
 

1 
 

Weekly Review 

 

 
สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 โตร้อยละ 3.0 คาดทั้งปี
โตร้อยละ 5.5 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ 
กล่าวว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 
3/2555 ขยายตัวร้อยละ 3.0 เทียบกับร้อยละ 0.4 ในไตรมาสแรก 
และร้อยละ 4.4 ในไตรมาส 2 รวม 3 ไตรมาสจีดีพีขยายตัวร้อยละ 
2.6 โดยในไตรมาสที่ 3 การบริโภครวมขยายตัวร้อยละ 6.5 เร่ง
ตัวขึ้นจากร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า การบริโภคภาค
ครัวเรือนเร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 6.0 ตามการ
ปรับตัวดีขึ้นของรายได้ภาคครัวเรือน และมาตรการคืนเงินภาษี
ให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9.0 
สูงขึ้นจากร้อยละ 7.4  ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น รวม 9 เดือน

แรกของปีการบริโภคโดยรวมขยายตัวร้อยละ 4.9 แม้ว่าการ
ส่งออกในภาพรวมยังดูชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
เศรษฐกิจไทยปี 55 มีโอกาสขยายตัวได้เพียงร้อยละ 5.5 ส่วนปี
หน้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 - 5.5 เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก
น่าจะฟื้นตัวได้ หลังจากที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ชัดเจนออกมา 
ท าให้สานต่อนโยบายได้ต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรน่าจะมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น จะท าให้การส่งออกของไทยในปีหน้าน่าจะ
กลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 12.2 

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/55 ที่
ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 2/55 ที่
ขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การส่งออกที่
ขยายตัวในระดับต่ าจากการหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศที่
ได้รับผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป โดยเศรษฐกิจไทยในปี 
2555 ได้รับอานิสงส์จากแรงขับเคล่ือนจากอุปสงค์ภายในประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 โตร้อยละ 3.0 คาดทั้งปีโตร้อยละ 5.5 

 ลอยกระทงปีนี้ใช้จ่ายสะพัดหมื่นล้านคึกสุดในรอบ 7 ปี  

 ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ต.ค. อยู่ที่ระดับ 93.0 ต่ าสุดในรอบ 11 เดือน 

 ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ตุลาคมทั้งสิ้น 98,284 คัน เพิ่มร้อยละ 79.71 

 FAO คาดการณ์สต็อกข้าวทั่วโลกปี 2555 เพิ่มร้อยละ 7 

 หวังยาก "เอ็มโอยู" ขายข้าวให้จีน ไม่ระบุปริมาณ-เวลาส่งมอบ 

 เบิกกระหน่ ารัฐบาลกระเป๋าฉีก 2.62 แสนล้าน สศค.ยันสถานการณ์คลังยังปึ้ก 

 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ พ.ย ท าสถิติสูงสุดในรอบ 6 ปี 

 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน  

 เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 3 ปี 2555 หดตัวร้อยละ 0.1 

 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมจีน (PMI) พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.4 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 19-23 พ.ย. 55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 ประจ าวันที่ 26 พ.ย. 55 
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เป็นส าคัญ โดยการบริโภคภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัวเร่งขึ้นที่
ร้อยละ 6.0 ตามรายได้ของประชาชนที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี 
รวมถึงการลงทุนรวมที่ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 15.5 ตามการ
ขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการขยายตัวใน
ระดับสูงที่ร้อยละ 16.2 และ 13.2 ตามล าดับ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ ขณะที่ในปีหน้า
สภาพัฒน์ยังคงมองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพที่ค่อนข้างดี
ส่งผลให้มองการส่งออกในปีหน้าจะกลับมาขยายตัวได้ในระดับ  
ที่ด ี

 

ลอยกระทงปีน้ีใช้จ่ายสะพัดหมื่นล้านคึกสุดในรอบ 7 ปี  
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในช่วงวันลอยกระทง (28 พฤศจิกายน) ว่าจากการ
ส ารวจประชาชน 1,213 ราย ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 
2555 พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 62 วางแผนจะไปลอยกระทง
เพราะเป็นประเพณี ขณะที่ร้อยละ 35 จะไม่ลอยกระทง เพราะ
ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่จะลอยตามสถานที่จัด
งานและเน้นการสังสรรค์ ทั้งนี้จากการประเมินมูลค่าการใช้จ่ายจะ
ประมาณ 10,300 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 
27.2 โดยเมื่อสอบถามถึงการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน พบว่าประชาชนร้อยละ 35.4 กังวลระดับ
ปานกลางว่าจะเกิดการชุมนุมยืดเยื้อ และกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า
จะเสียภาพพจน์ประเทศ การท่องเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจไทย
รวมถึงส่งผลกระทบมากต่อบรรยากาศการลอยกระทง ท าให้ต้อง
ยกเลิกแผนลอยกระทงและรีบเข้าที่พักแทนการไปเที่ยวหรือ
สังสรรค์ แต่ประชาชนร้อยละ 58.8 เห็นว่าความรุนแรงทาง
การเมืองไม่น่าจะรุนแรงเหมือนปี 2550 และกว่าร้อยละ 58 
เชื่อมั่นระดับน้อยต่อการบริหารจัดการปัญหาชุมนุมของรัฐบาล 

ด้าน ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ให้ความเห็นว่าจากผลส ารวจสะท้อนให้เห็นถึง
บรรยากาศลอยกระทงปีนี้กลับมาคึกคัก และใช้จ่ายสูงสุดในรอบ 
7 ปี สาเหตุเพราะคนมองการเมืองไม่รุนแรงจนกระทบต่อ
บรรยากาศใช้จ่ายเดือนธันวาคม และปีนี้ไม่เจอปัญหาน้ าท่วม
เหมือนปีก่อนที่การใช้จ่ายติดลบถึงร้อยละ 16.5 และมีมูลค่าเพียง 
8,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากการชุมนุมขององค์การพิทักษ์

สยามในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ รุนแรงและยืดเยื้อถึงวันลอย
กระทง ก็จะกระทบบรรยากาศและใช้จ่ายลดเหลือ 9,800 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับปี 2553 มูลค่า 9,700 ล้านบาท หรือกระทบต่อ
จีดีพีไตรมาส 4 ปีนี้หดตัวร้อยละ  0.3-0.5 ตรงกันข้ามหากชุมนุม
ไม่ยืดเยื้อบรรยากาศลอยกระทงจะเป็นปีที่สดใสและมูลค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นได้ถึง 10,700 ล้านบาทหรือขยายตัวได้ถึงร้อยละ 27.5 

 

ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ต.ค. อยู่ที่ระดับ 
93.0 ต่่าสุดในรอบ 11 เดือน 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลส ารวจความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนตุลาคม 2555 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,153 รายครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมของส.อ.ท. 
พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ 93.0 ลดลง
จากระดับ 94.1 ในเดือนกันยายน 2555 ถือเป็นการปรับตัวลดลง
ของค่าดัชนีความเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และค่าดัชนีอยู่ใน
ระดับต่ าสุดในรอบ 11 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และยัง
เป็นค่าดัชนีต่ ากว่า 100 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันสะท้อนความ
เชื่อมั่นในระดับที่ไม่ดีนัก ส าหรับความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน 3 
เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 101.8 ลดลงจากระดับ 103.5 ในเดือน
กันยายนซึ่งก็ยังคงกังวลกับยอดค าส่ังซื้อโดยรวม ปริมาณการ
ผลิต และผลประกอบการที่มีแนวโน้มจะไม่สู้ดีนัก 

ในส่วนของปัจจัยที่สร้างความกังวลให้แก่ผู้ประกอบการ 
ได้แก่ ความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคา
วัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงานที่จะปรับขึ้นเป็น 300 บาทต่อวันทั่ว
ประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556 และค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ส่งออก 

จากการปรับตั วลดลงของค่ าดั ชนีความเชื่ อมั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงของ
ค่าดัชนีความเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยส่ิงที่
ผู้ประกอบการมีความกังวลส่วนใหญ่จะเป็นความกังวลต่อ
สถานการณ์ด้านต้นทุนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากมาตรการประชานิยมของ
รัฐบาลในส่วนของค่าจ้างแรงงานที่จะปรับขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน 
ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบในระดับสูง
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เนื่องจากมีการจ้างแรงงานเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ด้านการส่งออกที่ชะลอตัวจากอุปสงค์ระหว่างประเทศที่หดตัวจาก
สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในยูโรโซน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในระยะนี้   

 

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ตุลาคมทั้งสิ้น 98,284 คัน เพิ่ม
ร้อยละ 79.71  

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยยอด
ส่งออกรถยนต์ในเดือนตุลาคม 2555 สามารถส่งออกได้ 98,284 
คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2554 ร้อยละ 79.71 เนื่องจากยอด
การส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากเกิดปัญหา
อุทกภัย และส่งออกได้มากกว่าเดือนกันยายน 2555 ร้อยละ 0.02 
โดยมีมูลค่าการส่งออก 47,125.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2554 ร้อยละ 93.46 ส่งผลให้ยอดการส่งออกรถยนต์
ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2555) สามารถ
ส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 840,149 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 21.0 และมีมูลค่าการส่งออก 402,787 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.56 

ในส่วนของยอดการผลิตพบว่าจ านวนรถยนต์ทั้งหมดที่
ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2555 มีทั้งส้ิน 252,165 คัน ท าลายสถิติ
สูงสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2554 ร้อยละ 410.05 เนื่องจากตุลาคมปีที่แล้วเกิด
อุทกภัย และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2555 ร้อยละ 8.41 
เพราะได้เพิ่มเวลาการท างานมากขึ้นทั้งจ านวนกะและล่วงเวลา 
โดยจ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มี
จ านวนทั้งสิ้น 1,975,783 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 48.03 ส าหรับประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 คาดว่าจะมีจ านวน 445,412 คัน 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2554 ซึ่งมีจ านวน 123,121 คัน โดยเพิ่มขึ้นถึง 322,291 คัน หรือ
ร้อยละ 261.77 

จากสถานการณ์การผลิตและการส่งออกยานยนต์มีการ
ขยายตัวในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และถือได้ว่าในปีนี้
เป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการสร้างสถิติใหม่ในหลายๆ ด้าน 

โดยเฉพาะในส่วนของยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้ที่จะมียอดการ
ผลิตทะลุ 2 ล้านคัน สูงที่สุดตั้งแต่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
เมืองไทย ทั้งนี้การขยายตัวในด้านของการส่งออกเป็นผลมาจาก
ความต้องการยานยนต์น าเข้าจากประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของความต้องการยานยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมา
จากมาตรการการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลส่งผลให้
ตลาดรถยนต์ในประเทศมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ
สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีหน้าคาดว่าสถานการณ์
ตลาดในประเทศอาจจะมีความคึกคักลดลงจากในปีนี้ จาก
มาตรการกระตุ้นที่จะหมดอายุลงในปีนี้  ส าหรับในส่วนของ
สถานการณ์ด้านการผลิตคาดว่าน่าจะยังคงมีแนวโน้มปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการยานยนต์ในตลาด
ต่างประเทศที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  

 

FAO คาดการณ์สต็อกข้าวทั่วโลกปี 2555 เพิ่มร้อยละ 7 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกปี 2555 จะมีมากกว่า
ปริมาณการบริโภคทั้งในปี 2555 และ 2556 เนื่องจากผลผลิตที่ดี
เกินคาดในช่วงฤดูเพาะปลูกในหลายประเทศ เช่น อินเดีย อียิปต์ 
เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เวียดนาม ซึ่งท าให้ปริมาณข้าวที่
เก็บส ารองไว้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือราว 10 ล้านตัน โดย
ปริมาณสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์รอบใหม่เกือบ 170 ล้าน
ตัน ส่งผลให้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่ปริมาณข้าวส ารองในสต็อก
เพิ่มขึ้น 
 จากปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ เช่น จีน อินเดีย สหรัฐฯ ไทย สอดคล้องกับ
การคาดการณ์ของ FAO เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา
เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ส าหรับประเทศไทย 
ปริมาณผลผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีผลผลิตรวมอยู่
ที่ 15.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายรับจ าน า
ข้าวเปลือกที่ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดี
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่เห็นว่าหากด าเนินโครงการจ าน าต่อไปเรื่อยๆ แล้วไม่สามารถ
ระบายข้าวได้ หรือระบายออกไปในราคาที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผล
ท าให้รัฐบาลขาดทุนจากการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นจ านวน
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มาก และก่อให้เกิดหนี้สาธารณะต่อไปซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก  
 

หวังยาก "เอ็มโอยู" ขายข้าวให้จีน ไม่ระบุปริมาณ-เวลาส่ง
มอบ 

นายทิฆัมพร นาทวรทัต  รองอธิบดีกรมการค้ า
ต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวประจ ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
ถึงการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วย
ความร่วมมือในการซื้อขายข้าว ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทวง
พาณิชย์ และรัฐมนตรีการค้าของจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขี
พยานว่า เป็นการท าเอ็มโอยู ร่วมกันเป็นครั้งแรก แม้ไทยและจีน
จะค้าขายข้าวมานานแล้ว โดยในเอ็มโอยูดังกล่าว ไม่ได้ก าหนด
ทั้งปริมาณและช่วงเวลาในการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีน เพื่อ
ความสบายใจของทั้ง 2 ประเทศ แต่ระบุเพียงว่าจีนจะน าเข้าข้าว
จากไทยให้มากที่สุด ผ่านความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งจากภาครัฐ 
และเอกชน ขณะที่ไทยจะส่งออกข้าวคุณภาพดีให้กับจีน 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การขายข้าวของรัฐบาลไทยให้กับจีนที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ทั้งแง่ของ
ปริมาณและราคา เพราะสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันต้องถือว่า “ผู้
ซื้อ” มีอ านาจต่อรองมากกว่า และจีนก็มีความสามารถในการหา
ข้าวราคาถูก และคุณภาพดีได้ทั่วโลก ไม่จ าเป็นต้องซื้อข้าวราคา
แพงๆ จากไทย นอกจากนี้แล้วเอ็มโอยูฉบับดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าข้าวไทยที่ส่งไปขายในจีนไม่มี “แต้มต่อ” เพราะเอ็มโอยู
ระบุชัดว่า การค้าข้าวขอให้เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่จะไปค้าขายกันเอง และการซื้อขายให้ไปตามราคาตลาด 
ดังนั้นการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลในปริมาณมากๆ และ
ราคาที่ “ดี” โดยอาศัยเอ็มโอยูข้าวไทยจีน อาจจะเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
 

เบิกกระหน่่ารัฐบาลกระเป๋าฉีก 2.62 แสนล้าน สศค.ยัน

สถานการณ์คลังยังปึ้ก 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลระบบกระแส
เงินสดเดือนตุลาคม 2555 ว่ารัฐบาลมีรายได้น าส่งคลัง 150,047 
ล้านบาท โดยสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่ 26,388 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 21.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างต่อเนื่องจึงท าให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ ได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน  

 ในขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณมีจ านวนทั้ ง ส้ิน 
312,153 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 145,199 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 87.0 โดยเป็นผลมาจากความล่าช้าของการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 
ประกอบกับการด าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล ท าให้ดุลงบประมารขาดดุล 162,106 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุลจากการไถ่ถอน
ตั๋วเงินคลังเป็นหลักอีก 100,760 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุล
เงินสดรวม 262,866 ล้านบาท และรัฐบาลไม่มีแผนจะก็เงินเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลแต่จะอาศัยเงินคงคลังที่มีอยู่ก่อน ดังนั้น ณ ส้ิน
เดือนตุลาคม 2555 รัฐบาลจะมีเงินคงคลังอยู่ที่ 297,471 ล้านบาท 
ซึ่งยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อเน่ือง 

จ า กข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ นพบว่ า ปี ง บป ร ะม าณ  2 5 5 6           
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นหลัก โดยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ทั้งในส่วนของกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชน
โดยเฉพาะนโยบายรถยนต์คันแรก และการลงทุนของภาคเอกชน 
อาทิ การลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซล การลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลลงเหลือร้อยละ 20 รวมทั้งการใช้งบประมาณขาดและการกู้
เงินเพื่อใช้ในการลงทุนของภาครัฐ อาทิ การกู้เงินตามแผนบริหาร
จัดการน้ า การลงทุนตาม พรบ. โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงในเรื่องของสถานการณ์หนี้
สาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการด าเนินนโยบายของภาครัฐ 
ปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่
ซบเซาซึ่ งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก รวมทั้ งปัญหา
เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการค้าและการ
ลงทุนของประเทศ 

ดุลงบประมาณรัฐบาล 

 
ที่มา : กระทรวงการคลัง 
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การเบิกจา่ยงบประมาณของภาครัฐ 

ท่ีมา : กระทรวงการคลัง 

 
 

 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวเพิม่ขึ้น 1.57 จุด  

SET Index ณ.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ปิดที่ระดับ 
1,281.70 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.57 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,280.13 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ 127,882.9 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 160,482.3 ล้านบาท โดยมูลค่า
การซื้อขายสะสม (วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2555) นักลงทุน
สถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 11,384.98 
และ 3,878.38 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
 

และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 13,187.92 และ 2,075.45 
ล้านบาท 
 

ราคาทองค่าตลอดสัปดาห์ปรับตัวลดลง21.7 เหรียญสหรัฐฯ

ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่  23 พฤศจิกายน 2555 อยู่ที่ระดับ 1,731.1
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่
อยู่ที่ระดับ 1,723.3 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 
7.8 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 
 

 

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ พ.ย ท่าสถิติสูงสุดในรอบ 6 ป ี

สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ แถลง
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพฤศจิกายนปรับขึ้นแตะระดับ 46 จาก 
41 ในเดือนตุลาคมโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากเดือนที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน และท า
สถิติสูงสุดในรอบ 6 ปี แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 แสดงให้
เห็นว่ าภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการก่อสร้างมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจาก 

 
ความช่วยเหลือของภาครัฐในการใช้มาตรการ QE 3 ด้วยการเข้า
ซื้อพันธบัตรประเภท MBS (mortgage-backed securities) หรือ
ตราสารหนี้ที่ผูกพันกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ จ านวน 4 หมื่น
ล้านดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อหวังจะกดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านใน
ตลาดให้ต่ าลงหรือให้ผู้บริโภคที่ซื้อบ้านในช่วงอัตราดอกเบี้ยสูง
สามารถรีไฟแนนซ์ลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งจะเป็นการกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง  

ผลของการกระตุ้นดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้ตัวเลข
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวเลขดัชนี

 ต.ค. 54  พ.ย. 54  ธ.ค. 54  ม.ค. 55  ก.พ. 55  มี.ค. 55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 ต.ค.55 

รายจ่ายประจ า 136.59  127.20  137.44  131.40  235.12  283.29  135.23  113.24  127.77  146.78  125.74  173.26  125.70  

ราจ่ายลงทุน 19.32  4.66  14.15  4.21  8.95  68.59  15.05  21.81  22.61  24.46  27.20  44.38  27.20  

รายจ่ายปีก่อน 11.04  18.37  21.04  14.85  14.99  18.10  7.29  9.87  7.03  8.01  6.50 9.71 6.50 
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การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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ตลาดที่อยู่อาศัย ยอดขายบ้านสร้างใหม่ ยอดขายบ้านมือสอง 
และยอดการเริ่มสร้างบ้านใหม่  ส่วนปัจจัยเส่ียงส าหรับภาค
อสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโป รวมถึงการ
ลดรายจ่ายของประเทศ ปัญหาหนี้สาธารณะและการปรับขึ้นภาษี
ของสหรัฐฯ ในปีหน้า 

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 

 
ท่ีมา : Census Bureau 
 

ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าต่อเน่ือง 4 เดือนติดต่อกัน  

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 
5.49 แสนล้านเยน (ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือน
ตุลาคม ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.6 แต่ใน
ภาพรวมยังขาดดุลอยู่ในระดับสูง เนื่องจากญี่ปุ่นมีมูลค่าการ
ส่งออกที่ลดลงแต่มูลค่าการน าเข้ากลับเพิ่มสูงขึ้น โดยมีมูลการ
ส่งออกเพียง 5.150 ล้านล้านเยน แต่มีการน าเข้าสูงถึง 5.699 
ล้านล้านเยน สาเหตุของการขาดดุลการค้าในญี่ปุ่นในช่วงนี้
เนื่องจากคู่ค้าที่ส าคัญอย่าง จีน สหรัฐฯ ยุโรป ต่างประสบปัญหา
เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ปัญหาข้อพิพากบนเกาะเตียวหยู 
ส่งผลให้เกิดการต่อต้านการบริโภคสินค้าญี่ปุ่นในประเทศจีน ท า
ให้ญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ลดลง โดยคู่
ค้าส าคัญอันดับ 1 อย่างจีนมีมูลค่าการส่งออก 9.48 แสนล้านเยน 
ลดลงถึงร้อยละ 11.6 และยุโรปลดลงร้อยละ 20.1 ซึ่งเป็นการ
ลดลงเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน 

ส่วนแนวโน้มดุลการค้าของญี่ปุ่นในอนาคตคาดว่าจะ
สามารถปรับตัวดีขึ้นจากการเร่งเจรจาการค้าทวิภาคีกับประเทศ
ต่างๆ และการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มตลาดเดิมที่
ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

 
ท่ีมา : Boj 

 

เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 3 ปี 2555 หดตัวร้อยละ 0.1 

ส านักงานสถิติยูโร (Eurostat) ประกาศอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 
หดตัวร้อยละ 0.1 ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 ที่หดตัวร้อยละ 0.2 
ส่งผลให้เศรษฐกิจยูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) เป็น
ผลจากประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะมีเศรษฐกิจหด
ตัวต่อเนื่อง และส่งผลกระทบไปยังประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
อย่างเยอรมนี อิตาล ีเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตัวเลขจีดีพีของยู
โรโซนในไตรมาส 3 สะท้อนว่าปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโร
โซนที่ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายประเทศเข้า
สู่ภาวะถดถอยและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในภูมิภาค 
เน่ืองจากการด าเนินมาตรการรัดเข็มขัดของประเทศต่างๆ ท าให้
ประชาชนมีการใช้จ่ายลดลง ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน ท าให้เกิด
การว่างงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคง
อยู่ในภาวะหดตัวต่อไป และยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในเวลาอัน
ส้ันโดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศต้องด าเนินมาตรการ
รัดเข็มขัดอย่างเข้มงวดในระยะนี้ 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) 
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมจีน (PMI) พ.ย. 

2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.4 

HSBC รายง านดัชนี ผู้ จั ดการฝ่ า ยจั ดซื้ อ
ภาคอุตสาหกรรม (PMI) ของจีนเดือนพฤศจิกายน 2555 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยมีค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 50.4 จากที่ระดับ 49.5 ใน
เดือนตุลาคมที่ผ่านมา สาเหตุที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ดัชนีค าส่ังซื้อสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ 50 เป็นผลมาจาก
การเร่งส่งออกสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสท าให้ผู้ประกอบการ

เร่งส่ังซื้อสินค้าวัตถุดิบเพื่อเร่งผลิตสินค้า การที่ค่าดัชนีฯ มีค่าสูง
กว่าระดับ 50 สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของจีน
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถือเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจีนเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
46.6 ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้คาดว่า เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวไปถึง 
ส้ินปี 

 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคอตุสาหกรรม (PMI) 

 

ที่มา: CFLP 

สถานการณ์ราคาน้่ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ (กลุ่ม 

Hamas) บริเวณฉนวนกาซา และเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แท่นขุดเจาะ

น้ ามันของบริษัท Black Energy ในอ่าวเม็กซิโก รวมถึงความ

คาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพิ่มเติมหลัง

นายสี จิ้นผิงได้รับต าแหน่งผู้น าคนใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามัน

ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปและการ

แก้ปัญหา Fiscal Cliff ของสหรัฐฯ  

 

 

 

 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555 
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108.18 109.34 108.38 108.56 - 108.62 

ที่มา: ไทยออยล ์
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ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที่มา: ไทยออยล ์
 

 

 

 สถานการณ์การชุมนุมขององค์กรพิทักษ์สยามที่เริ่มชุมนุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 
 ตัวเลข จีดีพี สหรัฐฯ ไตรมาส 3/55  

 ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 

 ผลการประชุมแผนการใช้จ่าย EU budget ของภูมิภาค มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านยูโร (ระยะเวลา 7 ปี) 

 ผลการเลือกตั้งของสเปนในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ซ่ึงมีความกังวลเกี่ยวกับการแยกตัวของแคว้นคาตาโลเนีย 

 ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จะส่งผลต่อระดับราคาน้ ามัน 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 พฤศจิกายน 2555) 


