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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เผยภำวะเศรษฐกิจไทย ไตรมำส 2/58 
ขยำยตวัรอ้ยละ 2.8 ชะลอลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำทีข่ยำยตวัรอ้ยละ 3.0  โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 
เป็นผลมาจากการขยายตวัของการใชจ่้ายภาครฐัเป็นหลกั โดยเฉพาะการลงทุนภาครฐัทีย่งัคงขยายตวัในระดบัสงูทีร่้อยละ 24.7 รวมถึง
การบริโภคภาครฐัและการบริโภคภาคเอกชนทีข่ยายตวั ร้อยละ 4.6 และ 1.5 ตามล าดบั รวมถึงกจิการภาคบริการทีข่ยายตวัในระดบัที่ด ี
ขณะที่ภาคการผลิตทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรหดตัวลงร้อยละ 0.7 และ 5.9 ตามล าดบั ส่งผลให้ สศช. ปรบัลด
คำดกำรณ์อตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 เหลือขยำยตวัรอ้ยละ 2.7-3.2 จำกเดิมคำดว่ำจะขยำยตวัร้อยละ 
3-4 โดยคาดว่าการส่งออกในปีน้ีจะปรบัตวัลดลงถึงร้อยละ 3.5 จากเดมิทีค่าดว่าจะขยายตวัไดร้้อยละ 0.2 และการน าเขา้จะปรับตัวลดลง
รอ้ยละ 5.5 จากเดมิคาดจะขยายตวัร้อยละ 0.8 ซึง่การปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกจิของ สศช. สอดคล้องกบัมุมมองของส านักวิเคราะห์
เศรษฐกจิส่วนใหญ่ทีม่องว่าเศรษฐกจิไทยยงัคงต้องเผชญิความเสีย่งในดา้นต่างๆ ทัง้ปจัจัยภายในประเทศและปจัจัยภายนอกประเทศ
ค่อนขา้งมาก ซึง่การขยายตวัทางเศรษฐกจิในปีน้ีจะเป็นอย่างไรคงต้องขึน้อยู่กบันโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลและการใช้จ่าย
นอกงบประมาณเพิม่เติม รวมถึงภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัในระดบัสงูต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ไตรมาสที ่4 ของปีทีผ่่าน
มา เป็นส าคญั กระทรวงพำณิชยจ์ะเปิดตวั "ข้ำวโครงกำรเพือ่ชมุชน" โดยจะมีกำรส่งข้ำวถงุลอ็ตแรก 1, 000 ตัน หรือประมำณ 
5 แสนถงุ แยกเป็นข้ำวขำว 5% ถงุละ 2 กิโลกรมั ขำยในรำคำ 30 บำท และข้ำวเหนียว 10% ถงุละ 2 กิโลกรมั ขำยในรำคำ 50 
บำท ถกูกว่ำท้องตลำดประมำณรอ้ยละ 20 โดยขา้วชุดน้ีจะขายผ่านสหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการใน 58 จังหวดัทัว่ประเทศเท่านัน้ ซึ่ง
จากโครงการดงักล่าวนอกจากจะเป็นช่องทางช่วยเหลอืผู้มรีายไดน้้อยทีป่ระสบปญัหาค่าครองชพีทีท่รงตวัในระดบัสงูในปจัจุบนัแลว้ ยงัมี
ส่วนช่วยในการระบายขา้วในสต๊อกของรฐับาล พร้อมทัง้เป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ค่ำเงิน
บำทปรบัตวัอ่อนค่ำลงจำกสปัดำห์ก่อน โดย ณ ส้ินสปัดำห์ (21 สิงหำคม 2558) อยู่ที ่35.66 บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ โดยเป็นผล
มาจากสถานการณ์การลอบวางระเบิดทีแ่ยกราชประสงค ์รวมทัง้การประกาศตัวเลขดชันีการผลิตของประเทศจีนที่ออกมาท าต ่าสุดใน
รอบ 6 ปีครึ่ง ส่งผลใหม้กีารเทขายหุน้เพื่อไปถือเงินดอลลาร์สหรฐัเพิม่ขึน้ จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหค่้าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลง
เพิม่ขึน้ต่อเน่ือง  

จำกสถำนกำรณ์กำรลอบวำงระเบิดบริเวณศำลพระพรหม เอรำวณั บริเวณสีแ่ยกรำชประสงค์ ในวนัที  ่17 สิงหำคม 
และเกิดระเบิดลกูที ่2 บริเวณท่ำเรอืสำทร (กรงุเทพฯ) ในวนัที ่18 สิงหำคมทีผ่่ำนมำ เหตุกำรณ์ดงักล่ำวทีเ่กิดข้ึนน้ีท ำให้หลำย
ฝ่ำยต่ำงวิตกว่ำจะท ำให้เศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศยิง่ชะลอตัวและเป็นปัญหำมำกข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริการที่เป็นจักรกลตัวสุดท้ายของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีจะสะดุดลง  ซึ่งในขณะน้ีมี 23 ประเทศที่ออกค าแนะน านักท่องเที่ยวเตือน

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 สศช. เผย GDP ไตรมาส 2/58 โต 2.8% ปรบัลดคาดการณ์ GDP ปี 58 เหลือโต 2.7-3.2% 

 พาณิชยผ์ลิตข้าวถงุขายผ่านสหกรณ์ ราคาต ่ากว่าตลาดรว่ม 20% 

 ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าต่อเน่ืองจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงคแ์ละตวัเลขเศรษฐกิจจีน 

 บึม้ราชประสงคค์าดกระทบท่องเท่ียวระยะสัน้ เช่ือ"ท่องเท่ียว"ยงัดนัเศรษฐกิจได้ 

 คลงัคลอดกองทุนการออมแห่งชาติหวงัสรา้งวินัยการออมพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมไทย  
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ช่วงวนัท่ี 17-21 สิงหาคม  2558 ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 164  ประจ าวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 
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นกัท่องเทีย่วชาติตนเองส าหรบัสถานการณ์ดงักล่าวในไทยในแต่ละระดบัแตกต่างกนัไป แต่ยงัไม่มปีระเทศใดแจ้งเตือนระดบั 5 คือห้าม
เดนิทางมายงัประเทศไทย ซึง่จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวมีความกงัวลว่าจะกระทบ
ในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่วแต่อย่างไรกต็ามหากสถานการณ์ดงักล่าวสามารถจบัผู้ต้องสงสยัและไม่มเีหตุการณ์ในลกัษณะดงักล่าวเกดิขึ้นอีก
คาดว่าจะกระทบเพยีงระยะสัน้เท่านัน้ กระทรวงกำรคลงัเปิดเผยว่ำวนัที ่20 สิงหำคมทีผ่่ำนมำเป็นวนัแรกของกำรเปิดรบัสมคัร
สมำชิกกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรี เป็นประธำน ซึ่ง กอช. จะช่วยให้
แรงงานนอกระบบและผู้ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญหรือกองทุนส ารองเลีย้งชพีต่างๆ ทีม่อีายุ 15- 60 ปีสามารถเป็นสมาชกิไดแ้ละ
มสีวสัดกิารในอนาคต โดยมเีงื่อนไขพเิศษส าหรบัผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิสมคัรและเป็นสมาชิกต่อไปได้ 10 ปี ซึ่งจะเป็นสิทธิใ์ห้
เฉพาะผู้สมคัรในปีแรกเท่านัน้ เพื่อเป็นการจูงใจให้เข้ามาสมคัรสมาชิก กอช . โดยวนัแรกประชาชนแห่สมคัรสมาชิก กอช.วนัแรก 
183,281 ราย มยีอดออม 164,479,479 บาท ซึง่การจดัตัง้ กอช. จะมส่ีวนอย่างมากในการสร้างวนิยัในการออมให้กบัประชาชนและการ
พฒันาระบบสวสัดกิารสงัคมของประเทศใหด้ขีึน้ในระยะยาว  

 
 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาห์น้ียงัคงชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้ธนำคำรกลำงจีน (PBOC) น ำส่งเงิน 
48,000 เหรียญสหรฐัฯ เข้ำสู่ระบบของธนำคำรพฒันำแห่งประเทศจีน และน ำส่งเงิน 45,000 เหรียญสหรฐัฯ เข้ำสู่ระบบ
ธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศจีน เพื่อเพิม่ฐานการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ส ำนักงำนคณะรฐัมนตรญีีปุ่่ น รำยงำนจีดีพีญีปุ่่ นในไตรมำส 2/2558 หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ถือ
เป็นการหดตวัครัง้แรกในรอบ 3 ไตรมาสและชะลอตวัลงจากไตรมาส 1/2558 ทีร่้อยละ 4.5 ผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงจาก
การปรบัขึน้ภาษีมลูค่าเพิม่ และการส่งออกทีช่ะลอตวัลง โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัจีนและสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาพรวมมี
แนวโน้มดขีึน้ กระทรวงพำณิชยส์หรฐัฯ รำยงำนจ ำนวนทีอ่ยู่อำศยัทีก่ ำลงัก่อสร้ำงของสหรฐัฯ ในเดือนกรกฎำคม 2558 อยู่ที ่
1,210,000 ยนิูต ถือเป็นระดบัทีส่งูทีสุ่ดนบัตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2550 

ส าหรบัรำคำน ้ ำมนัในสปัดำห์น้ีปรบัตวัลงจำกสปัดำห์ทีผ่่ำนมำ และลดลงเป็นสปัดำห์ที ่12 ติดต่อกนั โดยมีรำคำเฉลีย่
อยู่ที ่47.73 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบำรเ์รล จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัส่วนเกนิทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ืองทัง้จากกลุ่ม OPEC และกลุ่ม Non-
OPEC ประกอบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรฐัฯ ทีแ่ขง็ค่าขึน้ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (24-28 สิงหาคม 2558)        

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

 จีดพีสีหรฐัฯ ไตรมาส 2/2558 
 
 

 
  

 

 

 จีนอดังบเกือบแสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ หวงักระตุ้นเศรษฐกิจ 

 จีดีพีญ่ีปุ่ น ไตรมาส 2/58 หดตวั 1.6% หดตวัคร ัง้แรกในรอบ 3 ไตรมาส 

 จ านวนท่ีอยู่อาศยัท่ีก าลงัก่อสรา้งของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อยู่ในระดบัสงูสดุรอบเกือบ 8 ปี 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากความกงัวลต่ออุปทานน ้ามนัส่วนเกิน  
 

 
 


