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  กระทรวงพาณิชยเ์ผยการส่งออกเดือนสิงหาคม 2558 มีมูลค่า 17,669.2 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.69 
ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่8 ส่งผลให้การส่งออก 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2558) มีมูลค่า 142,747.3 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.92 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา  โดยการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม
การเกษตรในเดอืนสงิหาคมปรบัตวัลดลงร้อยละ 8.0 โดยมลูค่าสนิคา้ทีป่รบัตวัลดลงมากไดแ้ก่ ขา้ว ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป กุง้สดแช่แขง็และแปรรูป และผลไมส้ดแช่เยน็และแช่แขง็ ขณะทีก่ารส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมเดอืนสงิหาคมปรับตัว
ลดลงร้อยละ 3.2 จากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเน่ืองกับน ้ามนัดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วตัถุดิบซึ่งมาจากการกลัน่
ปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ น้ามนัส าเร็จรูป เคมภีณัฑ ์เมด็พลาสติก จากตวัเลขการส่งออกในช่วง 8 เดอืนแรกของปีคงต้องยอมรับว่าสถานการณ์
การส่งออกในภาพรวมยงัไม่สูด้นีกั เน่ืองจากยงัคงมคีวามเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ส านักคาดการณ์
เศรษฐกจิทุกส านกัต่างออกมายนืยนัแลว้ว่าการส่งออกในปี 2558 น่าจะปรบัตวัลดลงติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 กระทรวงพาณิชย์เผยอัตรา
เงินเฟ้อทัว่ไปในเดือนกนัยายน 2558 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.1 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน จากการปรับตัวลดลงของราคา
ขายปลกีน ้ามนัเชือ้เพลงิในประเทศ ราคาก๊าซหุงต้ม อาหารสดประเภทผกัและผลไม ้และค่าไฟฟ้าฐาน (Ft) ปรบัตัวลดลงต่อเน่ือง ส่งผล
ใหอ้ตัราเงินเฟ้อเฉลีย่ 9 เดอืนแรกของปี 2558 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทยีบช่วงเดยีวกนัปีก่อน ซึง่จากอตัราเงิน
เฟ้อทัว่ไปทีป่รบัตวัลดลงต่อเน่ืองเป็นผลมาจากราคาน ้ามนัในตลาดโลกปรบัตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อระดบัราคา
น ้ามนัขายปลกีในประเทศทีป่รบัตวัลดลงยงัส่งผลต่อระดบัราคาพลงังานในดา้นอื่นๆ ทัง้ก๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้าฐาน (Ft) ที่ปรับตัวลดลง
ต่อเน่ืองเป็นส าคญั แต่อย่างไรกต็ามในส่วนของอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานในเดอืนกนัยายน 2558 อยู่ทีร่้อยละ 1.0 และอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2558 เฉลีย่ทีร่้อยละ 1.1  
  ค่าเงินบาท ณ ส้ินสปัดาห์ (2 ตุลาคม 2558) อยู่ที ่36.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงต้น
สปัดาห ์โดยเป็นผลจากความกงัวลของนกัลงทุนเกีย่วกบัเศรษฐกจิของประเทศจีน และมาเลเซยี ผนวกกบัแนวโน้มการขึน้อตัราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรฐัฯ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ก่อนสิน้ปี 2558 ซึง่มกีารวเิคราะหจ์ากนกัวเิคราะหส่์วนใหญ่ว่าหากธนาคารกลางสหรัฐปรับ
ขึน้อตัราดอกเบี้ยจะส่งผลใหค่้าเงินในภมูภิาคเอเชยีอ่อนค่าลง  อกีทัง้ในภมูภิาคเอเชียในขณะน้ีมีเงินไหลออกจากตลาดพนัธบัตรอย่าง
ต่อเน่ืองส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเน่ือง  สศค. เผยยอดการจดัเก็บรายได้รฐับาลในช่วง 11 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2558 อยู่ที ่1.99 ล้านล้านบาท ต า่กว่าเป้าหมาย 1.13 แสนล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 แต่สูงกว่าช่วงเดียวกนัปีที่
ผ่านมาร้อยละ 6.1 เป็นผลจากการจดัเกบ็ภาษีนิติบุคคล ภาษีมลูค่าเพิม่จากการน าเขา้ และภาษีปิโตรเลียม เน่ืองจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกจิ มลูค่าการน าเขา้ทีห่ดตวัและราคาน ้ามนัดบิทีล่ดลง แต่อย่างไรกด็กีารจดัเกบ็ภาษีน ้ามนั การน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และ
การจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยงานอื่นสงูกว่าเป้าหมาย จากการหดตวัของการจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัในปีงบประมาณ 2558 สะทอ้นให้ว่า
เหน็ว่าภาวะเศรษฐกจิยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั แมว่้าการจดัเกบ็รายไดร้วมของภาครฐัจะมสีญัญาณของการขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อนก็

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยส่งออก ส.ค. ลดลง 6.69% ลดลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8  

 พาณิชยเ์ผยเงินเฟ้อ ก.ย. -1.1% ส่งผล 9 เดือนแรกปี 58 เงินเฟ้อ -0.9%  

 ค่าเงินบาทอ่อนค่าสดุรอบ 8 ปีคร ัง้ใหม่  กงัวลเศรษฐกิจจีนและการขึน้ดอกเบีย้ของเฟดในปีน้ี  

 สศค. เผย 11 เดือนปีงบประมาณ 58 เก็บภาษีต ่าเป้ากว่า 1.13 แสนล้าน 
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ตาม ดงันัน้การลงทุนจากภาครฐั มาตรการสนบัสนุนให ้SMEs มโีอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต ่า การสนับสนุนการลงทุนและการ
ละเวน้และลดหย่อนภาษีในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ การช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเป็นหน้ีนอกระบบ หรือมาตรการ
ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ น่าจะเป็นมส่ีวนช่วยกระตุ้นใหเ้กดิการบริโภคและการจ้างเพิม่ขึน้ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้กจ็ะมี
ผลกลบัมาสู่การจดัเกบ็รายไดข้องภาครฐัในระยะต่อไป 
 

 

เศรษฐกจิโลกในสปัดาหน้ี์ เริ่มดว้ยองคก์ารการค้าโลก (WTO) ปรบัลดคาดการณ์การค้าโลกในปีน้ีลงมาอยู่ทีร่้อยละ 2.8 
ลดลงจากทีเ่คยคาดการณ์ไวท้ีร่้อยละ 3.3 ในเดอืนเมษายน 2558 เน่ืองจากปจัจยัลบหลายปจัจยั ไดแ้ก่ เศรษฐกจิของประเทศตลาดเกิด
ใหม่และประเทศก าลงัพฒันาทีช่ะลอตวั การปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยนโยบายของสหรฐัฯ และต้นทุนอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ migration 
crisis ในยุโรป ทัง้น้ีการคา้โลกหดตวัลงเฉลีย่ร้อยละ 0.7 ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปีน้ี อย่างไรก็ตาม WTO คาดว่าการค้าโลก จะ
ขยายตัวทีร่้อยละ 3.9 ในปี 2559 ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมี
แนวโน้มชะลอตวัลงในปีน้ีและจะขยายตวัเพิม่ข้ึนเลก็น้อยในปีหน้า โดยเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้อย่าง สหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่นจะขยายตวัไดป้านกลาง ส่วนเศรษฐกจิของประเทศตลาดเกดิใหม่มคีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะชะลอตวัลง ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัอยู่
ในทศิทางการฟ้ืนตวัโดยเฉพาะตลาดแรงงานสถาบนั ADP Research รายงานว่าในเดือนกันยายน 2558 ธุรกิจภาคเอกชนของ
สหรฐัฯ มีการจ้างงานเพิม่ข้ึน 200,000 ราย ขณะทีส่ านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรฐัฯ ประกาศตัวเลขจีดีพีของสหรฐัฯ ไตรมาส 
2/2558 คร ัง้ที ่3 ว่าขยายตวัรอ้ยละ 3.9 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สงูกว่าทีเ่คยประกาศไวใ้นครัง้ที่ 2 ที่ร้อยละ 3.7 ผลจาก
การใชจ่้ายผู้บริโภคโดยเฉพาะดา้นการบริการ และการลงทุนในทีอ่ยู่อาศยัทีเ่พิม่สงูขึน้ เช่นเดยีวกบัเศรษฐกจิยโูรโซนดชันีความเชือ่มัน่
ทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยโูรโซนในเดือนกันยายน 2558 ปรบัตัวเพิม่ข้ึนมาอยู่ทีร่ะดบั 105.6 จาก
ระดบั 104.1 ในเดอืนสงิหาคม 2558 ถือเป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดือนเมษายน 2554 ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีสญัญาณชะลอตัวมากขึ้น
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนกนัยายน 2558 ปรบัตวัลดลงอยู่ทีร่ะดบั 47.2 จากระดบั 47.3 ในเดือน
สงิหาคม 2558 ถือเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 6 ปีครึ่งหรือตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2552  

ส าหรบัราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลงจากสปัดาห์ทีผ่่านมา โดยมีราคาเฉลีย่อยู่ที ่43.99 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ
บารเ์รล จากอุปทานน ้ามนัทีย่งัคงลน้ตลาด และตลาดหุน้ดาวโจนส ์และ S&P ของสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง รวมถึงแรงกดนัจากเศรษฐกิจ
จีนทีย่งัคงชะลอตวั 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
 

 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (5-9 ตุลาคม 2558)        

 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิแถลงข่าวดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคประจ าเดอืนกนัยายน 2558  
 การปรบัลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกจิโลกของ IMF  

 

 

 WTO ปรบัลดคาดการณ์การค้าโลก หลงัการค้าหดตวัใน 2 ไตรมาสแรก 

 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปีน้ีจะชะลอตวัลง แต่จะขยายตวัเลก็น้อยในปีหน้า 

 การจ้างงานภาคเอกชนของสหรฐัฯ ก.ย. 58 เพ่ิมขึน้ 200,000 ราย 

 จีดีพีสหรฐัฯ ไตรมาส 2/58 ประกาศคร ัง้ท่ี 3 ขยายตวั 3.9% 

 ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจยโูรโซน ก.ย. 58 ปรบัตวัสงูสดุในรอบ 4 ปี 

 PMI ภาคการผลิตจีนปรบัตวัลดลงต ่าสดุในรอบ 6 ปีครึง่ 

 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลง จากอุปทานน ้ามนัล้นตลาด และตลาดหุ้นของสหรฐัฯ ปรบัตวัลดลง 


