
 

 

 

 

 

แนวโนมเศรษฐกจิโลกกบัภาคอุตสาหกรรมไทยป 25581
 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ที่จัดพิมพโดยธนาคารโลก

ฉบับเดือนมกราคม 2558 ไดวิเคราะหภาพของเศรษฐกิจโลกในป 2558 โดยหลังจากที่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจในป 2557 เปนที่นาผิดหวังในหลายประเทศ ประเทศกําลังพัฒนานาจะเติบโตมากขึ้นในป 2558 

สวนหนึ่งเกิดจากราคาน้ํามันดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เขมแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับ

ตํ่า และความผันผวนที่นอยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหมที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้ในป 2557 เศรษฐกิจ

โลกขยายตัวอยูที่รอยละ 2.6 และคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในป 2558 นี้จะขยายตัวอยูที่รอยละ 3 ในป 

2559 อยูที่รอยละ 3.3 และในป 2560 จะอยูที่รอยละ 3.2 ทางดานของประเทศกําลังพัฒนาในปที่ผานมามี

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอยละ 4.4 และคาดวาขยับตัวไปอยูที่รอยละ 4.8 ในปนี้ และนาจะเขมแข็งถึง

รอยละ 5.3 และ 5.4 ในป 2559 และป 2560 ตามลําดับ 
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ภายใตการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางนี้มีความแตกตางของแนวโนมของเศรษฐกิจประเทศ

ตางๆ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอังกฤษกําลังฟนตัวเนื่องจากตลาดแรงงานปรับตัวดีข้ึน

และนโยบายทางการเงินยังคงผอนคลาย ในทางกลับกัน ประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุนไดมีการฟนตัวทาง

เศรษฐกิจอยางลุมๆดอนๆ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทางการเงินที่ยังคงมีอยู  สวนจีนกําลังทยอยลด

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหคาดวาเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง นอกจากนี้ราคาน้ํามันที่

ลดลงจะมีทั้งผูไดประโยชนและเสียประโยชนจากการลดลงของราคาน้ํามันในครั้งนี้ 

ราคาน้ํามันที่ลดลงซ่ึงคาดวาจะคงตัวอยูตลอดป 2558 สรางโอกาสใหประเทศผูนําเขาน้ํามัน 

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปจจัย 4 ปจจัย ปจจัยแรก คือ การคาโลกที่ยัง

ไมมีเสถียรภาพเทาที่ควร ปจจัยตอมาคือ ความเปนไปไดที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใน

ประเทศที่สําคัญเพิ่มข้ึนในระยะเวลาที่แตกตางกัน ปจจัยที่สาม คือ เศรษฐกิจของประเทศผูผลิต

น้ํามัน  และปจจัยสุดทายคือ ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศในเขตยูโรโซนและญี่ปุนจะซบเซาหรือ

ประสบภาวะเงินฝดอยางยาวนาน 

การคาโลกในป 2558 ยังขยายตัวได แตทั้งนี้ต้ังแตวิกฤติเศรษฐกิจเปนตนมา การขยายตัวของ

การคาโลกไดชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัดอยูที่ระดับนอยกวารอยละ 4 ในป 2556 และป 2557 ซึ่งต่ํากวา

ระดับการเติบโตในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 7 ตอป  จากการวิเคราะหของ

รายงานฉบับนี้พบวา การชะลอตัวทางการคานี้มีปจจัยสวนหนึ่งมาจากอุปสงคที่ลดลง และการคาโลกที่

ออนไหวนอยลงตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของหวงโซ

มูลคาการผลิตโลกและการเปลี่ยนองคประกอบของความตองการสินคานําเขา 

ราคาน้ํามันที่ลดลงซึ่งคาดวาจะคงตัวอยูตลอดป 2558 ไดชวยใหอัตราเงินเฟอทั่วโลกลดลง และ

นาจะสงผลใหการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่รํ่ารวยชาออกไป นอกจากนี้ยังสรางโอกาสใหประเทศผู

นําเขาน้ํามัน อาทิ จีนและอินเดีย ทําใหประเทศสามารถใชโอกาสในการสรางแนวทางในการปฏิรูปดานการ

คลังและโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตในระยะยาว และ สราง

การพัฒนาอยางมีสวนรวม 



 

 

 

 

 

ประเทศอินเดียเปนหนึ่งในหลายประเทศรายไดปานกลางขนาดใหญที่ไดรับประโยชนจากราคา

น้ํามันที่ลดลง ในขณะที่การลดลงของราคาน้ํามันจะชวยใหบราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต และตุรกี มีอัตรา

เงินเฟอ และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลง ซึ่งเปนปจจัยหลักของความเปราะบางทางเศรษฐกิจใน

ประเทศเหลานี้ อยางไรก็ดี ราคาน้ํามันที่ยังต่ําอยูในขณะนี้จะทําใหเศรษฐกิจประเทศผูสงออกน้ํามันชะลอ

ลง ตัวอยางเชน เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียคาดการณวาจะหดตัว ในป 2558  
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การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุนยังคงเปนไปอยางลุมๆดอนๆ  

ประเทศที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะเติบโตระดับปานกลางอยูที่รอยละ 2.2 (จากรอยละ 1.8 ใน

ป 2557) และคาดการณวาจะขยายตัวอยูที่รอยละ 2.3 ในป 2559-2560  ทั้งนี้เปนผลมาจากการฟน

ตัวอยางชาๆ ของตลาดแรงงาน การผอนคลายดานงบประมาณ ราคาสินคาโภคภัณฑที่ลดลง และตนทุน

การเงินที่ยังคงต่ํา การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโนมที่จะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.2 ในปนี้ 

(จากรอยละ 2.4 ในปที่ผานมา) กอนที่จะชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 3.0 และรอยละ 2.4 ในป 2559-2560 

ตามลําดับ อัตราเงินเฟอที่คอนขางต่ําของประเทศในแถบยุโรปมีแนวโนมที่จะยืดเยื้อ คาดการณวาการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้จะทรงตัวอยูที่รอยละ 1.1 ในปนี้ (จากรอยละ 0.8 ในปที่ผานมา) 

และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 1.6 ในป 2559-2560 ในขณะที่ญ่ีปุนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 1.2 

ในป 2558 (จากเดิมรอยละ 0.2 ในป 2557) และรอยละ 1.6 ในป 2559 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

และแปซิฟก 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในอัตราที่ชาลงแต

มีความสมดุลมากขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลดลงเปนรอยละ 6.9 ในป 2557 เปนผล

มาจาก นโนบายเศรษฐกิจที่เขมงวดและสภาวะตึงเครียดทางการเมืองซึ่งทําใหการสงออก ของภูมิภาคไม

โตเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการฟนตัวของประเทศที่มีรายไดสูง (High-income Country) การเติบโต

ทางเศรษฐกิจไดถูกประมาณการณไวที่รอยละ 6.7 ในป 2558 และคงที่ในปตอๆไป โดยมีปจจัยสําคัญมา

จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคคงที่ในป 2559 ถึง 

2560 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน โดยการทยอยลดนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ และการดําเนินมาตรการอยางรอบคอบเพื่อชะลอการขยายตัวของเงินกูนอกภาค

ธนาคาร จะทําใหการเติบโตของจีนเหลือเพียงรอยละ 6.9 ภายในป 2560 (ลดลงจากรอยละ 7.4 ในป 

2557) สวนประเทศอื่นๆในภูมิภาค นอกเหนือจากจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจะเพิ่มข้ึน โดยการสงออก 

การลงทุน และความมั่นคงทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น เปนปจจัยหลักในการสนับสนุนการเติบโต 



 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความทาทายดานความมั่นคงจะยังคงมีอยูในภูมิภาค

ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือตอไป 

หลังจากหลายปของความขัดแยง บางประเทศใน ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ 

เร่ิมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น ถึงแมวาการเติบโตในภูมิภาคจะยังคงออนแอและไมเสมอภาคกัน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศผูนําเขาน้ํามันคอนขางทรงตัว ในป 2557 ในขณะที่กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันฟนตัวเล็กนอยโดยขยายตัวรอยละ 0.3 ในป 2557 โดยมีความไม

สมดุลทางดานนโยบายการคลังและปจจัยภายนอกเปนสาเหตุสําคัญที่กระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาค คาดการณวาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะฟนตัวอยางชาๆ เปนรอยละ 3.5 ในป 2560 จากรอย

ละ1.2 ในป 2557 โดยมีความเสี่ยงของสถานการณความขัดแยงภายในภูมิภาคและราคาน้ํามันที่ผันผวน

เปนปจจัยสําคัญ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความทาทายดานความมั่นคงจะยังคงมีอยู

ในภูมิภาคนี้ตอไป รวมถึงการวางงานที่สูงยังคงเปนปญหาสําคัญที่จําเปนตองจัดการ อยางไรก็ตามการ

ลดลงของราคาน้ํามันเปนโอกาสที่ดีสําหรับภูมิภาคนี้ที่จะยกเลิกภาระเงินสนับสนุนดานพลังงานสําหรับ

กลุมประเทศผูนําเขาน้ํามัน 

การฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ไมสม่ําเสมอของประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุน รวมถึงการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจของจีน อาจจะสงผลตอเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในป 2558 

เมื่อพิจารณาการสงผานผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

จากการที่เศรษฐกิจไทยเปนระบบเศรษฐกิจเปดขนาดเล็ก และมีการสงออกเปนเครื่องยนตที่ใหญที่สุดใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การสงออกภายใตบริบทที่การผลิตสินคาอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนจากการ

ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศมาเปนผลิตเพื่อสงออกในสัดสวนที่มากขึ้น ยอมทําใหมีการเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจภายนอกประเทศมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศที่มี

ความผันผวนในปจจุ บัน  อาทิ  แนวโนมการฟนตัวเศรษฐกิจโลก  ยอมสงผลกระทบตอการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมอยางยิ่งยวดและหลีกเลี่ยงไมได  



 

 

 

 

 

การที่ประเทศสําคัญในเศรษฐกิจโลกบางประเทศยังมีแนวโนมการฟนตัวที่ไมชัดเจน อาทิ การฟน

ตัวทางเศรษฐกิจที่ไมสม่ําเสมอของประเทศในแถบยุโรปและญี่ปุน รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน 

สงผลผานมายังเศรษฐกิจไทย ผานมายังอุปสงคตอสินคาสงออกไทย ซึ่งทําใหปริมาณการสงออกสินคาไป

ยังประเทศสําคัญเหลานั้นชะลอลง และจากการที่สินคาอุตสาหกรรมเปนสินคาสงออกหลักที่คิดเปน

สัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับสินคาประเภทอื่นๆ ทําใหเมื่อปริมาณการสงออกของไทยชะลอตัวลงจะสงผลให

ผูประกอบอุตสาหกรรมชะลอการผลิตสินคาสงออกและสินคาอื่นๆ ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา

สงออก และสงผลตอเนื่องไปยังผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ Real GDP ใหชะลอตัวลงตามใน

ทายที่สุด 

การประกาศคงปริมาณการผลิตไวที่ 30 ลานบารเรลตอวันของกลุม OPEC ในชวงปลายป 2557 

เปนปจจัยที่ซํ้าเติมใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีก  

 
ที่มา : http://www.indexmundi.com 



 

 

 

 

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่สําคัญที่จะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมไทยป 2558 ที่

จะตองติดตามอยางใกลชิดอีกหนึ่ง ไดแก การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยในชวงครึ่งหลังของป 

2557 ราคาน้ํามันดิบดูไบไดปรับลดลงกวารอยละ 40 และเมื่อเขาสูป 2558 ราคาน้ํามันไดปรับตัวลงมาต่ํา

กวาระดับ 50 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ซึ่งนับวาเปนการปรับลดลงที่คอนขางเร็วและแรง ซึ่งไดสรางความ

กังวลใหกับนักลงทุนทั่วโลกถึงสาเหตุที่ทําใหราคาน้ํามันปรับตัวลงรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้ และอาจ

ลุกลามไปเปนวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหมของประเทศซึ่งพึ่งพารายไดในการสงออกน้ํามันรายใหญอยาง

รัสเซีย และอาจจะลุกลามไปจนกลายเปนปญหาเศรษฐกิจโลก หรือที่เรียกกันวา “Vodka Crisis”  

การลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกในครั้งนี้เปนผลจากปจจัยดานอุปทานที่เพิ่มข้ึนเปนสําคัญ 

สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของตลาดน้ํามันที่ผูผลิตน้ํามันนอกกลุม OPEC (กลุม

ประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามันรายใหญของโลก) มีบทบาทมากขึ้น ขณะที่ความตองการใชน้ํามันที่ชะลอ

ตัวตามการขยายตัวอยางชาๆ ของเศรษฐกิจโลกเปนปจจัยรอง ทั้งนี้ที่ผานมาในอดีตตลาดมักจะคาดหวัง

และเคยชินกับบทบาทของกลุม OPEC ในการเปนผูรักษาสมดุลของตลาด ผานการลดหรือเพิ่มการผลิต

น้ํามัน เพื่อใหราคาไมผันผวนจนเกินไปหรืออยูในระดับที่กลุม OPEC จะไดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะ

บทบาทในการปรับลดการผลิตหากราคาน้ํามันปรับตํ่าลงมาก แตในการประชุมคร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา กลุม OPEC ประกาศคงปริมาณการผลิตไวที่ 30 ลานบารเรลตอวันซึ่งนับเปน

ปจจัยที่ซ้ําเติมใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอีก ทําใหมีการวิเคราะหถึงการกระทําดังกลาววา

อาจจะเปนลดการแขงขันจากผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตสูงและลดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิต ซึ่ง

จะชวยลดคูแขงของกลุม OPEC ในอนาคต โดยคูแขงที่สําคัญไดแก การคิดคนการผลิตน้ํามันจาก

หินดินดาน (Shale oil) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดจากการผลิตน้ํามันของกลุมโอเปคในระยะยาว เพราะ

หากราคาน้ํามันลงมาอยูในระดับตํ่าจะทําใหการคิดคนเทคโนโลยี Shale oil ไมคุมกับตนทุน ซึ่งแหลงผลิต

สวนใหญมีจุดคุมทุน (Break-even) ที่ประมาณ 60 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล 

 

 



 

 

 

 

 

การลดลงของราคาน้ํามันมีสวนชวยในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยแตก็

อาจสงผลกระทบตอตลาดสงออกของไทยที่เปนประเทศผูสงออกน้ํามัน 

เมื่อพิจารณานัยตอเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย การลดลงของราคาน้ํามันที่เปนผลจาก

ปจจัยดานอุปทานเปนสําคัญจะมีสวนชวยในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งเปน

ประเทศผูนําเขาน้ํามันสุทธิ โดยไทยไดประโยชนจากราคาน้ํามันลดลงผานหลายชองทาง อาทิ ชองทางแรก 

ผานการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีข้ึนจากรายจายดานพลังงานที่ลดลงและกําลังซื้อที่เพิ่มข้ึน อีกทั้ง 

แนวโนมอัตราเงินเฟอที่ชะลอลง จะเอื้อใหผูบริโภคมีเงินไปใชจายในดานอื่นๆ เพิ่มข้ึน ชองทางที่สอง ผาน

ตนทุนที่ลดลงของภาคธุรกิจ ชองทางที่สาม ผานดุลบัญชีเดินสะพัดที่ปรับดีข้ึน จากดุลการคาผานการปรับ

ดีข้ึนของอัตราการคา (Terms of Trade) เปนสําคัญ และชองทางสุดทาย ผานการสงออกไปยังประเทศที่มี

กําลังซื้อเพิ่มข้ึนจากราคาน้ํามันที่ลดลง 

อยางไรก็ตามในทางตรงกันขาม สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลง อาจสงผลกระทบ

ตอภาคสงออกของไทย โดยเฉพาะกําลังซื้อจากประเทศผูสงออกน้ํามัน และอาจกระทบทางออมตอสินคา

เกษตรที่อิงไปกับราคาน้ํามัน โดยในเบื้องตนพบวาประเทศที่เปนผูสงออกน้ํามันไดรับผลกระทบ ทําใหกําลัง

ซื้อลดลง และกระทบตอการสงออกของไทย อาทิ ตะวันออกกลาง ตลาดรัสเซีย เวเนซูเอลา ลาตินอเมริกา 

โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางนั้นมีสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของตลาดสงออกทั้งหมดของไทย 

เศรษฐกิจโลกนาจะไดรับอานิสงสจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางการเงินแบบผอนคลายเชิง

ปริมาณ (คิวอี) ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี)  

กลาวโดยสรุป ประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยนาจะเติบโตมากขึ้นในป 2558 สวนหนึ่ง

เกิดจากราคาน้ํามันดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เขมแข็งขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยูในระดับตํ่า และ

ความผันผวนที่นอยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหมที่มีขนาดใหญ นอกจากนี้ยังตองติดตาม

อานิสงสของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่สําคัญในสหภาพยุโรปที่ประกาศออกมาลาสุด เมื่อวันที่ 22 

มกราคม 2558 ซึ่งธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทางการเงินแบบผอน

คลายเชิงปริมาณ (คิวอี) โดยจะเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาล 6 หมื่นลานยูโรตอเดือนเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม 



 

 

 

 

 

2558 เปนตนไป จนถึงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวมีมูลคาสูงกวาที่นักวิเคราะหคาดการณ

กอนหนานี้วาอีซีบีจะใชวงเงิน 5 หมื่นลานยูโรตอเดือนในการซื้อพันธบัตร  

นอกจากนี้ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับตํ่าสุดเปนประวัติการณที่

รอยละ 0.05  ทามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝดในยูโรโซน โดยกอนหนานี้สํานักงานสถิติแหงชาติ

ของสหภาพยุโรป รายงานอัตราเงินเฟอของยูโรโซนปรับลดลงสูระดับ -0.2% ในเดือนธันวาคม 2557 ตํ่าสุด

นับต้ังแตเดือนกันยายน 2552 ซึ่งอัตราเงินเฟอที่ปรับลดลงมากเปนปจจัยสําคัญใหธนาคารกลางยุโรป (อีซี

บี)  ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อปองกันไมใหยูโรโซนติดอยูในวังวนของภาวะเงินฝดที่จะสรางความ

เสียหายตอเศรษฐกิจตอไปอีกหลายป ทั้งนี้มาตรการคิวอีมีเปาหมายเพื่ออัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจและ

ตรึงดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่า กระตุนใหผูบริโภคและภาคธุรกิจกูยืมเงินเพิ่มข้ึน และสนับสนุนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอผูสงออกในยูโรโซนดวยการทําคาเงินยูโรใหออนลงกวาเดิม 

แหลงที่มาของขอมูล 

- http://www.worldbank.org 

- http://www.indexmundi.com 

- http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article06_01_15_.pdf 

- https://www.kasikornresearch.com/th/k-econanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=17246 

 

 

 
 


