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Weekly Review 

 

 

พาณิชยเ์ผยอตัราเงินเฟ้อ มี.ค. 56 ขยายตวัรอ้ยละ 2.69 ทัง้
ไตรมาสขยายตวัรอ้ยละ 3.09  

ปลดักระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดชันีราคาผู้บริโภค
ทัว่ไปเดอืนมนีาคม 2556 เท่ากบั 104.73 (ปี 2554 = 100) เทียบ
กบัเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 0.07 และเมื่อเทียบกบั
เดอืนมนีาคม 2555 สงูขึน้ร้อยละ 2.69 เป็นการสูงขึ้นในอตัราที่
ชะลอตัวลง (เดือนกุมภาพันธ์ 2556 สูงขึ้นร้อยละ 3.23) และ
เฉลีย่เดอืนมกราคม–มนีาคม 2556 สงูขึน้ร้อยละ 3.09 ซึ่งเป็นไป
ตามภาวะการบริโภคและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกจิทีม่เีสถียรภาพ เน่ืองจากแรงกดดนัต่อเงินเฟ้อดา้นราคา
สินค้าไม่ได้สูงขึ้นมากนัก ประกอบกบัภาครัฐยงัคงมีมาตรการ
ดูแลและควบคุมราคาสินค้าและพลงังาน ซึ่งเป็นไปตามการ
บริหารนโยบายเศรษฐกจิทีส่ าคญัของภาครฐั โดยอตัราเงินเฟ้อใน
ปี 2556 ยงัอยู่ในกรอบทีก่ระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ระหว่าง 
ร้อยละ 2.80 – 3.40 และการเคลื่อนไหวของดชันีราคาผู้บริโภค 
ยงัคงขยายตัวในอตัราที่ชะลอตัวลงต่อเน่ืองจากเดือนที่ผ่านมา 
ปจัจยัหลกัมาจากการเคลื่อนไหวของราคาสนิคา้หมวดอาหารและ

เครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์เป็นส าคญั ได้แก่ หมวดผักและผลไม ้
สงูขึน้ร้อยละ 2.80 เน่ืองจากหลายพื้นที่ประสบปญัหาภาวะภยั
แลง้ ส่งผลใหป้ริมาณผลผลติการเกษตรบางประเภทปรบัตวัลดลง 
และกดดนัใหร้าคาปรบัตวัสูงขึ้น ขณะที่เน้ือสุกร ไก่สด และไข่มี
ราคาลดลง เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และ
ความต้องการในการบริโภคลดลงเน่ืองจากสถานศึกษาปิดภาค
เรียน นอกจากน้ีอาหารส าเร็จรูป เครื่องประกอบอาหาร และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับราคาลดลงตามการส่งเสริมการ
จ าหน่าย ส าหรบัดชันีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดชันี
ลดลงร้อยละ 0.04 จากการลดลงของราคาขายปลกีโดยเฉลี่ยของ
น ้ามนัเชื้อเพลิง โดยดชันีลดลงร้อยละ 0.40 และค่าของใช้ส่วน
บุคคล เช่น สบู่ ยาสฟีนั แชมพสูระผม ผ้าอนามยั กระดาษช าระมี
ราคาลดลงเช่นกนั ในขณะที่หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงขึ้น
ร้อยละ 0.12 จากการสงูขึน้ของสุรา เบียร์ และไวน์ เป็นต้น 
          อตัราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2556 แม้จะขยายตัวเมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่เป็นการขยายตัวในอตัราที่
ชะลอตวัลงจากเดอืนก่อนหน้า แสดงใหเ้หน็ถึงแรงกดดนัเงินเฟ้อ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชยเ์ผยอตัราเงินเฟ้อ มี.ค. 56 ขยายตวัร้อยละ 2.69 ทัง้ไตรมาสขยายตวัร้อยละ 3.09  

 กนง.ตรึงดอกตามคาด-ห่วงฟองสบู่อสงัหาฯ-หุ้น 

 คาดสงกรานต์คึกสุดรอบ 8 ปี เงนิสะพัด 1.14 แสนล้าน จีคุ้มสุรา 

 ดชันีเช่ือมัน่เพ่ิมสูงสุดรอบ 7 ปี เหตุประชาชนรายได้เพ่ิม 

 สศก. เผยผลพยากรณ์ปี 2556 ข้าวนาปรงัลด 2.3 ล้านตนั ข้าวนาปีเพ่ิม 0.6 ล้านตนั 

 สศค. เสนอข้ึน VAT พฒันาประเทศและใช้หน้ี 2 ล้านล้าน เอกชนห่วงกระทบผู้บริโภค  

 ญ่ีปุ่นอดัฉีดเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน 1.4 ล้านล้านดอลลารส์หรฐั 

 ยอดค าสัง่ซ้ือภาคโรงงานของสหรฐัฯ ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 5 เดือน 

 Eurostat ส่งสญัญาณเศรษฐกิจยูโรโซนยงัคงอยู่ในภาวะถดถอยอย่างต่อเน่ือง 
 

 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 1-5 เมษายน 2556 ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 40 ประจ าวนัท่ี 8 เมษายน 2556 
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ทีล่ดลงจากเดอืนก่อนหน้า ส่วนหน่ึงเป็นผลจากระดบัราคาสินค้า
ทีป่รบัตัวลงตามฤดูกาล และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากมาตรการ
ดแูลราคาสินค้าของรัฐบาล ซึ่งแม้ดชันีราคาผู้บริโภคจะยงัคงมี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองแต่ก็ถือเป็นการขยายตัวในระดบัที่
เหมาะสมและอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ โดย
ป ัจจัยที่ย ัง คงกดดันสถานการณ์เงินเ ฟ้อในระยะ น้ีได้แ ก่
สถานการณ์ดา้นระดบัราคาน ้ามนัในตลาดโลกที่ยงัคงทรงตัวใน
ระดบัสงูและยงัมคีวามเปราะบางจากสถานการณ์ความขดัแย้งใน
ตะวนัออกกลางที่อาจส่งผลให้ระดับราคาน ้าม ันในตลาดโลก
ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ได ้กอรปกบัสถานการณ์ภยัแล้งที่เริ่มทวีความ
รุนแรงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองอาจส่งผลใหร้ะดบัราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ า โดยเฉพาะเน้ือสตัว์ และผัก ผลไม้มีการปรับตัว
เพิม่ขึน้ไดใ้นระยะต่อไป  

กนง.ตรงึดอกตามคาด-ห่วงฟองสบู่อสงัหาฯ-หุ้น 

นายไพบูลย ์กติติศรีกงัวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเ งิน ธนาคารแห่ งปร ะ เทศไทย  ในฐ านะ เลขา นุกา ร 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กนง. มมีติ 5 ต่อ 
1 เสยีงใหค้งอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.75 เน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกยงัมีความเปราะบาง การด าเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่ อนปรนต่อไปจึงย ังมีความเหมาะสม โดยต้อง
ระมดัระวงัความเสีย่งดา้นเสถียรภาพการเงิน และความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว 
นอกจากน้ี กนง. ยงัติดตามการขยายตวัของสนิเชื่อครวัเรือนทีเ่ร่ง
สูงขึ้นเร็ว ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์บางพื้นที่ที่มีการซื้อขาย
มาก และตลาดหุน้ทีส่งูขึน้ก่อนหน้าน้ี รวมถึงปจัจยัแวดลอ้มทีอ่าจ
เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิฟองสบู่ในอนาคต ภายใต้ภาวะการ
เงินทีส่ภาพคล่องสงูขึน้มากในระบบการเงิน ขณะทีด่อกเบี้ยอยู่ใน
ระดบัผ่อนปรนและให้ผลตอบแทนต ่า ท าให้คนหนัไปลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีเ่สีย่งสงู แต่ใหผ้ลตอบแทนมากกว่า เป็นปจัจยัเสริมให้
ราคาสินทรัพย์สูงขึ้นได้ในระยะข้างหน้า นอกจากน้ียงัคาดว่า
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จะขยายตัวลดลงเข้าสู่
แนวโน้มปกติ หลงัจากทีเ่ร่งขึ้นมากก่อนหน้าน้ี ประกอบกบัแรง
กดดนัเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากข้อจ ากัดด้านอุปทานและต้นทุน
แรงงานทีส่งูขึน้ โดยในวนัที ่12 เมษายนน้ี ธปท. จะแถลงตัวเลข
ปรบัประมาณการขยายตวัเศรษฐกจิปีน้ีใหม่ ซึง่น่าจะใกลเ้คยีงกบั
เดมิคาดไวท้ีร่้อยละ 4.9 

          การคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายในครัง้น้ีเป็นไปตามทีห่ลาย
ฝ่ายคาดการณ์ไว ้ส่วนหน่ึงเน่ืองจากแรงกดดนัจากภาวะเงินเฟ้อ
ทีล่ดลง สะทอ้นไดจ้ากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในไตรมาสที ่1 ปี 2556 
อยู่ทีร่้อยละ 3.09 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 3.2 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมยงัคงสามารถขยายตัวได้ดี โดยยงัคงเป็นการขยายตัว
จากเศรษฐกจิภายในประเทศทัง้ในส่วนของการบริโภค และการ
ลงทุนที่น่าจะขยายตัวต่อเน่ืองในปีน้ี ส าหรับแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยคาดว่าอตัราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีอาจทรงตัวอยู่
ทีร่้อยละ 2.75 และในช่วงทีเ่หลอืของปีหากสถานการณ์ด้านการ
ไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศอยู่ในระดบัทีไ่ม่รุนแรงมากนกั  
อตัราเงินเฟ้อไม่ไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้มากคาดว่าระดบัอตัราดอกเบี้ย
ในปี 2556 น่าจะอยู่ในกรอบร้อยละ  2.25-3.00 โดยใหน้ ้าหนักไป
ทีก่ารปรบัเพิม่อตัราดอกเบี้ยมากกว่าการปรบัตวัลดลง 

คาดสงกรานต์คึกสุดรอบ 8 ปี เงินสะพดั 1.14 แสนล้าน จี้
คมุสรุา 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 จากประชาชน 1,183 
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2556 ว่าบรรยากาศ
เทศกาลสงกรานต์ปีน้ีจะคกึคกัมากที่สุดในรอบ 8 ปี มีเงินสะพดั
จากการใชจ่้ายซือ้สนิคา้ และท่องเทีย่วช่วงวนัที ่12-16 เมษายนน้ี
ประมาณ 114,119.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.42 จากปีทีผ่่าน
มาทีม่มีลูค่า 103,348 ลา้นบาท เน่ืองจากปีน้ีมีวนัหยุดยาว 5 วนั 
กอรปกบัประชาชนมรีายไดเ้พิม่จากการขึ้นค่าแรง และแนวโน้ม
เศรษฐกจิทีข่ยายตวัไดส้งู 
          ส าหรบัรูปแบบการใชจ่้ายเฉลีย่ต่อคน ท าบุญ 2,414 บาท 
จดัเลีย้งสงัสรรค ์4,084 บาท ซือ้สุรา 1,577 บาท ซื้อสินค้าคงทน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องเรือน 7,771 บาท และซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย 
12,006 บาท โดยเงินทีน่ ามาใชจ่้ายส่วนใหญ่มาจากรายไดป้ระจ า 
รองลงมาเป็นการน าเงินออม โบนัส และรายได้พิเศษออกมาใช ้
ขณะที่ซื้อของฝากไปอวยพรมากสุดเป็นเงินสด รองลงมาเป็น
เครื่ องดื่มบ ารุงก าลัง ผลไม้ ดอกไม้ ของรับประทาน โอทอป 
หตัถกรรม และสนิคา้ฟุม่เฟือย 
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          การวางแผนใชจ่้ายปีน้ีคนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.8 ระบุว่าจะซื้อไม่ลดลงจากเดิม ร้อยละ 39.5 มีแผนซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และที่ซื้อ
ลดลงเพยีงร้อยละ 11.7 โดยการใชจ่้ายอนัดบัแรก ๆ ยงัเป็นการซือ้สนิคา้อุปโภคบริโภค รองลงมาเป็นการเลี้ยงสงัสรรค์ และท าบุญ แต่
สิง่ทีน่่าเป็นห่วงคอืยอดการซือ้สุรา ทีปี่น้ีประชาชนมยีอดซือ้สุราเพิม่ขึน้มากสุดในรอบ 7 ปีสะทอ้นว่าสงกรานต์ปีน้ีจะนิยมสงัสรรค์และดื่ม
สุราเพิม่ขึน้ จึงเป็นเรื่องทีภ่าครฐัต้องเตรียมมาตรการดูแลที่ไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวใน
เทศกาลสงกรานต์ปีน้ีจะมีความคึกคกัมากขึ้นเช่นกนั โดยผู้ตอบร้อยละ 66.5 มีแผนเดินทางท่องเที่ยวซึ่งมากสุดในรอบ 7 ปี และมี
ค่าใชจ่้ายเฉลีย่คนละ 78,309 บาท ขณะทีค่นทีไ่ม่ท่องเทีย่วมเีพยีงร้อยละ 33.5 ในจ านวนของคนทีม่แีผนท่องเทีย่วมถีึงร้อยละ 18.9 ทีจ่ะ
เดนิทางไปเทีย่วต่างประเทศ หลงัจากค่าเงินบาทแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเน่ืองท าใหก้ารเดนิทางไปต่างประเทศถูกลง โดยมทีีห่มายเป็นฮ่องกง 
จีน ญี่ปุ่น เกาหล ีและยุโรป โดยการเดนิทางไปเกาหลลีดลง เพราะคนกงัวลการเกดิสงครามระหว่างเกาหลเีหนือกบัเกาหลใีต้ 
 
                              พฤติกรรมการท่องเท่ียว ปี 49-56                        การไปท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศปี 49-56

  
 

เงินสะพดัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 49-56 
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กิจกรรมท่ีนิยมท าในช่วงวนัสงกรานต์ 5 อนัดบัแรก 
กิจกรรม กิจกรรม  ร้อยละของผูต้อบ ร้อยละของผูต้อบ  
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ดชันีเชือ่ม ัน่เพิม่สงูสดุรอบ 7 ปี เหตุประชาชนรายได้เพิม่ 
ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ

ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจดชันีความเชื่อม ัน่ทุกรายการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 6 เดอืนต่อเน่ือง และสงูสุดในรอบ 85 เดือน หรือ 
7 ปี นบัจากปี 2548 โดยดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคเดือนมีนาคม
ที่ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.8 จากระดับ 84.0 ในเดือน
กุมภาพนัธ์ เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ และ
เศรษฐกจิโลกปรบัตวัดขีึน้ ตลอดจนนโยบายรฐับาล อาทกิารปรับ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและบุคคลธรรมดา โครงการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ส่งผลให้การบริโภค การลงทุนการ
ส่งออกและการท่องเทีย่วปรบัตวัดขีึน้ โดยปจัจยับวกที่ท าให้ดชันี
ความเชื่อม ัน่ปรบัเพิม่ขึน้ มาจากราคาน ้ามนัส าเร็จรูปในประเทศ
ปรบัตวัลดลง ตลาดหุน้ในเดอืนมนีาคมปรบัตวัเพิม่ขึ้น 19.48 จุด 
ร่างพ.ร .บ .ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 2 ลา้นลา้นบาท ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวาระแรก และการปรับขึ้นค่าแรงขัน้ต ่าท ัว่
ประ เทศเ ป็น  300  บาท ต่อวัน รวมถึ งการท่อง เที่ยวที่มี
ชาวต่างชาติเดนิทางเขา้มาอย่างต่อเน่ือง ส าหรบัปจัจัยลบ ได้แก่ 
ตวัเลขการส่งออกของไทยในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 ลดลงร้อยละ 
5.8 ขาดดุลการคา้ 1,500 ลา้นดอลลาร์ ความกงัวลจากความไม่
แน่นอนในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรป ความ
กงัวลต่อวิกฤติพลงังานไฟฟ้าในช่วงวนัที่ 5-14 เมษายน 2556 
ภาวะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในอนาคต รวมทัง้ความกงัวลปญัหาความไม่สงบใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  
          ท ัง้น้ีดชันีเชื่อม ัน่ผู้บริโภคโดยรวมยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 
100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยงัคงกังวลเกี่ยวกบัสถานการณ์
ต่างๆทัง้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปญัหาหน้ี
สาธารณะในยุโรป สถานการณ์การส่งออกและการท่องเที่ยว 
รวมทัง้ค่าครองชพีที่ยงัทรงตัวอยู่ในระดบัสูง ตลอดจนความไม่
แน่นอนทางการเมอืง และการแขง็ค่าของเงินบาทที่ส่งผลต่อการ
ส่งออกของไทย อย่างไรก็ดีหอการค้าไทยยังคงคาดการณ์ว่า
เศรษฐกจิไทยจะยงัคงขยายตวัอยู่ในระดบัทีไ่ม่ต ่ากว่าร้อยละ 5    
      
 

สศก. เผยผลพยากรณ์ปี 2556 ข้าวนาปรงัลด 2.3 ล้านตัน 
ข้าวนาปีเพิม่ 0.6 ล้านตนั 

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภยัแลง้ช่วงเดือนธันวาคม 
2555 ประกอบกบัปริมาณน ้าในเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้ว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงประกาศให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง
เน่ืองจากมนี ้าน้อยกว่าปกติมากในพื้นที่เขื่อนห้วยหลวง  จังหวดั
อุดรธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น เขื่อนล าปาว จังหวดั
กาฬสินธุ์ เขื่อนล ามูลบน  เขื่อนล าตะคอง และเขื่อนล าแซะ 
จงัหวดันครราชสมีา ดงันัน้เกษตรกรจึงหนัไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น ้า
น้อยกว่าแทน ส่งผลเน้ือที่ปลูกข้าวนาปรังลดลงกว่า 3.3 ล้านไร่ 
อย่างไรก็ตามส าหรับเขตปลูกข้าวนาปรังในภาคกลาง  เน้ือที่
เพาะปลกูลดลงไม่มากนกั เพราะเกษตรกรบางส่วนยอมรับความ
เสีย่งต่อผลผลติทีจ่ะไดร้บัความเสยีหาย โดยเฉพาะในพืน้ที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาทีไ่ดป้ลกูไปแลว้เกนิกว่าแผนที่ก าหนดไว้ตามปริมาณ
น ้าต้นทุนทีม่อียู่ นอกจากน้ีผลจากสภาพอากาศแห้งแล้งปริมาณ
น ้ามไีม่เพยีงพอไดส่้งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
ท าใหผ้ลผลติขา้วนาปรังปี 2556 โดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว 2.3 
ลา้นตนั เหลอื 9.9 ลา้นตนัขา้วเปลอืก  
 ทัง้น้ีคาดว่าเน้ือทีเ่พาะปลกูขา้วนาปีรวมทัง้ประเทศอยู่ที ่
65 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 27.5 ล้านตันข้าวเปลือก 
เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านตัน  โดยผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงธันวาคม รวมประมาณ 21.86 ล้านตันดงันัน้จะ
เหน็ไดว่้าจากผลพยากรณ์ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรนัน้ 
พบว่าปจัจยัของราคาทีจู่งใจตามโครงการรับจ าน าของรัฐบาลที่
ออกนัน้ ทีส่่งผลใหผ้ลผลิตข้าวนาปีในปี 2556 เพิ่มขึ้น ส่วนด้าน
ขา้วนาปรงั ปจัจยัดา้นสภาพอากาศแหง้แลง้ จะยงัคงเป็นปจัจัยที่
ฉุดผลผลติขา้วใหล้ดลง อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
หาวิธีการ แนวทางส าหรับช่วยเหลือ บรรเทาแก่เกษตรกรที่
ประสบกบัสถานการณ์ภยัแล้งที่เกิดขึ้น ส่วนการรับจ าน านัน้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมตัิกรอบวงเงินและแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ปีการผลิต 
2555/56 ครัง้ที่ 2 ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 
(กขช.) ในวงเงิน 105,000 ล้านบาท เป้าหมายปริมาณรับจ าน า
ข้าวเปลือกการผลิต 2555/56 ครัง้ที่ 2 ได้ก าหนดไว้เพียง 7.0 
ลา้นตนั เน่ืองจากผลผลติส่วนหน่ึงไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ 
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สศค. เสนอขึน้ VAT พฒันาประเทศและใช้หน้ี 2 ล้านล้าน 
เอกชนห่วงกระทบผู้บริโภค  
 ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยแนวทาง
การหารายไดเ้ขา้รฐัในช่วงทีม่กีารลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึง่เสนอใหป้รบัโครงสร้างภาษีหารายได้เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการหารายได้ให้กบัรัฐบาล 
เพื่อพฒันาประเทศและการช าระหน้ีภาครฐัทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการ
กูเ้งินโครงสร้างพืน้ฐาน 2 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะท าให้อตัรา
การขยายตวัของเศรษฐกจิไทยเพิม่ขึน้อกีร้อยละ 1 ต่อปี รวมทัง้
เพิม่การจ้างงานจ านวน 500,000 ต าแหน่ง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น
จากการลงทุนท าใหม้กีารเติบโตของรายไดท้างภาษีของประเทศ
เพิม่ขึน้ปีละ 4 หมื่นลา้น ซึง่เป็นรายไดท้ีส่ามารถน าไปช าระหน้ีได้
ส่วนหน่ึง นอกจากน้ีการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ
รอ้ยละ 23 ท าใหข้ดีความสามารถของเอกชนไทยในการใช้ก าไร
ไปลงทุนต่อได ้รวมทัง้ท าใหข้ดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัประเทศต่างๆ โดยเพาะประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน ส่งผลให้การลงทุนของประเทศและการ
ลงทุนจากต่างประเทศขยายตัว ดงันัน้ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของเราก็จะกว้างขึ้น แม้อัตราภาษีจะลดลง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างภาษีของไทยนัน้ที่ผ่านมาด าเนินการเป็นส่วนๆ  อาท ิ
1)การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึง่ยงัคงต้องพจิารณาถึงเรื่อง
การหกัภาษี ณ ที่จ่าย ความเหลื่อมล ้าระหว่างเงินปนัผล ก าไร
ดอกเบี้ย 2)การปรบัโครงสร้างอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซึ่ง
ยงัคงต้องพจิารณาถึงเรื่องค่าใช้จ่าย ระบบหกัค่าลดหย่อน การ
หกัภาษี ณ ทีจ่่าย 

ส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนัน้ทาง  สศค . เห็นว่าตาม
กฎหมาย เ ปิ ด ช่อ ง ให้จัด เ ก็บ ได้ ถึ ง ร้ อย ละ  10  กา รขึ้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 1 จะท าให้กรมสรรพากรมีรายได้
เพิม่ขึน้ปีละ 5 หมื่นลา้น และเหน็ว่าไม่น่าจะกระทบกบัประชาชน
มากนกั เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นไม่ได้มีการจัดเก็บ
ภาษีมลูค่าเพิม่ แต่ในมุมของเอกชนทัง้ผู้แทนจากสภาหอการค้า
ไทย และสภาอุตสาหกรรมนัน้ต่างเห็นว่าการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครัง้ น้ีเป็นการเพิ่มรายได้ของภาครัฐเพื่อน าไปใช้ในโครงการ

ประชานิยม ภาษีมลูค่าเพิม่เกีย่วขอ้งกบัผู้ผลติและผู้บริโภค โดย
ผู้ผลิตในขัน้ต้นนัน้สามารถผลกัภาระไปให้ผู้ผลิตข ัน้ปลายและ
ผู้บริโภคเป็นทอดๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วประชาชนน่าจะได้รับ
ผลกระทบมากกว่าผู้ประกอบการ โดยจะส่งผลกระทบต่อจิตวทิยา
ท าใหร้าคาสนิคา้ปรบัขึน้ทนัทส่ีงผลใหก้ารบริโภคระยะสัน้อาจจะ
ชะลอตวัแต่ในระยะยาวประชาชนจะชินและยอมรับราคาแพงได ้
ดงันัน้รฐับาลจึงควรพจิารณาว่าจะช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างไร ใน
ภาวะทีค่่าจ้างข ัน้ต ่าคงทีท่ี ่300 บาท ถึงปี 2558 ในขณะทีเ่งินเฟ้อ
เพิม่สงูขึน้ทุกปี โดยอาจจะด าเนินการขึ้นภาษีแบบขัน้บันไดร้อย
ละ 0.5 ต่อครัง้ หรืออาจจะแยกอตัราภาษีมลูค่าเพิม่ในแต่ละสนิคา้
เช่นจีน หรือถ้าสินค้าใดจ าเป็นก็เก็บในอัตราที่ต ่ ากว่ าสินค้า
ฟุม่เฟือย 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของ
ภาครฐัในการปรบัปรุงโครงสร้างภาษีท ัง้ระบบ ที่ต้องเผชิญหน้า
กบัปจัจยัเสีย่งต่างๆ ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ
ทีผ่่านมาทัง้มาตรการดา้นภาษี อาทิการลดอตัราภาษีเงินได้นิติ
บุคคล การปรบัโครงสร้างอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การลด
อตัราภาษีน ้ามนัดเีซล หรือโครงการการประชานิยมต่างๆ อาท ิ
โครงการรถยนต์คนัแรก โครงการจ าน าขา้ว รวมไปถึงโครงลงทุน
ของภาครัฐทัง้โครงการบริหารจัดการน ้า 3.5 แสนล้าน หรือ
โครงการลงโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งล้วนท าให้
รายไดข้องภาครัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายกลบัเพิ่มขึ้น จึงท าให้
เกดิความกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์ของหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
ของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะยงัอยู่ภายใต้กรอบ
เ ป้าหมายความยัง่ยืนทางการคลังและ ส่วนใหญ่เ ป็นห น้ี
ภายในประเทศกต็าม ส าหรบัขอ้เสนอของ สศค. เกี่ยวกบัการขึ้น
อตัราภาษีมูลค่าเพิ่มนัน้หากมองในมุมของภาครัฐก็จะให้เกิด
รายไดน้ ามาพฒันาประเทศและใชห้น้ีของประเทศไดเ้ร็วขึน้ แต่ใน
มุมของผู้ประกอบการทีม่องถึงผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้บริโภค
ที่ เ ป็นประชาชนฐานรากนั ้นจะต้อง เ ป็นผู้ ร ับภาระภาษีที่
ผู้ประกอบการผลกัมาใหน้ัน้ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อทีเ่พิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลได้ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เท่ากับผลกระทบที่
ประชาชนไดร้บั  
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SET Index ลดลง 71.53 จุด มูลค่าซ้ือขายชะลอตัวลงมาก

จากสปัดาห์ก่อน 

 SET Index ณ.วนัที่ 5 เมษายน 2556 ปิดที่ระดับ 
1,489.53 จุด ปรบัตัวลดลง 71.53 จุด เมื่อเทียบกบัดชันีในช่วง
ต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ 1,561.06 จุด หลงัจากสปัดาห์ที่ผ่านมาที่ค่า
ดชันีปรบัตวัเพิ่มขึ้นได้ 82.09 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด
สปัดาห ์260,561.25 ลา้นบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 310,443.20 ล้านบาท โดย
มูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-5 เมษายน 2556) นักลงทุน
สถาบันในประเทศ และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 
1,874.51 และ 9,197.29 ล้านบาทตามล าดับ ในขณะที่บัญชี
บริษทัหลกัทรพัย ์และนกัลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 2,099.96 
และ 8,971.83 ลา้นบาท 

ค่าเงินบาทสปัดาห์น้ีเคลือ่นไหวในกรอบแคบๆ หลังจาก

ตลาดรบัข่าวสารล่วงหน้าคาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่

ในช่วง 29.20-29.45 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
ค่าเงินบาทสปัดาหน้ี์ปรบัตวัในช่วงแคบๆ โดย ณ วนัที ่

5 เมษายน 2556 ปิดทีร่ะดบั 29.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็ง

ค่าขึน้ร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกบัระดบั 29.31 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ ณ วนัที ่29 มนีาคม 2556 โดยช่วงต้นสปัดาห์ยงัคงทรง

ตั ว จ า กก า ร ที่ นั ก ค้ า เ งิ น เ ฝ้ า ร อ ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่าจะคงอตัราดอกเบี้ย

นโยบายไวท้ีร่้อยละ 2.75 หรือปรบัลดลง ซึง่กลางสปัดาห์ผลการ

ประชุมออกมาใหค้งอตัราดอกเบี้ยนโยบายเน่ืองจากทัง้เศรษฐกิจ

โลกและเศรษฐกิจไทยยงัขยายตัวดีอยู่จึงไม่จ าเป็นต้องปรับลด

อตัราดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

ในช่วงปลายสปัดาห ์ผนวกกบัตัวเลขการจ้างงานใหม่ของสหรัฐ
ปรบัลดลงอย่างมากส่งผลใหน้กัคา้เงินลดการถือครองเงินดอลลาร์

ไปถือเงินสกุลอื่น เช่น ยโูรแทน อกีทัง้ธนาคารการญี่ปุ่นได้มีการ

ประกาศใชน้โยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม

ปริมาณเงินลงในระบบ ซึง่เป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลใหค่้าเงินบาท

ในช่วงปลายสปัดาห์กลับมาแข็งค่าขึ้น  ดงันัน้ศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ในสัปดาห์หน้า (7-11 

เมษายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.20 – 

29.45 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 
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ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตวัลดลง 45.60 เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 
ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรบัตวัลดลงจากสปัดาหก่์อน โดยราคาทองค า ณ.วนัที่ 5 เมษายน 2556 อยู่ที่ระดบั 1,552.60 

เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ปรบัตวัลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ทีร่ะดบั 1,598.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 
45.60 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 
 

 

 

ญีปุ่่ นอดัฉีดเศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

สหรฐั 
ธนาคารกลางญี่ปุ่นมมีติอดัฉีดเงินจ านวน 1.4 ล้านล้าน

ดอลลาร์ เข้าสู่ร ะบบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  โดยจะ

ด าเนินการเพิ่มการซื้อพันธบัตรรายเดือนเป็นสองเท่า เพื่อให้

ญี่ปุ่นพน้จากปญัหาเงินฝืดที่ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง 15 ปี และ

บรรลุเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 2 โดยรายละเอียดในการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้ตัดสินใจซื้อพนัธบัตร

รวมถึงสนิทรพัยอ์ื่นทีม่คีวามเสีย่งสงูกว่าพนัธบตัรรฐับาลเดือนละ 
7 ลา้นลา้นเยน (74 พนัลา้นดอลลาร์สหรฐั) โดยจะด าเนินการซื้อ

พนัธบตัรรฐับาลทุกประเภท รวมถึงพนัธบตัรอายุ 40 ปี พร้อมกบั

ขยายโครงการซือ้พนัธบตัรรฐับาลที่มีอายุการไถ่ถอนในปจัจุบัน

ไม่ถึง 3 ปี เป็น 7 ปี นอกจากน้ี บีโอเจจะซือ้กองทุน ETF วงเงิน 

1 ลา้นลา้นเยนต่อปี และซือ้กองทุน REIT วงเงิน 3 หมื่นล้านเยน

ต่อปี  

ซึ่งการด าเนินนโยบายดงักล่าวส่งผลกระทบทนัทีกับ

ตลาดหุน้ญี่ปุ่นใหป้รบัพุ่งขึน้เหนือระดบั 13,000 จุด สงูสุดในรอบ 

5 ปี และค่าเงินเยนทีอ่่อนค่าลงอยู่ที ่95.39/41 เยน/ดอลลาร์ ส่วน
ผลกระทบในระยะยาวคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ดา้นการส่งออกน่าจะมทีศิทางปรบัตวัดขีึน้ จากค่าเงินเยนที่อ่อน

ค่าลง รวมถึงการอดัฉีดจ านวนดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นกิจกรรม

ทางเศรษฐกจิตลอดจนการบริโภคภายในประเทศของประชาชน

ให้ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยปจัจัยที่น่ากงัวลยังคงเป็นปญัหาหน้ี

สาธารณะของญี่ ปุ่นที่ปจัจุบันสูงเป็นอนัดบัที่ 1 ของโลก หรือ

ประมาณ 230 เปอร์เซน็ต์ต่อจีดพี ีเมื่อด าเนินนโยบายดงักล่าวยิ่ง

ท าให้สัดส่วนหน้ีสินต่อจีดีพีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ

ปญัหาการเงินการคลงัในอนาคต  

ยอดค าสัง่ซ้ือภาคโรงงานของสหรฐัฯ ปรบัตัวเพิม่ข้ึนสูงสุด
ในรอบ 5 เดือน 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดค าสัง่ซื้อภาค

โรงงานปรบัตวัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 3.0 ในเดอืนกุมภาพนัธ์  หลงัจาก

ทีเ่ดอืนมกราคมปรบัตวัลดลง ร้อยละ 1.0  ซึง่การปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในครัง้น้ีถือเป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูทีสุ่ดในรอบ 5 เดือน โดยมี

มูลค่าการสัง่ซื้ออยู่ที่ 491,984 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว
เพิม่ขึน้จากเดอืนทีผ่่านมา 14,470 ลา้นดอลลาร์ ซึง่กลุ่มที่มีค าสัง่

ซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องบินพาณิชย์และยาน

ยนต์ รวมถึงสนิค้าไม่คงทน อาทิอาหารแปรรูปและเสื้อผ้า โดย

ตวัเลขดงักล่าวได้สอดคล้องกบัดชันีกิจกรรมการผลิตที่ปรับตัว

เพิม่ขึน้อยู่ที ่54.2  

ซึง่ยอดค าสัง่ซือ้ที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากิจกรรม

การผลติในสหรฐัฯ ยงัคงขยายตวัรวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นถึงความ

เชื่อม ัน่ของผู้บริโภคในการจบัจ่ายใชส้อยมากขึ้นท่ามกลางภาวะ

เศรษฐกจิสหรฐัฯทีม่คีวามผนัผวนในปจัจุบนั        ส่วนยอดค าสัง่

ซื้อภาคโรงงานในเดือนหน้าคาดว่ายงัคงมีความผันผวนและมี

ทศิทางปรบัตวัลดลงเลก็น้อย จากความกงัวลในวิกฤตเศรษฐกิจ

ของไซปรัสรวมถึงความกงัวลของผู้บริโภคในปญัหาการตัดลด

งบประมาณรายจ่ายของภาครฐั และยอดค าสัง่ซือ้ที่ปรับตัวสูงขึ้น

มากในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
 

 

 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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Eurostat ส่งสญัญาณเศรษฐกิจยโูรโซนยงัคงอยู่ในภาวะถดถอยอย่างต่อเนือ่ง 
Eurostat รายงานว่าอตัราการว่างงานในยโูรโซนประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 อยู่ที่ร้อยละ 12 สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ โดยมี

จ านวนประชากรว่างงานประมาณ 19.07 ลา้นคน และยงัคงมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยกรีซ และสเปนเป็นประเทศที่มีอตัรา
การว่างงานสงูสุดร้อยละ 26.4 และ 26.3 ตามล าดบั ดชันีภาคการผลิตยูโรโซนปรับลดลงจาก 47.9 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 มาอยู่ที่
ระดบั 46.8 ในเดอืนมนีาคม 2556 สะทอ้นถึงภาคการผลติทีซ่บเซาลง ซึง่ตวัเลขเศรษฐกจิต่างๆ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิยโูรโซนยงัคง
อยู่ในภาวะถดถอย ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากปญัหาวิกฤติหน้ีสาธารณะที่ยืดเยื้อมาตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2552 ที่ส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกจิจริงของประเทศทีป่ระสบปญัหาและลุกลามไปยงัประเทศอื่นๆ ในยโูรโซน ซึ่งล่าสุดเศรษฐกิจยูโรโซนยงัได้รับแรงกดดนัจาก
วกิฤตหน้ีภาคธนาคารในประเทศไซปรสั  ซึง่คาดว่าแนวโน้มการว่างงานของไซปรัสในปีน้ีจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 26 ซึ่ง
เป็นระดบัเดยีวกนักบักรีซ และสเปน นอกจากน้ีคาดว่าเศรษฐกจิไซปรสัจะหดตวัอย่างหนกั (ร้อยละ -10) แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสหภาพ
ยุโรปจะมกีารออกมาตรการต่างๆ เพื่อมาแกป้ญัหามากขึน้ แต่ประเดน็ทางการเมอืงในประเทศเศรษฐกจิทีส่ าคญัในยูโรโซน โดยเฉพาะ
การจดัตัง้รฐับาลของอติาลทีีย่งัไม่ไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน และการเลอืกตัง้ของเยอรมนัทีจ่ะมขีึน้ในเดอืนกนัยายนน้ี ยงัคงเป็นความเสี่ ยงของ
เศรษฐกจิยโูรโซน 
 

อตัราการว่างงานของยูโรโซน 

ท่ีมา: Eurostat 
สถานการณ์ราคาน ้ ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดูไบสปัดาห์น้ี ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้น
สปัดาหห์ลงัจากรฐัมนตรีน ้ามนัของซาอุดีอาระเบียคาดว่าความ
ต้องการใช้น ้ามนัในเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 เดือน
ขา้งหน้า อย่างไรกต็ามราคาน ้ามนัได้ปรับตัวลดลงในช่วงปลาย

สปัดาหจ์ากปริมาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ ประจ าสปัดาห์สิ้นสุด
วนัที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ปรับเพิ่มขึ้น 2.71 ล้านบาร์เรล และ
ตวัเลขยอดผู้ขอรบัสวสัดกิารว่างงานของสหรฐัฯ ทีเ่พิม่ขึน้มาอยู่ที ่
385,000 ราย (สงูสุดตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน 2555) 
 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 1-5 เมษายน 2556 

 1 April 13 2 April 13 3 April 13 4 April 13 5 April 13 Average 
Dubai ($/bbl) 107.15 108.20 107.67 104.87 - 106.97 
ท่ีมา: ไทยออยล์   
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ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 

 
 
 
 

  

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

 รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรฐัฯ 

 การจดัตัง้รฐับาลของอิตาลี 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (8-12 เมษายน 2556) 


