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  กระทรวงพาณิชยเ์ผยดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป  (เงินเฟ้อ) เดือนมิถนุายนอยู่ที ่106.64 ลดลงรอ้ยละ 1.07 เมือ่เทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ติดลบต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่6  โดยสาเหตุทีท่ าใหเ้งินเฟ้อลดลงเป็นผลจากดชันีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.90 โดยสนิคา้ส าคญัทีร่าคาลดลง ไดแ้ก่ น ้ามนัเชื้อเพลิงลดร้อยละ 19.69 หมวดการสื่อสารลดลงร้อยละ 0.04 
ส่วนดชันีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.51 โดยสนิคา้ทีม่รีาคาแพงขึน้ ไดแ้ก่ อาหารบริโภคในบ้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.65 อาหารบริโภคนอกบ้านเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.92 ผลไมส้ดเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.57 ผกัสดเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.67 เครื่องประกอบอาหาร
เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.83 ส่วนสนิคา้ทีร่าคาลดลง ไดแ้ก่ ไข่และผลติภณัฑน์มลดลงร้อยละ 3.40 เน้ือสตัว ์เป็ดไก่และสตัว์น ้าลดลงร้อยละ 1.29
โดยยงัประเมนิเป้าหมายเงินเฟ้อทัง้ปีอยู่ในกรอบเดมิทีร่้อยละ 0.6-1.3 เงินเฟ้อทีต่ิดลบต่อเน่ืองติดต่อกนั 6 เดือน กระทรวงพาณิชย์ยงั
มองว่าไม่มสีญัญาณเงินฝืด โดยศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มคีวามเหน็ว่าเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเน่ือง 6 
เดอืน เป็นสญัญาณเงินฝืดในเชงิเทคนิคไม่ใช่เงินฝืดในเชิงนโยบาย เน่ืองจากก าลงัซื้อยงัมีอยู่แต่เป็นก าลงัซื้อที่แผ่วลงเพราะเงินเฟ้อ
พืน้ฐานในเดอืนมถุินายนกย็งัเป็นบวกในระดบัต ่ากว่าร้อยละ 1 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
เปิดเผยว่าดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภคเดือนมิถนุายนอยู่ทีร่ะดบั 74.4 ลดลงจาก 75.6 ในเดือนทีผ่่านมา ซึง่ค่าดชันีอยู่ในระดบั
ต า่สดุในรอบ 13 เดือน และติดลบต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่6  ดชันีความเชื่อม ัน่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 63.8 ลดลงจาก 65.0 
ดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัโอกาสในการหางานอยู่ที ่69.4 ลดลงจาก 70.3 และดชันีความเชื่อม ัน่เกีย่วกบัรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 90 ลดลง
จาก 91.4 สาเหตุทีท่ าใหด้ชันีความเชื่อม ัน่ทุกรายการปรับตัวลดลงมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จีดพี)ี ปีน้ี เหลอืร้อยละ 3 จากเดมิร้อยละ 3.8 ราคาพชืผลทางการเกษตรทรงตวัในระดบัต ่า ภาวะภยัแล้ง
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง รายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดบัต ่า ความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์ไม่แน่นอนของการฟ้ืนตัว
เศรษฐกจิโลก มลูค่าการส่งออกทีย่งัคงชะลอตวัต่อเน่ือง โดยรฐับาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อท าใหร้ะบบเศรษฐกิจคึกคกั เพิ่มมาก
ขึน้ รวมถึงควรออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิและดงึก าลงัซือ้ใหก้ลบัมาโดยเร็วทีสุ่ด เพื่อสร้างความเชื่อม ัน่และยบัย ัง้ไม่ให้ความเชื่อม ัน่
ต ่าลงไปจนเรียกกลบัคนืมายาก  

อธิบดีกรมบญัชีกลางเปิดเผยว่าการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการกรณีปัญหาภยัแล้งปีงบประมาณ 2558 ตัง้แต่วนัที ่1 
กมุภาพนัธ์-31 พฤษภาคม 2558 มีส่วนราชการยืน่ขอเบิกมาแล้วรวม 14 เรือ่ง วงเงิน 987.35 ล้านบาท อนุมติัไปแล้ว 949.33 
ล้านบาท นบัว่าเป็นการเบิกจ่ายสงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัช่วงหลายปีทีผ่่านมา โดยเมื่อเปรียบเทยีบจากปีงบประมาณ 2557 ท ัง้ปี เบิกจ่าย
รวม 31 เรื่อง วงเงิน 494.75 ลา้นบาท หรือสงูกว่าเท่าตวั โครงการส่วนใหญ่เป็นการใชจ่้ายเพื่อซือ้ถงัน ้า การช่วยเหลอืภาคการเกษตรใน
ส่วนของค่าขนส่ง ค่าบรรทุกอุปกรณ์ การบรรทุกและเคลื่อนยา้ยน ้า ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์
ภยัแล้งในขณะน้ีว่า หลงัจากทีก่รมชลประทานประกาศงดส่งน ้ าเพือ่การปลกูข้าวนาปีและต่อเนือ่งข้าวนาปรงัรอบแรก ในพื้นที ่
ลุ่มน ้ าเจ้าพระยาและแม่กลอง โดยเลือ่นการท านาปีออกไปนัน้ ประเมินว่าจะส่งผลให้ผลผลิตนาปีลดลงร้อยละ 11 หรือลดลง

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อ มิ.ย. ลดลง 1.07% ติดลบต่อเน่ือง 6 เดือน มัน่ใจยงัไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด 

 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจฯ เผยเช่ือมัน่ผู้บริโภค มิ.ย. ลดลงต่อเน่ือง 6 เดือน ดชันีต ่าสดุในรอบปี 

 เบิกงบภยัแล้ง 5 เดือนทุบสถิติเฉียดพนัล้านสงูสดุรอบหลายปี 

 สศก. ชีภ้ยัแล้ง ชะลอปลกูข้าวนาปี ฉุดผลผลิตลด 11% 
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ช่วงวนัท่ี 27 มิถนุายน - 3 กรกฎาคม 2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 157  ประจ าวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558 
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ประมาณ 2.86 ล้านตนั จากอทิธิพลเอลนิโญทีส่่งผลใหฝ้นไม่ตกตามฤดกูาล หรือมปีริมาณน ้าฝนทีน้่อยกว่าระดบัปกติ ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการกกัเกบ็น ้าของแหล่งน ้าขนาดใหญ่ๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทีต่้องพึง่พาระบบชลประทาน ซึง่มาตรการต่างๆ ที่ทาง
ภาครฐัไดอ้อกมาช่วยเหลอืเกษตรกรเป็นเพยีงมาตรการบรรเทาความเดอืดร้อนระยะสัน้เท่านัน้ โดยในระยะยาวหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
ด าเนินการบริหารจดัการน ้าใหม้ปีระสทิธิภาพเพิม่มากขึน้  

 
 

 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาห์น้ีมีแนวโน้มดีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน ส านักงานสถิติ
แรงงานสหรฐัฯ รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัฯ ในเดือนมิถนุายน 2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึน 223,000 ราย 
ขณะทีอ่ตัราการว่างของสหรฐัฯ ในเดือนมิถนุายน 2558 ปรบัตวัลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 5.3  ถือเป็นระดบัต ่าทีสุ่ดนบัตัง้แต่เมษายน 
2551 นอกจากน้ีผลส ารวจความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคพบว่าดชันีความเชือ่มัน่ของผู้บริโภคสหรฐัฯ (Consumer Confidence Index: CCI) 
เดือนมิถนุายน 2558 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 101.4 จากระดบั 94.6 ในเดือนพฤษภาคม 2558 ตัวเลขดงักล่าวสะท้อนว่าชาว
อเมริกนัส่วนใหญ่เริ่มคลายวติกเกีย่วกบัปญัหาทางเศรษฐกจิต่างๆ ของสหรฐัฯ ดา้นเศรษฐกจิยโูรโซนภายหลงักรีซไม่สามารถช าระหน้ี
ใหแ้ก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ดชันีความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนใน
เดือนมิถนุายน 2558 ปรบัตวัลงเลก็น้อยอยู่ทีร่ะดบั 103.5 จากระดบั 103.8 ในเดอืนพฤษภาคม 2558 นอกจากน้ี สถาบนัจดัอันดบั
ความน่าเชือ่ถือสแตนดารด์ แอนด ์พวัรส์ (S&P) ประกาศลดอันดบัความน่าเชือ่ถือของกรีซลงสู่ระดบั CCC- จาก CCC และ
คงแนวโน้มเป็นลบ 

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่60.85 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากปญัหาหน้ีสนิของกรีซหลงัการเจรจาระหว่างกรีซกบักลุ่มเจ้าหน้ีไม่สามารถตกลงกนัได้ประกอบกบัความกงัวลเกี่ยวกบั
อุปทานน ้ามนัลน้ตลาดจากปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัของสหรฐัฯ และแท่นขุดเจาะน ้ามนัดบิในสหรฐัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (6-10 กรกฎาคม 2558)        
 ผลการลงประชามติของประชาชนชาวกรีซในวนัที ่5 กรกฎาคม 2558 เกีย่วกบัการยอมรบัเงื่อนไขจากเจ้าหน้ี 

 
 

 
  

 

 

 การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ 223,000 ราย  

 อตัราการว่างงานของสหรฐัฯ ลดลง มาอยู่ท่ี 5.3% ต ่าสดุรอบกว่า 7 ปี 

 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของสหรฐัฯ เดือน มิ.ย. เพ่ิมขึน้ 

 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซนหลงักรซีเบีย้วหน้ี IMF ปรบัตวัลงเลก็น้อย 

 S&P ปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของกรซีลงสู่ระดบั CCC- 

 ราคาน ้ามนัสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงจากความกงัวลปัญหากรซี และอุปทานน ้ามนัล้นตลาด 

 
 


