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ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปรบัประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปีน้ีลงมาเหลือเติบโตรอ้ยละ 3.2 หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 3.0-3.5 จากเดิมเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4 
และมองว่ายงัโอกาสทีจ่ะเติบโตต ่ากว่าร้อยละ 3 เน่ืองจากเศรษฐกจิไทยยงัมปีจัจยัลบกดดนัอยู่หลายดา้น ขณะที่คาดว่าภาคการส่งออก
จะขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.4 จากเดมิคาดว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 4.1 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปคาดว่าจะอยู่ทีร่้อยละ 0.5 จากเดมิคาดไวท้ีร่้อยละ 
2.3  โดยโอกาสทีเ่ศรษฐกจิไทยจะขยายตวัไดม้ากน้องเพยีงใดนัน้ ขึน้กบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
เป็นรูปธรรมของรฐับาล โดยเฉพาะการลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการคมนาคม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงราคาข้าว
ไทยในขณะน้ีว่ามีราคาสงูกว่าประเทศเพือ่นบ้าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนทีผ่่านมาหลุดเป้าหมาย
จากทีต่ัง้ไว้น่าจะส่งออกได้ถึง 2.5 ล้านตนั โดยสามารถส่งออกได้เพียง 2.1-2.2 ล้านตนัเท่านัน้ และดูแนวโน้มความต้องการข้าว
ไทยในช่วง 2-3 เดอืนน้ียงัไม่ดนีกั ท าใหเ้ป้าหมายทีผู่้ส่งออกประเมนิไวว่้าการส่งออกขา้วไทยทัง้ปีจะท าได้ถึง 10 ล้านตัน อาจเป็นเรื่อง
ล าบากซึง่ภายใน 1-2 เดอืนน้ีสมาคมฯ จะประเมนิการส่งออกขา้วไทยอกีครัง้ โดยอาจจ าเป็นต้องปรบัประมาณการส่งออกข้าวไทยในปีน้ี 
ซึง่น่าจะส่งออกไดเ้พยีง 8-9 ลา้นตนัเท่านัน้ ซึง่หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรเข้ามามีส่วนช่วยในการผลกัดนัการส่งออกข้าวไทยใน
รูปแบบต่างๆ ใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประชาสมัพนัธ์และหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งออก
ขา้วเพิม่มากขึน้  

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่ากระทรวงการคลงัเห็นชอบมาตรการสนับสนุนและพฒันากองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง เพือ่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างโดยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชือ่วงเงิน 40,000 ล้านบาท ใหก้บั 78,255 หมู่บ้านทัว่ประเทศ ระยะเวลาสนับสนุน 2 ปี เพื่อให้
กองทุนหมู่บ้านกูย้มืเป็นเงินทุนต่อยอดส าหรบัสมาชกิกูย้มืเพื่อการลงทุน การสร้างรายได ้การใชจ่้ายยามฉุกเฉิน รวมถึงการแกไ้ขปญัหา
หน้ีนอกระบบในอตัราดอกเบี้ยไม่เกนิร้อยละ 5 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี ซึ่งโครงการดงักล่าวน่าจะมีส่วนช่วยยกระดบั
คุณภาพชวีติและบรรเทาความเดอืดร้อนใหก้บัประชาชนในระดบัฐานราก เน่ืองจากเมื่อสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้ก็สามารถมีเงินไป
ลงทุนหรือหมุนเวยีนในกจิการ หรือแมแ้ต่การจบัจ่ายใชส้อยในยามจ าเป็น ซึง่การทีร่ฐับาลจะสนบัสนุนเงินทุนให้กบักองทุนหมู่บ้านนัน้ก็
นบัว่าเป็นอกีช่องทางทีเ่หมาะสมในช่วงเวลาทีเ่ศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั เน่ืองจากจะเป็นการเพิม่เมด็เงินใหเ้ขา้มาหมุนเวยีนในระบบ
เศรษฐกจิมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามหน่วยงานภาครัฐก็ควรมีการติดตามการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดเพื่ อรักษา
มาตรฐานการด าเนินการทีด่แีละมมีาตรการป้องกนัการเกดิปญัหาผิดนดัช าระหน้ีในอนาคต 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ศนูยพ์ยากรณ์ฯ ปรบัลดประมาณการณ์เศรษฐกิจปี 58 เหลือโต 3.2% จากเดิมคาดโต 4% 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวจ่อปรบัตวัเลขส่งออกข้าวปี 58 ใหม่อาจไม่ถึงเป้า 10 ล้านตนั  

 กระทรวงคลงัอดัฉีดเงิน 4 หมื่นล้าน ฟ้ืนกองทุนหมู่บ้านกระตุ้นเศรษฐกิจลดหน้ีนอกระบบ 
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ช่วงวนัท่ี 13- 17 เมษายน 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 146  ประจ าวนัท่ี 20 เมษายน 2558 
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เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีน้ีจะขยายตัว  
รอ้ยละ 3.5 เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีข่ยายตวัร้อยละ 3.4 ซึง่เป็นระดบัเดยีวกบัทีเ่คยคาดการณ์ไวเ้มื่อเดอืนมกราคมทีผ่่านมาแต่มีการปรับ
คาดการณ์ในทางบวกมากขึน้ส าหรบัญี่ปุ่นและยโูรโซน และปรบัลดประมาณการส าหรับสหรัฐฯ ลง อย่างไรก็ตาม IMF ระบุว่า สหรัฐฯ 
ยงัคงเป็นผู้น าการเติบโตของเศรษฐกจิโลกในปีน้ีและปีหน้าแมว่้าจะปรบัลดประมาณการลงกต็าม ทัง้น้ี IMF ได้ปรบัเพิม่คาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 มาอยู่ทีร่้อยละ 3.8 ด้านเศรษฐกิจยูโรโซนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่อ้ยละ 0.05 ต่อไป โดย ECB จะยงัคงจุดยนืทางนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและเดินหน้ามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิทีเ่คยประกาศไว้ต่อไป แม้ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในระยะน้ีก็ตามแต่ความเสี่ยงที่มีต่อการขยายตัวยงัคงมีอยู่ ขณะที่
เศรษฐกิจจีนส่งสญัญาณชะลอตัวลงอย่างชดัเจนเมื่อส านักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าจีดีพีในไตรมาส 1/2558 ขยายตัว      
รอ้ยละ 7.0 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ถือเป็นระดบัทีต่ ่าทีสุ่ดในรอบ 6 ปี (นบัตัง้แต่ช่วงวกิฤติการเงินโลกปี 2552) และชะลอ
ตวัลงจากไตรมาส 4/2557 ทีข่ยายตวัร้อยละ 7.3 ตวัเลขจีดพีน้ีีสะทอ้นว่าเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลงกว่าทีผ่่านมา แต่อย่างไรกต็ามตวัเลขดงักล่าวยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายของรฐับาลจีนที่ก าหนดเป้าหมายการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของประเทศในปีน้ีไวท้ีร่้อยละ 7 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่58.99 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล หลงัการปรบัลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนขุดเจาะและผลติน ้ามนัในช่วงทีผ่่านมา เริ่มส่งผลใหป้ริมาณการผลติน ้ามนัดิบของสหรัฐฯ 
ปรบัตวัลดลง และจากทีส่ านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานของสหรฐัฯ (EIA) รายงานปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้น้อย
กว่าคาด รวมถึงส านกังานพลงังานสากล (IEA) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น ้ามนัดิบในปี 2558 มาอยู่ที่ 93.6 ล้าน
บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากเหตุการณ์ความขดัแยง้ในประเทศเยเมน 

ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2558 และปี 2559 

 2554 2555 2556 2557 2558(Jan15) 2559(Jan15) 2558(Apr15) 2559(Apr15) 
World 4.0 3.1 3.4 3.4 3.5 3.7 3.5 3.8 
   US 1.8 2.8 2.2 2.4 3.6 3.3 3.1 3.1 
   Euro Zone 1.4 -0.7 -0.5 0.9 1.2 1.4 1.5 1.6 
   Japan -0.6 1.4 1.6 -0.1 0.6 0.8 1.0 1.2 
   China 9.3 7.7 7.8 7.4 6.8 6.3 6.8 6.3 

ท่ีมา: IMF, April 2015 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (20 – 24 เมษายน 2558)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเชื่อม ัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลติและส่งออกรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ เดอืนมนีาคม 2558  

 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติเบื้องต้นของสหรฐัฯ เดอืนเมษายน 2558 

 

 

 IMF คงแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกไว้เท่าเดิม แต่มีทิศทางบวกเพ่ิมขึน้ 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.05%  

 จีดีพีจีน ไตรมาส 1/58 ต ่าสดุในรอบ 6 ปี แต่ยงัเป็นไปตามเป้า 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้ หลงัอุปทานน ้ามนัดิบสหรฐัฯ ลดลง และความขดัแย้งในเยเมน 
 

 
 


