรรพากรมรีายไดล้ดลงมากทีสุ่ด 1.6 แสนล้านบาท โดยตัวเลข
จดัเกบ็เดอืนกุมภาพนัธ์ 2558 รายได้ทรุด 2 หมื่นล้าน ซึ่งจากการหดตัวของการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐโดยเฉพาะกรมสรรพากร
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิของประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนักเน่ืองจากการบริโภคและการลงทุนชะลอตัว การจัดเก็บภาษีรถยนต์ ภาษี

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยค์งเป้าส่งออก 4% หลงัเรียกฑูตพาณิชยชี์แ้จงนโยบายกระตุ้นส่งออกในพืน้ท่ีของตนประเมินผลทุก 6 
เดือน 

 พาณิชยเ์บรกระบายข้าวหว ัน่ฉุดราคาข้าวในประเทศรว่งดนัขายจีทูจีเกาหลี-ตุรกี 

 คลงัโอดเศรษฐกิจทรดุรายได้หลดุเป้าคาดส้ินปีทะลแุสนล้านบาท 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ช่วงวนัท่ี 16–20 มีนาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 142 ประจ าวนัท่ี 23 มีนาคม  2558 

 พฤษภาคม 2557 
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เครื่องดื่ม และภาษีเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกรมสรรพสามติกย็งัต ่ากว่าเป้าเป็นผลมาจากการชะลอตวัของการบริโภคตามภาวะเศรษฐกิจและ
นโยบายรถยนต์คนัแรก ในขณะทีก่ารการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้ายงัต ่ากว่าเป้าจากการชะลอตัวมากของการน าเข้า ประกอบกบั
ในช่วงทีผ่่านมารฐับาลมกีารลดภาษีน าเขา้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ ดงันัน้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิชุดใหม่ (การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ 5 จังหวดั การปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ  SMEs การจัดตัง้กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs การปรับปรุง
โครงสร้างอตัราภาษีศุลกากรเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ) จึงเป็นปจัจยัสนบัสนุนทีน่่าจะช่วยใหก้ารบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนมี
มากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามกเ็ป็นปจัจยัลบทีท่ าใหก้ารจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัไม่เป็นไปตามเป้าหมายไดเ้ช่นกนั 

 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์มแีนวโน้มการฟ้ืนตวัดขีึน้ เมื่อองคก์ารเพือ่ความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (OECD) ได้ท าการ
ปรบัเพิม่คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกปี 2558 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 4.0 จากทีเ่คยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 
ว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.9 รวมทัง้ปรบัเพิม่คาดการณ์เศรษฐกจิโลกปี 2559 มาอยู่ที ่4.3 เน่ืองจากราคาน ้ามนัที่ปรับตัวลดลงและการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของหลายธนาคารกลางประเทศต่างๆ ดา้นสหรฐัฯ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐัฯ (FOMC) ระหว่างวนัที ่17-18 มนีาคม 2558 สรุปไดว่้า การเติบโตทางเศรษฐกจิของสหรฐัฯ มกีารชะลอตวัลงบ้างจากเดิมที่
เคยขยายตวัไดอ้ย่างแขง็แกร่งเมื่อปลายปี 2557 ส่งผลใหธ้นาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) มีมติคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อยละ 0-
0.25 ต่อไป ขณะเดยีวกนั Fed ได้ปรบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในปีน้ีมาอยู่ทีร่ะหว่างร้อยละ 2.3-2.7 
จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนธนัวาคม 2557 ทีร่้อยละ 2.6-3.0 ผลจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นธนาคาร
กลางญีปุ่่ น (BOJ) ตดัสินใจคงนโยบายผ่อนคลายการเงินในระดบัปัจจุบนัต่อไป (80 ล้านล้านเยนต่อปี) พร้อมส่งสญัญาณว่า
เศรษฐกจิญี่ปุ่นก าลงัจะออกจากภาวะถดถอย 

ส าหรับราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา  โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่51.44 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากความกงัวลเกีย่วกบัปริมาณน ้ามนัดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดลเิบียรายงานว่าปริมาณน ้ามนัดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที ่
490,000 บาร์เรลต่อวนั และจากที ่EIA รายงานปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้แตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ใน
รอบ 80 ปี ยู่ที ่458.51 ลา้นบาร์เรล นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัคงถูกกดดนัจากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ืองและ
การคงก าลงัการผลติน ้ามนัของกลุ่ม OPEC 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  ( 23-29 มีนาคม 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

 GDP สหรฐัฯ ไตรมาส 4/2557 คร ัง้สดุท้าย 

 

อ่านต่อได้ท่ี : http://www.ryt9.com/s/iq24/2114256 

 

 OECD ปรบัเพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีน้ีท่ี 4% 

 Fed มีมติคงอตัราดอกเบีย้ไว้ท่ี 0-0.25% พรอ้มปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรฐัฯ 

 BOJ ยงัคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป  

 ราคาน ้ามนัปรบัลดลงต่อจากปริมาณน ้ามนัดิบเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง และค่าเงินสหรฐัฯ ท่ีแขง็ค่าขึน้ 
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