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กระทรวงพาณิชยเ์ผยดชันีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ทีร่ะดบั 106.53 ปรบัตัวลดลงร้อยละ 
1.27 จากช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา แต่ปรบัตวัเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 0.1 จากเดือนทีผ่่านมา เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที ่5 
และเป็นดชันีทีต่ ่ำสุดในรอบ 5 ปี 8 เดอืน โดยสำเหตุกำรปรบัตวัลดลงของอตัรำเงินเฟ้อเป็นผลมำจำกกำรปรบัตวัลดลงของรำคำขำยปลกี
น ้ำมนัในประเทศ และค่ำไฟฟ้ำทีป่รบัลดค่ำไฟฟ้ำผนัแปรอตัโนมตัิ (เอฟท)ี ลดลง 9.35 สตำงคต่์อหน่วย โดยกระทรวงพำณิชย์มองว่ำเงิน
เฟ้อเฉลีย่ 5 เดอืนแรกปี 2558 ติดลบ 0.77% และแมเ้งินเฟ้อจะติดลบต่อเน่ืองเป็นเดอืนที ่5  แต่ยงัไม่ถือว่ำเป็นภำวะเงินฝืด ซึ่งคำดว่ำ
เมื่อรำคำน ้ำมนัเริ่มทีจ่ะขยบัขึน้ ประกอบกบัควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เริ่มฟ้ืนตัวตำมภำวะเศรษฐกิจจะส่งผลให้อตัรำเงินเฟ้อปรับ
เพิม่ขึน้ไดใ้นช่วงครึ่งหลงัของปี ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจดชันีความ
เชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2558 ดชันีทุกรายการปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่5 โดยดชันีควำมเชื่อม ัน่ของผู้บริโภคอยู่
ที ่75.6 ลดจำก 76.6 ซึง่เป็นระดบัต ่ำสุดในรอบ 11 เดอืน ขณะทีด่ชันีควำมเชื่อม ัน่เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ที่ 65.0 ลดลงจำก 66.0 
ดชันีควำมเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรำยโอกำสในกำรหำงำนอยู่ที ่70.3 ลดลงจำก 71.2 และดชันีควำมเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัรำยได้ในอนำคตอยู่ที่ 91.4 
ลดลงจำก 92.7 เมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่่ำนมำ โดยสำเหตุทีท่ ำใหค้วำมเชื่อม ัน่ของ ผู้บริโภคปรบัตวัลดลงเน่ืองจำกผู้บริโภคมคีวำมกงัวลต่อ
ควำมไม่แน่นอนของกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย หลงัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) ปรับ
ลดอตัรำขยำยตวัของเศรษฐกจิไทยปี 2558 จำกเดมิร้อยละ 3.5-4.5 เหลอืร้อยละ 3-4 กำรส่งออกในเดือนเมษำยนปรับตัวลดลงร้อยละ 
1.70 และคำดว่ำกำรส่งออกทัง้ปีจะขยำยตวัเพยีงร้อยละ 0.2 จำกเดิมคำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5 รำคำขำยปลีกน ้ำมนัในประเทศปรับ
เพิม่ขึน้ รำคำพชืผลทำงกำรเกษตรทรงตวัในระดบัต ่ำ และผู้บริโภคยงัมีควำมกงัวลเกี่ยวกบัปญัหำค่ำครองชีพและกงัวลว่ำรำยได้ใน
ปจัจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัค่ำครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยภำครัฐจะต้องเร่งด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้กำรเร่งรัด
เบิกจ่ำยงบประมำณเพื่อใหเ้มด็เงินกระจำยลงสู่ทอ้งถิ่นใหม้ำกทีสุ่ด และในกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) ในวนัที่ 10 
มถุินำยน 2558 ควรจะมกีำรลดอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ และมผีลใหเ้งินบำทอ่อนค่ำลงและช่วยสนับสนุน
ภำคกำรส่งออกของไทยไดอ้กีทำงหน่ึง  
 กระทรวงพาณิชย์ม ัน่ใจตลอดทัง้ปี 2558 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้าน เนื่องจากปีน้ีสภาพอากาศ
เปลีย่นแปลง ท าให้ผลผลิตข้าวของหลายประเทศลดลงขณะทีห่ลายประเทศมีความต้องการน าเข้ามาก  แม้ภำคเอกชนจะ
คำดกำรณ์ว่ำ ไทยอำจจะส่งออกขำ้วไดเ้พยีง 8.5 ลำ้นตนั ซึง่ขอ้ตกลงซือ้ข้ำว 2 ล้ำนตันของจีน คำดว่ำจะสำมำรถลงนำมในสญัญำซื้อ
ขำยกบัจีนในกำรประชุมร่วมไทย-จีน เดอืนกรกฎำคมน้ี นอกน้ีไทยกเ็ตรียมจะเขำ้ร่วมกำรประมลูขำยขำ้วใหฟิ้ลปิปินสอ์กีหลำยแสนตนัใน
เดอืนมถุินำยนน้ี อย่ำงไรกต็ำมแมว่้ำในช่วงต้นปี 2558 กำรส่งออกขำ้วยงัน้อยกว่ำเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ แต่จำกสถำนกำรณ์ภยัแล้งที่
เกดิขึน้ในประเทศต่ำงๆ เช่น อนิเดยี เวยีดนำม และประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย จะส่งผลต่อผลผลติข้ำวทีจ่ะออกสู่ตลำดในฤดูกำลต่อไป 
และจะท ำใหป้ริมำณขำ้วส่งออกของแต่ละประเทศมแีนวโน้มลดลง ซึง่จะเป็นโอกำสทีด่สี ำหรบัประเทศไทยทีน่่ำจะสำมำรถส่งออกข้ำวได้

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อ พ.ค. 58 ติดลบต่อเน่ืองเดือนท่ี 5 ยนัยงัไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด 

 ศนูยพ์ยากรณ์เผยดชันีเช่ือมัน่ พ.ค. 58 ลดลง 5 เดือนต่อเน่ือง ต ่าสดุรอบ 11 เดือน  

 พาณิชยม์ ัน่ในส่งออกข้าว 58 ถึง 10 ล้านตนั เหตุคู่แข่งเจอภยัแล้ง และความต้องการน าเข้าข้าวเพ่ิมขึน้ 

 ส านักงบฯ เผยเบิกจ่ายงบปี 58 ต ่ากว่าเป้า ขีดเส้นเซน็ลงทุน 7 หมื่นล้าน แล้วเสรจ็ ก.ค. น้ี  
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มำกขึน้ ส านักงบประมาณเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ณ วนัที ่29 พฤษภาคม 2558 พบว่ามีการเบิกจ่าย 1.66 
ล้านล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.7 ของงบประมาณ ต า่กว่าเป้าหมายทีต้่องเบิกจ่ายให้ได้รอ้ยละ 69.18 หรือต ่ำกว่ำเป้ำหมำยอยู่
ร้อยละ 4.5 ขณะทีง่บลงทุนเบิกจ่ำยได ้1.87 แสนลำ้นบำท หรือร้อยละ 41.7 ของงบลงทุนทัง้หมด แต่หำกรวมกบัโครงกำรที่สร้ำงภำระ
ผูกพนัแลว้จะอยู่ทีร่้อยละ 59.34 แต่กย็งัต ่ำกว่ำเป้ำหมำยทีต่้องเบิกจ่ำยใหไ้ดร้้อยละ 67 โดยมโีครงกำรทีย่งัไม่ลงนำม 7.64 หมื่นลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 24.1 ของงบลงทุน เน่ืองจำกยงัไม่เริ่มด ำเนินกำรอยู่ในข ัน้ตอนจดัซื้อจดัจ้ำงมผีู้เสนอรำคำแล้ว รอลงนำมในสญัญำแต่อยู่ใน
กำรพจิำรณำของหน่วยงำน โดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ทุกส่วนรำชกำรเร่งท ำสญัญำให้เสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2558 ซึ่งกำร
เบิกจ่ำยงบลงทุนของภำครฐัยงัคงเป็นควำมหวงัทีจ่ะช่วยฟ้ืนเศรษฐกจิของประเทศในครึ่งปีหลงั โดยปจัจุบนักำรเบิกจ่ำยงบลงทุนอำจจะ
ยงัต ่ำกว่ำเป้ำหมำยทีว่ำงไวแ้ต่กถ็ือว่ำขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองจำกปลำยปีทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกภำครฐัมมีำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยออกมำ
ในช่วงก่อน 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดำหน้ี์มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จำกเศรษฐกจิสหรฐัฯ และยโูรโซน โดยยอดขาดดลุการค้าของสหรฐัฯในเดือน
เมษายนปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 19.2 มูลค่าอยู่ที ่4.088 หมืน่ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่เป็นการลดลงมากทีส่ดุในรอบกว่า 6 ปี จำก
ทีเ่ดอืนมนีำคมขำดดุลถึง 5.057 หมื่นลำ้นดอลลำร์สหรฐัฯ เน่ืองจำกยอดกำรส่งออกปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ1.0 ขณะทีย่อดกำรน ำเข้ำลดลง
ร้อยละ 3.3 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทีร่้อยละ 0.05 ต่อไป รวมทัง้ยงัประกำศเดินหน้ำซื้อ
พนัธบตัรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชงิปริมำณ (QE) จนเสร็จสิน้โครงกำรในเดอืนกนัยำยน 2559 โดยมเีป้ำหมำยที่จะอดัฉีดเม็ดเงินใหม่
เขำ้สู่เศรษฐกจิของประเทศในยโูรโซน และจดักำรกบัอตัรำว่ำงงำน และท ำใหอ้ตัรำเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดบัร้อยละ 2.0 กระทรวงการคลงั
ญีปุ่่ นรายงานตวัเลขการใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนในไตรมาสแรกของปีปรบัตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 7.3 คิดเป็นมูลค่า 13.1 
ล้านล้านเยน โดยตวัเลขกำรใชจ่้ำยดงักล่ำวน้ีครอบคลุมถึงกำรใชจ่้ำยในกำรสร้ำงโรงงำนและกำรซือ้อุปกรณ์ใหม่ๆ กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ดงักล่ำวแสดงใหเ้หน็ว่ำภำคเอกชนมคีวำมเชื่อม ัน่ต่อภำคเศรษฐกจิของประเทศทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ 

ส ำหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวเพิม่ข้ึนจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่62.61 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จำกค่ำเงินดอลลำร์สหรฐัฯ ทีอ่่อนค่ำลง ประกอบกบัตลำดคำดกำรณ์ว่ำปริมำณน ้ำมนัดิบคงคลงัสหรัฐฯ จะปรับลดลงส่งผลให้
รำคำน ้ำมนัปรบัตวัสงูขึน้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (8-12 มิถนุายน 2558)        
 จีดพียีโูรโซนไตรมำส 1/2558 ครัง้ที ่2 
 จีดพีญีี่ปุ่นเบื้องต้น ไตรมำส 2/2558 

 
 

 
  

 

 

 ยอดขาดดลุการค้าสหรฐัฯ เม.ย. 58 ลดลงมากท่ีสดุในรอบ 6 ปี 

 ECB คงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ี 0.05% 

 การใช้จ่ายด้านทุนของภาคเอกชนญ่ีปุ่ นไตรมาสแรกปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 7.3%  

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากค่าเงินดอลลารส์หรฐัฯ อ่อนค่าลง 
 

 
 


