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Weekly Review 

 

 

3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหารชี้ปัญหา
เศรษฐกิจโลกกดดันส่งออกกลุ่มอาหารท้ังปีโตแค่ร้อยละ 1.6 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหรรม เผยการ
ส่งออกอาหารไทย 8 เดือนแรกของปี 2555 (มกราคม-สิงหาคม) 
มีมูลค่า 665,712 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มเพียงร้อยละ 1.7 โดยได้
ประเมินแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยในไตรมาส 3/55 
คาดว่าการส่งออกอาหารไทยในไตรมาส 3/55 จะมีมูล ค่า 
253,125 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 แต่ยังมั่นใจว่าจะฟื้นตัวได้ใน
ไตรมาส 4/55 ทั้งนี้คาดว่าทั้งปีนี้ภาพรวมภาคการผลิตจะหดตัว
ร้อยละ 1.3 โดยจากการประเมินการส่งออกอาหารโดยรวมจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 หรือเป็นมูลค่า 980,000 ล้านบาท
ลดลงจากเป้าที่คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 1 ล้านล้านบาท อันเป็น
ผลจากวิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่ออุป
สงค์โดยรวมของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกรวม
ของไทย ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกอาหารก็ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อภาคการส่งออกของไทยในภาพรวมซึ่งเมือพิจารณา
การส่งออกในภาพรวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555 การ
ส่งออกในภาพรวมยังคงชะลอตัวที่ร้อยละ 1.31 ซึ่งในส่วนของ
การส่งออกอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยการส่งออก
อาหารมีการปรับตัวลดลงมากในส่วนของตลาดสหรัฐอเมริกา และ
ตลาดสหภาพยุโรปที่การส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกหดตัวลงร้อย
ละ 10.4 และ 5.0 ตามล าดับ ในขณะที่ตลาดแอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง ลดลงร้อยละ 11.9 และ 9.8 ตามล าดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาจากการส่งออกข้าวเป็นหลัก ในขณะที่ตลาด
จีนและเกาหลีใต้ยังเป็นตลาดที่เติบโตได้ดี ขยายตัวร้อยละ 28.8 
และ 24.9 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน
ส่วนของตลาดส่งออกอาหารหลักส าคัญที่สุดของไทยยังคงเป็น
ตลาดอาเซียน ซึ่งการส่งออกอาหารในช่วง 8 เดือนแรกชะลอตัว
ลงในส่วนของตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเป็นหลัก แต่ก็ยังคงได้รับ
ผลดีจากตลาดเอเชียที่ยังขยายตัวในระดับที่ดีอยู่  
กินเจปีนี้คึกเงินสะพัดสูงสุดรอบ 5 ปี มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน 
           นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยหอค้าเปิดผลส ารวจเทศกาลกินเจปีนี้คึกคัก โดย

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหารชี้ปัญหาเศรษฐกิจโลกกดดันส่งออกกลุ่มอาหารทั้งปีโตแค่
ร้อยละ 1.6 

 กินเจปีนี้คึกเงินสะพัดสูงสุดรอบ 5 ปี มูลค่า 3.8 หมื่นล้าน 
 ลีสซิ่งรถคันแรกยังไร้หนี้เน่า 
 ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลง 
 ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุด ตั้งแต่ ปี 2552 
 IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2555 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.3 

 S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเปนลงสู่ระดับ BBB- 
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ส ารวจประชาชน 1,200 ราย ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2555 
พบว่า ภาพรวมบรรยากาศกินเจปีนี้จะคึกคักกว่าปีก่อน สาเหตุ
เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคนไทยตั้งใจท าบุญในปีพุทธชยัน
ตี และผ่อนคลายความวิตกกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยช่วง 10 
วันของเทศกาลกินเจการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 8,154.99 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.55 ส่งผลให้มีเงินสะพัดในช่วงกินเจมี
มูลค่ารวม 37,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.6 ซึ่งมี
มูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปีจากการส ารวจยังพบว่ามีผู้บริโภคกินเจ
ร้อยละ 28.2% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีผู้บริโภคกินเจเพียงร้อยละ 
23.5 ส่วนอีกร้อยละ     71.8 ที่ไม่ได้กินเจนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 
31.6 เห็นว่าไม่ได้มีเชื้อสายจีน ร้อยละ 23.7 ไม่ได้ตั้งใจจะกิน 
ร้อยละ 20.2 ที่บ้านไม่มีใครกิน และ ร้อยละ 10.5 อาหารเจมีราคา
แพง นอกจากนี้พฤติกรรมการกินเจในปี 2555 ของคนรอบข้างผู้
ที่กินเจส่วนใหญ่ร้อยละ  49.7 มีแนวโน้มที่จะกินเจเพิ่มขึ้น โดยมี
เหตุผลเพื่อสร้างบุญกุศลร้อยละ 69.4 รองลงมากินเจตามแฟชั่น
ร้อยละ 15.0  และแก้บนร้อยละ 6.1 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 จะ
กินเจตลอดเทศกาล มีเพียงร้อยละ 22.7  ที่จะกินเพียงบางมื้อ 
(ประมาณ 8 มื้อ) เพราะอาหารเจแพง ไม่มีเวลาจัดหา และลืม/
เผลอทานเนื้อสัตว์ 

ภาพรวมเทศกาลกินเจปีนี้น่าจะออกมาค่อนข้างคึกคัก 
เนื่องจากผลการส ารวจเก่ียวกับเทศกาลกินเจในปีนี้มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้านจากปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาผักผลไม้ช่วงนี้จะ
แพงขึ้น แต่ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น
ได้จากปีที่ผ่านมาแม้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับการขยายตัวในช่วงปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคน
ไทยยังคงมีการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการกินเจอย่าง
ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นผลสืบเนื่องจากในปีนี้เป็นปี
พุทธชยันตีส่งผลให้ประชาชนมีความตั้งใจที่จะท าบุญเพิ่มมากขึ้น
ในปีนี้ 
ลีสซิ่งรถคันแรกยังไร้หนี้เน่า 

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าว
ว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเก่ียวกับคุณภาพหนี้โครงการ
รถยนต์คันแรก พบว่าจากการปล่อยสินเชื่อไปแล้วประมาณ 
100,000 คัน ยังไม่มีลูกค้าเข้าข่ายคุณภาพหนี้ถึงขั้นหยุดช าระ 
หรือเรียกว่าหนี้ NPL เกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือน ก.ย. 2554 ที่
เริ่มต้นของโครงการเกิดอุทกภัยท าให้ผู้ผลิตหยุดการผลิตชั่วคราว

และเริ่มกลับมาผลิตและส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ในเดือน มี.ค.-เม.ย. 
2555 การจะวัดคุณภาพหนี้ของโครงการจึงถือว่าเร็วเกินไป 
เพราะการจะนับเป็นหนี้ NPL ได้นั้นลูกค้าจะต้องหยุดผ่อนช าระ
ค่างวด 90 วัน ดังนั้นควรจะรอให้ครบ 1 ปีก่อน ประกอบกับลูกค้า
เองต้องการได้รับสิทธิ์คืนภาษีจึงรักษาวินัยโดยการผ่อนช าระค่า
งวดตามก าหนด นอกจากนี้นายอิสระ ยังกล่าวถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการส าหรับลูกค้าที่มีปัญหาการผ่อน
ช าระค่างวดโดยเสนอให้ลูกค้าสามารถน าเงินภาษีที่ได้รับมาผ่อน
ช าระค่างวดได้ หรือกรณีเกิดปัญหาหนี้ NPL หลังจากลูกค้ารับ
เงินภาษีคืนไปแล้ว ทางบริษัทจะติดตามยึดรถแล้วน าไปขาย
ทอดตลาด ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ขอความร่วมมือว่าหากมีเงิน
เหลือขอให้ผู้ประกอบการน าส่งกรมสรรพสามิตและในส่วนต่างค่า
ภาษีที่เหลือทางกรมสรรพสามิตจะด าเนินการติดตามเอง ซึ่งใน
ก่อนหน้านี้ทางสมาคมเคยเจรจากับทางกรมว่าให้คืนภาษีกับ
ผู้ประกอบการแทนเพื่อน าเงินไปช าระเงินกู้และอัตราดอกเบ้ีย
ตามเงิน กู้ที่ เหลือ แต่ทางกรมเห็นว่าการคืนเงินภาษีให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรงเพราะต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายใน
ประเทศ 

จากการประเมินสถานการณ์เ ก่ียวกับคุณภาพหนี้
โครงการรถยนต์คันแรกซึ่งด าเนินการโครงการมาแล้ว 1 ปี โดย
ขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางเริ่มโอนภาษีคืนให้ กับผู้ เข้าร่วม
โครงการที่ผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าผลการส ารวจจะ
ยังไม่พบปัญหาเรื่องหนี้ NPL ก็ตาม เนื่องจากลูกค้าโดยส่วนใหญ่
เริ่มมีภาระการผ่อนช าระประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็
ตามทางผู้ประกอบการเช่าซื้อหลายแห่งได้มีแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจจากปัญหาการผ่อนช าระเงินงวดของ
ลูกค้าโดยเสนอประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ (ออโต้ โลน โพร
เทคชั่น) ซึ่งคล้ายกับการประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA) คือ หากใน
อนาคตลูกค้าประสบปัญหาแต่รถก็ยังเป็นของลูกค้า เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าโดยจะต้องจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นประมาณ 200 
บาทต่อเดือน จากข้อมูลของธนาคารทิสโก้ พบว่า ร้อยละ 50 ของ
ลูกค้าธนาคารเลือกท าประกันสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งลูกค้าที่เข้าเกณฑ์
ตามโครงการรถยนต์คันแรกนั้น ร้อยละ 50 ก็เลือกท าประกัน
สินเชื่อรถยนต์เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นการลด
โอกาสที่จะเกิดปัญหาหนี้ NPL ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้จาก
การด าเนินโครงการรถยนต์แรกทางกรมสรรพสามิตก็ได้ตั้งเป้า
การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ  
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20,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีรายได้ภาษีน้ ามันจากความ
ต้องการบริโภคน้ ามันที่เพิ่มขึ้น   

แม้ว่าผลจากการด าเนินนโยบายรถยนต์คันแรกจะยังไม่มี
สัญญาณทางลบออกมาก็ตาม แต่ยังมีปัจจัยที่ภาครัฐควรค านึงถึง 
ก็คือการใช้จ่ายเงินภาษีของผู้ได้สิทธิ์รับคืนเงินเป็นไปตามความ
คาดหวังของรัฐบาลหรือไม่ หากผู้ได้รับสิทธิ์น าเงินดังกล่าวไปใช้

จ่ายเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนนั่นก็หมายถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างที่ภาครัฐต้องการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
เม็ดเงินดังกล่าว แต่หากผู้ได้รับสิทธิ์น าเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อช าระ
หนี้หรือการเก็บออมนั้นก็เท่ากับว่าเม็ดเงินดังกล่าวอาจจะไม่ได้
ท าหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลตั้งใจ รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนก่อหนี้โดยที่ไม่จ าเป็น 

 
 

 
 

ข้าว 
ภาวะราคาข้าวเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในสัปดาห์นี้ 

ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน ตามภาวะตลาดที่มีการชะลอ 
ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวในสัปดาห์ท่ีหน้า (15-19 
ตุลาคม 2555) จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แม้ว่า
ปริมาณผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึง
ผลผลิตฤดูใหม่ที่เริ่มออกสู่ตลาด 

ยางพารา 
ภาวะราคายางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ในสัปดาห์นี้ 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากประเทศผู้ผลิตและ
ส่งออกรายใหญ่ของโลกอย่างไทยและอินโดนีเซียอยู่ในช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการซื้อจากจีน
ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มยางพาราแผ่น
ดิบ ชั้น 3 ในสัปดาห์หน้า (15-19 ตุลาคม 2555) จะอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี แม้ว่าการส่งออกยังชะลอตัวจากช่วงที่ผ่านมา แต่

คาดว่าผลจากการหารือการแก้ไขปัญหาราคายางของประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่จะมีผลช่วยพยุงราคายางได้ระดับหนึ่ง 

มันส าปะหลัง 

ภาวะราคาเฉลี่ยมันส าปะหลังในสัปดาห์นี้ ปรับตัวลดลง
จากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเพาะปลูก ทั้งนี้
จากสถานการณ์เกิดภาวะอุทกภัยและฝนตกหนัก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผลผลิต คาดว่าแนวโน้มราคาหัวมันส าปะหลังใน
สัปดาห์หน้า (15-19 ตุลาคม 2555) จะมีการปรับตัวสูงขึ้น  

ปาล์มน้ ามัน 
ภาวะราคาปาล์มน้ ามันเฉลี่ยที่ เกษตรกรขายได้ใน

สัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากผลผลิตเริ่ม
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับภาวะการตลาดในต่างประเทศ 
ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้  คาดว่าแนวโน้มราคาปาล์มน้ ามันใน
สัปดาห์หน้า (15-19 ตุลาคม 2555) จะอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ตาม
ภาวะการตลาด 

 
 สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

 13-17 20-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 1-5 8-12 
ข้าวเปลือกเจ้านาปีหอมมะลิ (บาท/ตัน) 15,392 15,382 15,373 15,529 15,620 15,498 15,506 15,538 15,325 
ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% (บาท/ตัน) 9,923 9,943 9,849 10,654 10,713 10,484 10,484 10,375 10,270 
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว (บาท/ตัน) 12,829 12,874 12,854 12,943 12,930 13,086 13,050 12,956 12,839 
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 (บาท/กก.) 74.65 74.79 74.24 72.63 74.69 80.76 82.11 82.11 84.41 
มันส าปะหลังคละ (บาท/กก.) 2.06 2.04 2.16 2.21 2.23 2.23 2.18 2.18 2.05 
ปาล์มน้ ามัน (บาท/กก.) 5.19 4.72 4.49 4.56 4.45 4.44 4.07 3.78 4.05 
ที่มา: ส ำนักส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำเกษตร 

 
 
 

สรุปราคาสินค้าเกษตรทีส่ าคัญประจ าสัปดาห์ที่ 8-12 ตุลาคม 2555 
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SET Index ตลอดสัปดาห์ลดลงเล็กน้อย 1.09 จุด ซื้อขาย

คึกคัก 225,211.2 ล้านบาท 

SET Index ณ.วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ปิดที่ระดับ 

1,296.98 จุด ปรับตัวลดลง 1.09 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น

สัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,298.07 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์

ค่อนข้างหนาแน่นโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 225,211.2 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 192,096.51 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-

12 ตุลาคม 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุน

ทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 339.22 และ8,210.54 ล้านบาท ในขณะ

ที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 

500.44 และ8,049.31  ล้านบาท 

ราคาทองค าตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.60 

เหรียญสหรัฐต่อออนซ์    

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา

ทองค า ณ.วันที่ 12 ตุลาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,772.40เหรียญ

สหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่

ระดับ 1,768.80 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 

3.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 
 

 
 

ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดญ่ีปุ่นมีแนวโน้มลดลง 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เผยว่าในเดือนสิงหาคมยอด

เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากเดือน

ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 27.3  (8.0 พันล้านดอลลาร์) จากปัญหาการ

ขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการน าเข้าสูงกว่ายอดการ

ส่งออกถึงร้อยละ 6.9 แต่การที่ยอดบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลอยู่

เป็นผลมาจากการที่ญี่ปุ่นมีการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศจ านวน

มากท าให้มีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะสามารถชดเชยกับรายได้จากภาค

การส่งออกที่ลดลง ซึ่งในปี 2555 ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศ

ไทยเป็นอันดับ 1  

ในอนาคตคาดว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่น

จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากภาคการส่งออกยังไม่

สามารถขยายตัวได้จากปัญหาวิกฤติของประเทศคู่ค้าและการแข็ง

ค่าของเงินเยน โดยในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกไปยังกลุ่ม

ยุโรปที่เป็นคู่ค้าส าคัญของญี่ปุ่นลดลงถึงร้อยละ 22.9  

 
ท่ีมา: IMF 

ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ลดลงมากท่ีสุด ตั้งแต่ ปี 2552 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน
ด่ิงลงร้อยละ 5.2 ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นการด่ิงลงครั้งใหญ่
ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 หลังจากพุ่งขึ้นร้อยละ 2.6 ใน
เดือนกรกฎาคม 
 สาเหตุที่ยอดการสั่งซื้อลดลงอาจมีเหตุผลจากในช่วง
เดือนกรกฎาคม ได้มียอดค าสั่งซื้อในกลุ่มยานยนต์ -เครื่องบิน 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก โดยท าสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี ท า
ให้ในเดือนถัดมาปริมาณความต้องการชะลอตัวลง ซึ่งยอดการ
ส่ังซื้อเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินพลเรือนในเดือนสิงหาคม
ลดลงกวา่ร้อยละ 50 ในอนาคตคาดว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานยังมี
แนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
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IMF ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2555 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 
3.3 

IMF รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 9 

ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่าเศรษฐกิจโลกปี 2555 จะขยายตัวที่ระดับ

ร้อยละ 3.3 ลดลงจากเดิมที่ระดับร้อยละ 3.5 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อ

เดือนกรกฎาคม (ลดลงต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 2552) โดย IMF คาดว่า

เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.2 เศรษฐกิจยูโร

โซนชะลอตัวลงร้อยละ 0.4 และเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 

7.8 นอกจากนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2556 จะขยายตัวที่

ระดับร้อยละ 3.6 การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในครั้งนี้ 

เนื่องจากนโยบายที่แต่ละประเทศใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามประเทศที่ฉุดรั้งการ

เติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและ

ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 

ประมาณการเศรษฐกิจโลกล่าสุดของ IMF 
  2011 2012 

(Jul) 
2012 
(Oct) 

2013 

World  3.8 3.5 3.3 3.6 
   USA  1.6 2.1 1.3 1.5 
   Euro 
Area 

 1.4 -0.3 -0.4 0.2 

   Japan  -0.8 2.0 2.2 1.2 
   China  9.2 8.2 7.8 8.2 
ท่ีมา: IMF World Economic Outlook October 2012 
S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเปนลงสู่ระดับ BBB-  

สถาบันจัดอันดับ Standard and Poor’s ปรับลดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของสเปนลงสองชั้นจากระดับ BBB+ สู่ระดับ 

BBB- ซึ่งเป็นขั้นต่ าสุดของระดับน่าลงทุน (Investment grade) 

และปรับมุมมองสู่เชิงลบ (Negative) หลังเศรษฐกิจของประเทศ

ถดถอยอย่างรุนแรง การปรับลดดังกล่าวสะท้อนถึงความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้นต่อภาคการคลังของสเปน ในขณะที่ศักยภาพของสเปนใน

การรับมือกับปัญหาวิกฤตทั้งเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง

ก าลังลดลง แม้ว่าสเปนจะมีการใช้มาตรการรัดเข็มขัดเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายภาคการคลังในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บภาษี

เพิ่มขึ้น แต่เศรษฐกิจสเปนก็ยังไม่สามารถขยายตัวได้  โดย

พิจารณาจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราการว่างงาน

สูงสุดในยูโรโซน  ส าหรับมุมมองเชิงลบสะท้อนถึงการขาดทิศทาง

ในการแก้ปัญหาของยูโรโซนโดยรวมด้วย  

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้  ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย

เหตุ การณ์ส า คัญที่ ก าหนดรา คาน้ า มัน ในสั ปดาห์ นี้  คื อ  

สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากการ

เผชิญหน้ากันระหว่างซีเรียและตุรกี และปัญหาโครงการนิวเคลียร์

ของอิหร่านที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันยังคงได้รับแรง

กดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และปัญหานี้สาธารณะใน

ยุโรป นอกจากนี้ OPEC ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้

น้ ามันในตลาดโลกในปี 2556 ลง 30,000 บาร์เรลต่อวัน โดยคาด

ว่าความต้องการใช้น้ ามันจะอยู่ที่ 780,000 บาร์เรลต่อวัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันท่ี 8-12 ตุลาคม 2555 

 8 Oct 
2012 

9 Oct 
2012 

10 Oct 
2012 

11 Oct 
2012 

12 Oct 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

107.51 108.76 110.48 110.86 - 109.40 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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   ด้านการเมืองคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะขึ้นมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แทนนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ท่ีได้ลาออกจากต าแหน่ง 

   ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจ าเดือนกันยายน 2555 และตลอดปีงบประมาณ 2555 รวมถึงรายงานสถานการณ์ด้าน
การคลังประจ าเดือนสิงหาคม 2555 

    การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการปรับลดขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ระหว่าง 2 พรรคการเมือง 
    ด้านของระดับราคาน้ ามันต้องติดตามปัญหาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างซีเรียกับตุรกี หลังเกิดการปะทะกัน

บริเวณชายแดนของท้ังสองประเทศท่ีอาจส่งผลต่ออุปทานน้ ามันในตะวันออกกลาง 

ประเด็นเศรษฐกิจท่ีน่าติดตามในสัปดาห์นี้ 


