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Weekly Review 

 

 

สภาพฒัน์ เผยศก.ไตรมาส4ปี 55 พุ่ง 18.9% ส่งทัง้ปีโต 6.4 
คาดปี 56 โต 4.5-5.5% 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ (สศช.) แถลงตวัเลขภำวะเศรษฐกจิไตรมำส 4/2555 ว่ำ
ขยำยตวัร้อยละ 18.9 เร่งตวัขึน้จำกร้อยละ 3.1 ในไตรมำสที่แล้ว 
นบัเป็นอตัรำกำรขยำยตวัทีส่งูสุดเมื่อเทยีบกบัช่วงที่ผ่ำนมำ เป็น
ผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของทัง้อุปสงคภ์ำยในประเทศและภำยนอก
ประเทศ โดยกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ขยำยตัวต่อเน่ืองร้อยละ 12.2 สูงกว่ำร้อยละ 6.0 ในไตรมำสที่
ผ่ำนมำ โดยเฉพำะสนิคำ้คงทนประเภทยำนยนต์เร่งตัวขึ้นอย่ำง
เด่นชดั รวมทัง้หมวดสนิคำ้กึง่คงทน สินค้ำไม่คงทน และบริกำร
ขยำยตวัเพิม่ขึน้ในไตรมำสน้ี ส ำหรับกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภค
ของรฐับำลขยำยตวัอตัรำ ร้อยละ 12.1 เทียบกบัร้อยละ 9.8 ใน
ไตรมำสที่ผ่ำนมำ โดยทัง้ค่ำตอบแทนแรงงำน และรำยจ่ำยซื้อ

สนิคำ้และบริกำรสุทธิขยำยตัว ส่วนกำรลงทุนโดยรวมเร่งตัวขึ้น 
ต่อเน่ืองร้อยละ 23.5 จำกร้อยละ 15.5 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ เป็น
ผลจำกกำรขยำยตวัของทัง้ภำคเอกชนและภำครฐัในอตัรำร้อยละ 
21.7 และร้อยละ 31.1 เทียบกบั ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 13.2 
ในไตรมำสทีผ่่ำนมำตำมล ำดบั ส ำหรบักำรส่งออก และกำรน ำเข้ำ
สนิคำ้และบริกำรปรับตัวเร่งขึ้น โดยขยำยตัวร้อยละ 19.0 และ 
ร้อยละ 14.7 จำกทีห่ดตวัร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.8 ในไตรมำสที่
ผ่ำนมำ 
          ส่วนแนวโน้มเศรษฐกจิไทยในปี 2556 คำดว่ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 4.5-5.5 โดยได้รับปจัจัยหนุนจำกเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว 
ทัง้ในส่วนของจีน ยุโรป และสหรฐั ทีเ่ริ่มฟ้ืนตัว ขณะเดียวกนัยงั
ได้รับปจัจัยหนุนจำกกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ (เมกะโปร
เจค) ของรฐับำล ซึง่จะช่วยกระตุ้นก ำลงัซือ้ในประเทศ ขณะที่เงิน
เฟ้อในปี 2556 คำดว่ำจะอยู่ทีร่้อยละ 2.5-3.5 ส่วนปจัจยัเสีย่งในปี 

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 สภำพฒัน์ เผยศก.ไตรมำส4ปี 55 พุ่ง 18.9% สง่ทัง้ปีโต 6.4 คำดปี 56 โต 4.5-5.5% 
 กนง. เมนิแรงกดดนักำรเมอืงมมีต ิ6 ต่อ 1 คงอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยที่รอ้ยละ 2.75  
 ศนูย์พยำกรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิปรบัประมำณกำรณ์ GDP 56 โต 5% 
 ม.หอการคา้คาดเงนิสะพดัมาฆบูชา 2,767 ล้านบาท 
 สภำอตุฯ เผยดชันีเชือ่มัน่ม.ค. 56 ปรบัตวัลดลงอยู่ที ่97.3  
 ควนัหลงรถคนัแรกดนัยอดผลติ ม.ค. 56 พุ่งต่อเนื่อง 68% จ ำนวน 2.36 แสนคนั        
 สศก.คำดดชันีรำคำสนิคำ้เกษตรปี 56 สูงขึน้เลก็น้อย หลังปี 55 ลดลง 10% 
 สง่ออกอำหำรปี 2556 ทะล ุ1 ล้ำนล้ำน หว่งเงนิบำทแขง็คำ่ฉุดรำยได้หด 
 คลงัดเีดย์เปิดเวบ็ภำษลีดต้นทนุ 50 กลุ่มธรุกจิ 
 ยอดขายหา้งสรรพสนิคา้ญี่ปุ่นปรบัตวัเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 2 เดอืน 
 มลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้เกษตรของสหรฐัฯ ปี 2556 มำกที่สดุเป็นประวตักิำรณ์ 
 Moody’s ระบุเศรษฐกจิจนีฟ้ืนตวัแล้วคำดวำ่ขยำยตวัเกนิร้อยละ 8.0 
  
 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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2556 สภำพฒัน์มองว่ำ ปญัหำเงินทุนเคลื่อนย้ำยถือเป็นตัวแปร
ส ำคญัหำกค่ำเงินบำทมคีวำมผนัผวนอำจกดดนัเศรษฐกจิ 
 จำกตัวเลขกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในช่วงไตรมำส
สุดทำ้ยทีเ่ศรษฐกจิขยำยตวัสงูถึงร้อยละ 18.9 ส่งผลใหต้ลอดทัง้ปี
เศรษฐกิจขยำยตัวได้สูงถึงร้อยละ 6.4 สูงกว่ำที่หลำยฝ่ำย
คำดกำรณ์ไวค่้อนข้ำงมำก ทัง้น้ีกำรขยำยตัวเป็นผลมำจำกกำร
ขบัเคลื่อนของเศรษฐกจิในประเทศทัง้ในส่วนของกำรบริโภค และ
กำรลงทุนทีข่ยำยตัวในระดบัสูงเป็นหลกั ในส่วนของกรอบกำร
คำดกำรณ์เศรษฐกจิในปี 2556 ทีส่ภำพฒัน์มองว่ำเศรษฐกจิน่ำจะ
โตในกรอบร้อยละ 4.5-5.5 น่ำจะเป็นระดบักำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกจิทีเ่หมำะสม ทัง้น้ีคำดว่ำกำรบริโภค และกำรลงทุนน่ำจะ
ยงัคงมีบทบำทในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ืองในปีน้ี 
นอกจำกน้ีกำรส่งออกน่ำจะกลบัมำมีบทบำทในกำรขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิเพิม่ขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำอนัเป็นผลจำกกำรฟ้ืนตัวเต็มที่
ของภำคอุตสำหกรรม และภำวะเศรษฐกจิโลกที่เริ่มมีแนวทำงใน
กำรแก้ปญัหำในด้ำนต่ำงๆ ที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้นเป็นล ำดับ 
เช่นเดยีวกบักำรท่องเทีย่วในปี 2556 ทีน่่ำจะสำมำรถขยำยตัวได้
ในระดบัสงูและเป็นอกีปจัจยัส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในปี
น้ี  

กนง. เมินแรงกดดันการเมืองมีมติ 6 ต่อ 1 คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายทีร่อ้ยละ 2.75  

นำยไพบูลย ์กติติศรีกงัวำน ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สำยนโยบำยกำรเงิน ในฐำนะเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) แถลงผลกำรประชุม กนง. 
ว่ำ กนง.มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 1 เสียง คงอตัรำดอกเบี้ย
นโยบำย (อตัรำดอกเบี้ยในตลำดซือ้คนืพนัธบตัรอำยุ 1 วนั) ไว้ที่
ร้อยละ 2.75  เน่ืองจำกเห็นว่ำเป็นอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยที่มี
ควำมเหมำะสม ทีจ่ะเอือ้ต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจในอตัรำที่ดี
ได้ โดยรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและเป้ำหมำยเงินเฟ้อ
เอำไวไ้ด ้โดยกรรมกำร 1 ท่ำน เห็นสมควรให้ลดอตัรำดอกเบี้ย
นโยบำยลงร้อยละ 0.25 เพื่อลดควำมเสีย่งจำกเงินทุนเคลื่อนย้ำย 
และเหน็ว่ำเศรษฐกจิในภำพรวมยงัมคีวำมเปรำะบำง 

กำรที่ กนง. ตัดสินใจตรึงอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยอยู่ที่
ร้อยละ 2.75 เน่ืองมำจำกเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีกำร
ขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองและมีเสถียรภำพมำกขึ้น อีกทัง้ธนำคำร
แห่งประเทศไทยมีกำรใช้นโยบำยอัตรำดอกเบี้ยในกำรดูแล

เสถียรภำพทำงเศรษฐกจิของประเทศโดยยึดเป้ำหมำยด้ำนเงิน
เฟ้อ (Inflation Targeting) เป็นหลกั ไม่ใช้ใช้เพื่อเป้ำหมำยด้ำน
อตัรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Targeting) ส ำหรับแนวโน้ม
อตัรำดอกเบี้ยคำดว่ำอตัรำดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปีอำจทรง
ตัวอยู่ ในระดับร้อยละ  2.75 และในช่วงที่ เหลือของ ปีหำก
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรไหลเข้ำของเงินทุนจำกต่ำงประเทศอยู่ใน
ระดบัทีไ่ม่รุนแรงมำกนกั และอตัรำเงินเฟ้อไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
มำกคำดว่ำระดบัอตัรำดอกเบี้ยในปี 2556 น่ำจะอยู่ในกรอบร้อย
ละ 2.25-3.00 โดยให้น ้ำหนักไปที่กำรปรับเพิ่มอตัรำดอกเบี้ย
มำกกว่ำกำรปรบัตวัลดลง 

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจปรบัประมาณการณ์ GDP 
56 โต 5% 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย และ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย กล่ำวว่ำเศรษฐกิจไทยมีสัญญำณกำรเติบโต
ต่อเน่ือง จึงไดป้รับประมำณกำรณ์อตัรำเติบโตทำงเศรษฐกิจปี 
2556 ใหม่ โดยคำดว่ำจะเติบโตในกรอบร้อยละ 4.8-5.3 โดยมีค่ำ
กลำงที่ร้อยละ 5.0 จำกเดิมคำดว่ำจะเติบโตร้อยละ 4.5 และมี
โอกำสเติบโตมำกว่ำร้อยละ 5.3 หำกกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก
มคีวำมชดัเจนมำกขึน้นอกจำกน้ี เศรษฐกจิในเอเชียขยำยตัวได้ด ี
กำรลงทุนจำกภำครฐับำลในกำรอดัฉีดเมด็เงินงบประมำณจ ำนวน 
500,000 ลำ้นบำทลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ของประเทศ
ในช่วงครึ่งปีหลงัของปี   

กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2556 ที่ระดบัร้อยละ 
5.0 ดงักล่ำวถือเป็นระดบัทีเ่หมำะสมและศนูยพ์ยำกรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกจิใหน้ ้ำหนกักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิในระดบัดงักล่ำวมี
ควำมเป็นไปไดป้ระมำณร้อยละ 60 ภำยใต้สมมติฐำนเศรษฐกจิใน
ประเทศขยำยตวัด ีกำรเมอืงน่ิง และเศรษฐกิจโลกไม่เลวร้ำยลง
กว่ำในปจัจุบัน โดยคำดว่ำกำรส่งออกขยำยตัวที่ร้อยละ 8.2 
เพิ่มขึ้นจำกเดิมที่คำดกำรณ์ไว้ที่ร้อยละ 7.4 ดุลกำรค้ำเกินดุล 
5,114 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ และตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีน้ีคำดว่ำ
จะอยู่ที ่23.6 ลำ้นคน สงูกว่ำปีก่อนที ่22 ลำ้นคน สร้ำงรำยได้เข้ำ
ประเทศเกินกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำทเป็นครัง้แรกในประวตัิศำสตร์ 
ขณะทีอ่ตัรำเงินเฟ้อจะยงัอยู่ในกรอบทีเ่หมำะสมทีร่้อยละ 3.5 จึง
เชื่อว่ำในช่วงครึ่งปีแรกอตัรำดอกเบี้ยนโยบำยจะยงัไม่ปรับตัว
ลดลงจำกปจัจุบนัทีร่้อยละ 2.75 แต่จำกควำมกดดนัจำกอตัรำเงิน
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เฟ้อทีอ่ำจสงูขึน้ในช่วงครึ่งปีหลงั เพรำะผู้ประกอบกำรเริ่มทยอย
ปรบัขึน้รำคำสนิคำ้และบริกำรตัง้แต่ช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี และ
ยงัมแีรงกดดนัจำกเงินทุนไหลเขำ้ ส่งผลใหก้รอบอตัรำดอกเบี้ยท ัง้
ปีจะอยู่ในกรอบร้อยละ 2.25-3.00 ในส่วนของปจัจัยเสี่ยงที่
เศรษฐกจิไทยยงัคงต้องเผชญิคอื ปญัหำอตัรำแลกเปลี่ยนที่แข็ง
ค่ำขึ้น โดยคำดกำรณ์ว่ำในช่วงครึ่งแรกจะทรงตัวอยู่ที่ 29-30 
บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ โดยในไตรมำสแรกอำจจะแข็งค่ำมำอยู่ที ่
29.9 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ และทัง้ปีจะแกว่งตวัอยู่ที ่28.5-30.0 
บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ เพรำะเศรษฐกจิในภูมิภำคเอเชียมีควำม
แขง็แกร่ง จึงท ำให้มีเงินไหลเข้ำของเงินลงทุนเข้ำสู่ประเทศใน
ภมูภิำคน้ีเพิม่มำกขึ้น ดงันัน้กระทรวงกำรคลงัและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยจะต้องร่วมมอืกนัดแูลเงินทุนไหลเขำ้ใหเ้หมำะสม 

ม.หอการค้าคาดเงินสะพดัมาฆบูชา 2,767 ล้านบาท 
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย และ

ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนในช่วงวนัมาฆบูชา จ านวน 1,200 ตวัอย่างทัว่ประเทศ 
ระหว่างวนัที ่14-19 กุมภาพนัธ์ 2556 พบว่าในช่วงวนัมาฆบูชา
ในปี 2556 จะมเีงินสะพดัประมาณ 2,767 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2555 ประมาณร้อยละ 7.8  เน่ืองจากมกีารจบัจ่ายใชส้อย ซือ้ของ
ท าบุญ ประกอบกบัในปีน้ีเป็นวนัหยุดยาว 3 วนั จึงมกีารเดินทาง
ท่องเทีย่วในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ย โดยกจิกรรมทีป่ระชาชนจะท า
ในช่วงเวลาดงักล่าว ได้แก่ ท าบุญ ตักบาตร ซื้อสงัฆภณัฑ์ ท า
ทาน เวยีนเทยีน ท่องเทีย่วในประเทศ เป็นต้น โดยมีการใช้จ่าย
เฉลีย่ 1,725 บาทต่อคน กลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีการใช้
จ่ายมากทีสุ่ดที ่1,960 บาทต่อคน ส่วนกลุ่มทีใ่ชจ่้ายน้อยที่สุด คือ 
กลุ่มทีม่ช่ีวงอายุ 20-29 ปี ใช้จ่ายประมาณ 1,507 บาท ส าหรับ
กลุ่มคนทีใ่หค้วามส าคญักบัวนัส าคญัทางศาสนามากที่สุด คือ วยั
สงูอายุจ านวนร้อยละ 68.2 รองมาเป็นวยัท างานร้อยละ 28.3 และ
วยัรุ่นมเีพยีงร้อยละ 3.3  เมื่อส ารวจเกีย่วกบัทศันคติต่อศาสนาใน
ปจัจุบนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 58.7 มองว่าศาสนาเสื่อมถอย
ลง ขาดความศรทัธามากขึน้ ร้อยละ 37.3 มองว่าศาสนายึดวตัถุ
นิยมมากขึ้นและเป็นการพาณิชย์มากขึ้น ร้อยละ 2.6 มองว่า
ศาสนาเฟ่ืองฟู มีคนศรัทธามากขึ้น และร้อยละ 1.4  มองว่า
ศาสนาลบเลอืนจางหายไปจากสงัคม 
 ซึ่งจากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกีย่วกบัวนัมาฆบูชาดงักล่าวสามารถพจิารณาไดว่้าคนในปจัจุบัน
อาจใหค้วามส าคญักบัศาสนาน้อยลง ทัง้เป็นผลจากปจัจัยด้าน
เศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนัสงูและบีบรดัมากจนไม่มีเวลาในการเข้า
วดัท าบุญ อีกทัง้เด็กในปจัจุบันขาดการถูกปลูกฝงัแนวคิดด้าน
ศาสนาจึงท าใหเ้ดก็รุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัวนัส าคญัทางศาสนา
ในระดบัต ่า รวมถึงทศันคติของคนทีม่ต่ีอศาสนาส่วนใหญ่จะมอง
ในทางลบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการปลูกฝงั
แนวความคิดด้านศาสนาให้แก่เยาวชนของชาติเพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากเมื่อเดก็และเยาวชนขาดซึง่ศาสนาจะส่งผลใหเ้กดิปญัหา
สงัคมตามมา  

สภาอุตฯ เผยดชันีเชือ่มัน่ม.ค. 56 ปรบัตวัลดลงอยู่ที ่97.3  
นำยพยุงศกัดิ ์ชำติสุทธิผล ประธำนสภำอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลกำรส ำรวจควำมเชื่อม ัน่ของ
ภำคอุตสำหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index:TISI) 
ในเดือนมกรำคม 2556 พบว่ำค่ำดัชนีควำมเชื่อม ัน่อยู่ที่ระดับ 
97.3 ปรบัตวัลดลงจำกระดบั 98.8 ในเดือนธันวำคมของปีที่ผ่ำน
มำ โดยค่ำดชันีทีล่ดลงเกดิจำกองคป์ระกอบยอดค ำสัง่ซือ้โดยรวม
ปริมำณกำรผลิต  ต้นทุนประกอบกำร และผลประกอบกำร  
ในขณะทีค่่ำดชันีควำมเชื่อม ัน่คำดกำรณ์ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ 
อยู่ทีร่ะดบั 101.5 เพิม่ขึน้จำกเดอืนธนัวำคมของปีที่ผ่ำนมำ ที่อยู่
ระดบั 100.6 ซึง่เป็นผลจำกกำรมยีอดค ำสัง่ซือ้ ยอดขำย ปริมำณ
กำรผลิตและผลประกอบกำรดีขึ้น ทัง้น้ีจำกกำรส ำรวจควำม
คดิเหน็ของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม พบว่ำปจัจยัส ำคญัทีส่่งผล
ต่อระดบัควำมเชื่อม ัน่ของผู้ประกอบกำรในเดือนมกรำคม 2556 
ไดแ้ก่ ต้นทุนกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรปรบัขึน้ค่ำจ้ำงข ัน้ต ่ำ 300 
บำท/ต่อวัน โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรกลุ่ม  SMEs และ
อุตสำหกรรมทีใ่ชแ้รงงำนเขม้ขน้ (labor Intensive)  กรณีดงักล่ำว
ไดส่้งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อรำคำวตัถุดิบและค่ำขนส่งปรับตัว
สูงขึ้น ขณะเดียวกันรำคำพลังงำนก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
เช่นกนั กอรปกบัควำมกงัวลต่อกำรแขง็ค่ำของเงินบำทและภำวะ
เ ศรษ ฐกิจ กำ ร เ งิ น โ ลก  ส่ ง ผ ล ให้ ค่ ำดัช นีคว ำม เ ชื่ อม ั น่
ภำคอุตสำหกรรมในเดือนน้ีปรับตัวลดลงและมีค่ำต ่ำกว่ำระดับ 
100 
 จำกค่ำดัชนีควำมเชื่ อม ัน่ดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึ ง
ผลกระทบของกำรใช้นโยบำยของภำครัฐที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยกำรขึ้นค่ำแรงขัน้ต ่ำ 
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300 บำททัว่ประเทศทีเ่ริ่มด ำเนินกำรเมื่อวนัที่ 1 มกรำคมที่ผ่ำน
มำ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
นอกจำกในส่วนของปจัจัยด้ำนต้นทุนพลงังำนที่ยงัคงมีแนวโน้ม
กำรปรบัตัวเพิ่มขึ้นถือเป็นปจัจัยซ ้ำเติมค่ำดชันีควำมเชื่อม ัน่ใน
เดือนน้ี รวมถึงสถำนกำรณ์ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเริ่มส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้น ซึ่ง
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งควรทีจ่ะเขำ้มำใหค้วำมช่วยเหลือโดยมีกำร
จดัอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs ในกำรใช้เครื่องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รวมถึงสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกำรรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้ำงเครือข่ำยธุรกจิ (Cluster) และ
สร้ำงธุรกจิใหม้คีวำมเขม้แขง็ ตลอดจนผลกัดนัให้มีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีท ักษะและประสบกำรณ์ระหว่ำงนักวิชำกำรกับ
ผู้ประกอบกำร และผู้ประกอบกำรกบัผู้ประกอบกำร เพื่อยกระดบั
กำรพฒันำภำคอุตสำหกรรมเพิม่มำกขึน้ 

ควนัหลงรถคนัแรกดนัยอดผลิต ม.ค. 56 พุ่งต่อเนื่อง 68% 
จ านวน 2.36 แสนคนั 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ รองประธานและโฆษก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) กล่าวว่ารถยนต์ทีผ่ลติในเดอืนมกราคม 2556 มีจ านวน
ทัง้สิน้ 2.36 แสนคนั เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัปีที่ผ่านมาร้อยละ 
67.95 และเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.63 จากเดอืนก่อนหน้า ยงัคงขยายตวั
อย่างต่อเน่ืองจากแรงผลกัดนัส าคญัจากการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบ
รถตามโครงการรถคนัแรก โดยแบ่งตามประเภทรถยนต์พบว่า
เป็นการผลติรถยนต์นัง่ 1.04 แสนคนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัปีที่
ผ่านมาร้อยละ 158 รถกระบะขนาด 1 ตนั 1.28 แสนคนั เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.4 รถยนต์โดยสารขนาดต ่ากว่า 10 ตัน และมากกว่า 
10 ตนั ขึน้ไป 78 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 110.81 รถยนต์บรรทุก 1.32 
แสนคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 31.54 โดยจ านวนรถทีผ่ลติ 2.36 แสนคนั
ดงักล่าวแบ่งเป็นการผลติเพื่อส่งออกจ านวน 1 แสนคนั หรือร้อย
ละ 42.37 ของยอดผลติทัง้หมด เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 56.21 และเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ
จ านวน 1.36 แสนคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 77.77  
          โดยคาดว่าการผลติรถยนต์ของปีน้ี คาดว่าจะอยู่ที่ 2.55 
ลา้นคนัเพิม่จากปีก่อน 3.92% แบ่งเป็นส่งออก 1.1 ล้านคนั และ
ขายในประเทศ 1.45 ลา้นคนั ซึง่ถือเป็นยอดการผลติอนัดบั 1 ใน 
10 ของโลก โดยเป็นผลจากการส่งมอบในประเทศ ขณะที่ตลาด

การส่งออกกย็งัขยายตวัต่อเน่ืองโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่เติบโต
สงูและตลาดตะวนัออกกลางและละตินอเมริกา การส่งออกก็ยงั
เติบโตดี ลุ้นขึ้นแท่นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อนัดบั 9 ของโลก
แทนทีแ่คนาดา  
 จากสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
ความคึกคกัมากเป็นผลมาจากการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบรถตาม
โครงการรถคนัแรก ซึง่เหลอืทีต่้องส่งมอบในปีน้ีประมาณ 7 แสน
คนั จากยอดการใชส้ทิธิตามโครงการ 1.2-1.3 ล้านคนั ส่งผลให้
สถานการณ์การผลิตรถยนต์ ซึ่งยอดค้างการส่งมอบดงักล่าว
น่าจะมส่ีวนใหส้ถานการณ์ดา้นการผลติในอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถคกึคกัต่อเน่ืองไปไดต้ลอดในปีน้ี โดยสิง่ทีผู่้ประกอบการมี
ความกงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ไฟฟ้าในขณะน้ี เพราะหากไฟฟ้า
ตกหรือสะดุดเพยีง 4-5 นาท ีจะท าให้เกิดความเสียหาย ภาครัฐ
จึงจ าเป็นต้องชี้แจงสถานการณ์ไฟอย่างละเอียดเพราะหากมี
ปญัหาจริงๆ ผู้ประกอบการอาจจะลดก าลงัการผลิตในช่วงนัน้ๆ 
แลว้หนัไปเพิม่ก าลงัการผลติในวนัหยุดแทน  

สศก.คาดดชันีราคาสินค้าเกษตรปี 56 สงูข้ึนเล็กน้อย หลงัปี 
55 ลดลง 10% 

เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  (สศก.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์รำคำสินค้ำ

เกษตรปี 2555 ซึง่วดัจำกดชันีรำคำสนิคำ้เกษตรที่เกษตรกรขำย

ไดท้ีไ่ร่นำปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 พบว่ำ ในปี 2555 อยู่

ที ่152.24 ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีที่

ผ่ำนมำ ซึ่งอยู่ที่ 168.40 โดยสินค้ำส ำคญัที่มีรำคำลดลง ได้แก่ 

มะพร้ำว ยำงพำรำ สบัปะรดโรงงำน มนัส ำปะหลงั ปำล์มน ้ำมนั 

ไข่ไก่ สุกร และไก่เน้ือ   

          ท ัง้น้ี สศก. คำดว่ำ ในปี 2556 นัน้ แนวโน้มของรำคำ
สนิคำ้เกษตรจะสงูขึน้เลก็น้อย จำกควำมต่อเน่ืองของนโยบำยรับ

จ ำน ำขำ้วของรฐับำลและกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกอย่ำงช้ำๆ 

ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ำในส่วนของดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรในปี 

2555 หดตวัลงอย่ำงต่อเน่ืองตำมรำคำของยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมนั 

และรำคำผลผลติในหมวดปศุสตัว ์โดยพบว่ำ ยำงพำรำ ลดลงร้อย

ละ 30 อนัเป็นผลมำจำกปญัหำเศรษฐกจิยุโรปและอเมริกำ ท ำให้

กำรบริโภคผลติภณัฑย์ำงลดลง กำรมีสต๊อกน ้ำมนัปำล์มดิบของ
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โลกรวมทัง้ประเทศไทยสูงมำก เน่ืองจำกกำรบริโภคลดลงจำก

ปญัหำเศรษฐกจิโลก และด้ำนสินค้ำกลุ่มปศุสตัว์ รำคำลดลงอนั

เป็นผลมำจำกผลผลิตที่มีมำกกว่ำปี 2554 ได้แก่ ไข่ไก่ ลดลง 

ร้อยละ 15 สุกร ลดลงร้อยละ 13 และไก่เน้ือ ลดลงร้อยละ 11 

ตำมล ำดบั 

 
ท่ีมา: ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร 

ส่งออกอาหารปี 2556 ทะล ุ1 ล้านล้าน ห่วงเงินบาทแข็งค่า
ฉุดรายได้หด 

สถำบนัอำหำร ร่วมกบัสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงภำพรวม
อุตสำหกรรมส่งออกอำหำรไทย พบว่ำ ในปี 2555 อุตสำหกรรม
ส่งออกอำหำรขยำยตวัเพียงร้อยละ 0.8 คิดเป็นมูลค่ำ 971,689 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกก ำลงัซื้อจำกตลำดหลกั เช่น สหรัฐ และอีย ู
ชะลอตวั ในขณะทีต่ลำดอำเซยีน ญี่ปุ่น และจีน ยงัขยำยตัวได้ด ี
ขณะทีภ่ำคกำรผลติอำหำรลดลงร้อยละ 2.6 เป็นครัง้แรกในรอบ 4 
ปี 
          ส ำหรบัปี 2556 คำดว่ำกำรส่งออกสนิคำ้อำหำรจะมมีลูค่ำ 
1.03 ลำ้นลำ้นบำท ขยำยตวัไดถ้ึงร้อยละ 6 โดยมปีจัจยัสนับสนุน
จำกเศรษฐกจิโลกทีข่ยำยตวัร้อยละ 3.5 โดยสินค้ำดำวเด่นที่คำด
ว่ำกำรส่งออกจะขยำยตวัสงู ไดแ้ก่ ไก่และสตัว์ปีก มนัส ำปะหลงั 
อำหำรสตัวเ์ลีย้ง ปลำกระป๋องและปลำแปรรูป ส่วนทีม่คีวำมเสี่ยง
กำรส่งออกหดตวั ไดแ้ก่ น ้ำตำลทรำย ผกัและผลไม้สด เน่ืองจำก
ปญัหำภยัแลง้ แต่ยงัคงมปีจัจยัเสีย่งจำกค่ำเงินบำท ซึ่งหำกแข็ง
ค่ำขึน้ 1 บำท มำอยู่ทีร่ะดบั 28.50 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ จะท ำ
ให้มูลค่ำกำรส่งออกลดลงไปประมำณ 20,400 ล้ำนบำท กำร
ส่งออกจะขยำยตวัไดเ้พยีงร้อยละ 3.9 หรือมลูค่ำ 1.009 ล้ำนล้ำน

บำท สนิคำ้ส่งออกทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจำกปญัหำค่ำเงินบำทคือ
ผลติภณัฑม์นัส ำปะหลงั ขำ้ว ผกั และผลไม้  
 จะเห็นได้ว่ำ ภำคธุรกิจที่อยู่ในอุตสำหกรรมส่งออก
อำหำรมคีวำมกงัวลต่อกำรแขง็ค่ำของเงินบำท ซึง่จำกผลของกำร
คำดกำรณ์หำกค่ำเงินแข็งมำขึ้นอยู่ที่ ระดับ  28.50 บำทต่อ
ดอลลำร์สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมเป็นอย่ำงมำก 
อย่ำงไรกต็ำมปจัจยัเสีย่งทีส่ ำคญัทีต่้องระมดัระวงัดว้ยเช่นกนั คือ 
ปญัหำภยัแลง้ ซึง่จะส่งผลท ำให้วตัถุดิบมีปริมำณและคุณภำพที่
ลดลง รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรบัขึน้ค่ำจ้ำงข ัน้ต ่ำ 300 บำทต่อ
วนั ซึง่จะกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำง
และย่อม (SMEs) ที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกนั ซึ่งผลกระทบ
ดงักล่ำวอำจส่งผลต่อกำรส่งออกสินค้ำอำหำรในปี 2556 ดงันัน้
รัฐบำลควรต้องเร่งเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ดูแล
ผลกระทบของผู้ประกอบกำรจำกกำรปรับขึ้นค่ำแรงขัน้ต ่ำ 300 
บำทให้เป็นรูปธรรม ลดต้นทุนกำรผลิต และหำแนวทำงสร้ำง
มลูค่ำเพิม่ใหส้นิคำ้ รวมทัง้หำตลำดใหม่ๆ ในกำรส่งออก ส ำหรับ
เป็นช่องทำงในกำรส่งออกสนิคำ้อำหำรต่อไป  

คลงัดีเดยเ์ปิดเวบ็ภาษีลดต้นทุน 50 กลุ่มธรุกิจ 
ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ค ลั ง เ ปิ ด เ ว็ บ ไ ซ ด์ ค ลิ นิ ก ภ ำ ษี 

(www.taxclinic.go.th) วนัที ่1 เมษำยน 2556 โดยเว็บไซด์คลินิก
ภำษี เ ป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกรมสรรพำกร กรม
สรรพสำมิต และกรมศุลกำกร จำกทุกภำคทุกพื้นที่ท ัว่ประเทศ 
แบบ One Stop Service เพื่อเป็นศนูยก์ลำงใหบ้ริกำรควำมรู้ด้ำน
ภำษีอำกรออนไลน์แก่ประชำชน และกำรอพัเดตข้อมูลข่ำวสำร 
ตลอดจนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษีอำกรแบบบูรณำกำร แก่ 
50 ธุรกิจที่เป็น Product Champion ของแต่ละพื้นที่ และใน
อนำคตจะมีกำรเพิ่มประเภทธุรกิจขึ้นอีก เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนในปี 2558 ทำงกระทรวงเชื่อม ัน่ว่ำ
เว็บไซด์ดังกล่ำวจะช่วยลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจแก่
ผู้ประกอบกำรและช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนั รวมทัง้เสริม
โครงสร้ำงรูปแบบใหธุ้รกจิไทยแข่งแกร่ง  

จำกแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงกำรคลัง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐโดยกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรมำกขึ้น 
นอกจำกน้ีเวป็ไซดด์งักล่ำวยงัช่วยเพิม่ประสทิธิภำพในกำรจดัเก็บ
ภำษีไดอ้ย่ำงเต็มศกัยภำพจำกกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทำงด้ำน
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ภำษีของผู้ประกอบกำร ซึ่งหำกสำมำรถขยำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนรฐัอื่นๆ ก็จะเป็นกำรดีอย่ำงยิ่ง เพรำะจะเป็น
กำรใชฐ้ำนขอ้มลูที่อยู่บนมำตรฐำนเดียวกนัซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งส ำหรับผู้น ำข้อมูลไปใช้ แต่อย่ำงไรก็ตำมมำตรกำร
ส่งเสริมกำรใช้เว็บไซด์ดังกล่ำวนัน้ถือเป็นสิ่งจ ำเป็น เช่น กำร
จัดท ำสื่อประชำสัมพนัธ์ กำรเข้ำถึงหน่วยงำนหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เน่ืองจำกที่ผ่ำนมำกำรด ำ เนินงำนของภำครัฐย ังมี
จุดอ่อนอยู่ที่กำรประชำสมัพนัธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอนัดีและ
ถูกต้องใหก้บัประชำชนเกี่ยวกบัโครงกำรรัฐจึงท ำให้มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่มำกหรือผู้ทีม่คีวำมประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรแต่ก็
ทรำบเมื่อสิน้สุดโครงกำรแลว้ นอกจำกน้ีควรเป็นเว็ปไซด์ที่มีกำร
จูงใจใหผู้้ประกอบกำรใชง้ำน อำท ิข ัน้ตอนกำรใชง้ำนเวป็ไซดค์วร
จะเขำ้ใจง่ำย สะดวก รวดเร็ว มคีวำมถูกต้อง ลดกำรใช้เอกสำรที่
จะช่วยประหยดัเวลำในกำรด ำเนินเอกสำรให้กบัผู้ประกอบกำร
อย่ำงแทจ้ริง 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

SET Index คึกคกัต่อเนือ่งปรบัเพิม่ข้ึน 18.61 จุด มูลค่าการ
ซ้ือขายคึกคกัตลอดสปัดาห์  

 SET Index ณ.วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ปิดที่ระดบั 
1,540.13 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.61 จุดเมื่อเทียบกบัดชันีในช่วง
ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่1,521.52 จุด โดยมมีลูค่าการซื้อขายหนาแน่น
ตลอดสปัดาห์ 297,682.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อ
ขายตลอดสปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 289,594.48 ล้าน
บาท อนัเป็นผลมาจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนในตลาดทุนของไทยต่อเน่ือง โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม 
(วนัที ่1-22 กุมภาพนัธ์ 2556) นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 
14,034.05 1,079.57  และ 3,378.79 ลา้นบาทตามล าดบั ในขณะ
ทีน่กัลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 18,492.41 ลา้นบาท เน่ืองจาก
มกีารเทขายท าก าไรในช่วงน้ี 

 

 

 

ค่าเงินบาทปรบัตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมือ่เทียบกับส้ิน
สปัดาห์ก่อนจากการประกาศคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที ่
ร้อยละ 2.75 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาด
สปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 29.85-29.95  บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่ำเงินบำทปรับตัวอ่อนค่ำลงเล็กน้อยจำกสปัดำห์ก่อน 
โดย ณ วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2556 ปิดที่ระดบั 29.90 บำทต่อ
ดอลลำร์สหรฐัฯ อ่อนค่ำลงร้อยละ 0.20 เมื่อเทยีบกบัระดบั 29.84 
บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ ณ วนัที ่15 กุมภำพนัธ์ 2556  อย่ำงไรก็
ดใีนสปัดำหน้ี์ค่ำเงินบำทปรบัตวัอ่อนค่ำลงเล็กน้อยเน่ืองจำกช่วง
ต้นสัปดำห์นักลงทุนยงัคงชะลอดูสถำนกำรณ์กำรประชุมของ 
กนง. ว่ำจะคงอตัรำดอกเบี้ยหรือปรับลดอตัรำดอกเบี้ย จึงท ำให้
ค่ำเงินบำทอยู่ในระดบัทรงๆ ตัว แต่เมื่อมีกำรประกำศว่ำจะคง
อตัรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ ร้อยละ 2.75 ค่ำเงินบำทกลับถูก
ผลกระทบจำกกำรประกำศของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) ที่จะ
ยกเลกิมำตรกำร QE3 ซึง่ส่งผลใหค่้ำเงินดอลลำร์ปรับตัวแข็งค่ำ
ขึน้จำกกำรทีน่กัลงทุนมองว่ำเศรษฐกจิสหรัฐฯ ก ำลงัจะปรับตัวดี

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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ขึน้จึงเทขำยทองค ำเพื่อมำถือเงินดอลลำร์สหรัฐฯ แทน 
ส่งผลให้ค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับ
ค่ำเงินบำท 

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าใน

สปัดำห์หน้ำ (26 กุมภำพนัธ์-1 มีนำคม 2556 ) ค่ำเงินบำทจะ

เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.85 – 29.95 บำทต่อดอลลำร์สหรฐัฯ 

 

ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตัวลดลง 35.60 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ 

รำคำทองค ำในสปัดำหน้ี์มกีำรปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองจำก
สปัดำหก่์อน และปรับตัวลดลงในระดบัสูง โดยรำคำทองค ำ ณ.
วนัที ่22 กุมภำพนัธ์ 2556 อยู่ที่ระดบั 1,581.70 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ ์ลดลงมำกจำกรำคำทองในช่วงต้นสปัดำห์ที่อยู่ที่ระดบั 
1,617.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลงถึง 35.60 
เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

 
 

ยอดขายห้างสรรพสินค้าญีปุ่่ นปรบัตัวเพิม่ข้ึนคร ัง้แรกใน
รอบ 2 เดือน 

สมาคมห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น เปิดเผยว่ายอดขายใน
เดือนมกราคม 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีมูลค่ารวมทัง้สิ้น 5.47 แสนล้านเยน 
จากร้านคา้จ านวน 249 แห่ง สาเหตุในการปรับตัวเพิ่มขึ้นในครัง้
น้ี เ น่ืองมาก าลงัซื้อของผู้บริโภคมีสูงขึ้นจากเงินโบนัสในช่วง
ปลายปี รวมถึงนโยบายส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้าใน
การลา้งสต๊อกสนิคา้ในช่วงฤดหูนาวทีก่ าลงัจะผ่านพน้ไป  

นอกจากน้ียงัมกี าลงัซือ้จากนกัท่องเที่ยวต่างประเทศที่

นิ ย ม เ ดิ นท า ง เ ข้ า ม าท่ อ ง เ ที่ ย ว ใน ช่ วง เท ศกา ล ปี ใ ห ม่             

ส่งผลใหม้กี าลงัซือ้เพิม่มากขึ้น ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าว

เป็นช่วงทีค่่าเงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงท าใหร้าคาสนิคา้ในสายตาของ

นกัท่องเทีย่วต่างชาติมีราคาถูกลง ส่งผลให้การบริโภคปรับตัว

เพิ่มขึ้น โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการจ าหน่ายอยู่ในกลุ่มสินค้า

ฟุม่เฟือย โดยเฉพาะกลุ่มผลงานศลิปะและอญัมณีมกีารปรบัตวั 

 

 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.8 ส่วนทางกบัสนิคา้จ าเป็น อย่างอาหารที่มียอด

จ าหน่ายปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.8 

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรฐัฯ ปี 2556 มากทีส่ดุ
เป็นประวติัการณ์ 

นำยโจเซฟ กลอเบอร์ หวัหน้ำนักเศรษฐศำสตร์จำก
กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) เปิดเผยว่ำแนวโน้มกำรส่งออก
ของภำคเกษตรกรรมของสหรฐัฯ ในปี 2556 แตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวตัิกำรณ์ แมจ้ะมผีลกระทบจำกสภำพอำกำศทีย่งัคงแห้งแล้ง
ในหลำยพื้นที่ของประเทศ โดยในปี 2556 คำดว่ำกำรส่งออก
สนิคำ้เกษตรของสหรัฐฯ ในปีงบประมำณ 2556 ที่จะสิ้นสุด ณ 
วนัที ่30 กนัยำยน อยู่ที ่1.42 แสนลำ้นดอลลำร์สหรฐั เพิม่ขึน้ 6.2 
พนัลำ้นดอลลำร์จำกปีทีผ่่ำนมำ  
 สำเหตุหลักที่ท ำให้มูลค่ำกำรส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจำกรำคำของสินค้ำเกษตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จำกปริมำณ

ผลผลติทีล่ดลง และปริมำณควำมต้องกำรเพิม่สงูขึน้ (โดยปริมำณ

ควำมต้องกำรส่วนหน่ึงถูกน ำไปใช้ในกำรผลิตเอทำนอลและ
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อุตสำหกรรมกำรอำหำรสตัว์) ซึ่งสินค้ำเกษตรที่มีกำรปรับรำคำ

เพิม่สงูขึน้ ไดแ้ก่ ขำ้วโพด ถัว่เหลอืง โดยรำคำถัว่เหลืองปรับตัว

เพิม่สงูขึน้ร้อยละ 25 ขำ้วโพดปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 40 

 ส ำหรบัผลกระทบกบัประเทศไทยนัน้ เน่ืองจำกขำ้วโพด

และถัว่เหลอืงซึ่งถือเป็นวตัถุดิบส ำคญัในกำรเลี้ยงสตัว์และไทย

ยงัคงต้องพึง่พงิกำรน ำเขำ้เป็นจ ำนวนมำก เมื่อรำคำในตลำดโลก

ปรบัตวัสงูขึน้ ท ำใหต้้นทุนในกำรเลีย้งสตัว ์อย่ำง สุกร ไก่เน้ือ ไข่

ไก่ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ซึง่ในอนำคตถ้ำรำคำวตัถุดิบยงัคงมีแนวโน้ม

ปรบัตวัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ และยงัไม่มมีำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ 

อำจส่งผลใหผู้้ประกอบกำรไม่สำมำรถแบกรับภำระที่เพิ่มขึ้นได ้

และท้ำยที่ สุดผลกระทบจะตกอยู่ก ับผู้บริโภคที่ต้องบริโภค

เน้ือสตัวท์ีม่รีำคำแพงขึน้ 

Moody’s ระบุเศรษฐกิจจีนฟ้ืนตัวแล้วคาดว่าขยายตัวเกิน
รอ้ยละ 8.0 

สถำบันจัดอันดับควำม น่ำเชื่ อถือระหว่ำงประเทศ 

Moody’s ระบุว่ำเศรษฐกิจจีนได้หลุดพ้นจำกภำวกำรณ์ชะลอ

ตวัอย่ำงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงแล้ว (Hard Landing) โดยในปีน้ี

คำดว่ำเศรษฐกจิจีนจะขยำยตวัเพิม่สงูขึน้ ขยำยตวัอยู่ระหว่ำงร้อย

ละ 7.5-8.5  

จีดีพีของจีนในปี 2555 ที่ขยำยตัวร้อยละ 7.8 จำกแรง

สนับสนุนของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นกำรบริโภค

ภำย ใ นปร ะ เทศ เ ป็ นหลัก  ด้ว ยกำร ลงทุ น ในโค ร งกำ ร

สำธำรณูปโภคพื้นฐำน และภำคอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อทดแทน   

อุปสงค์จำกภำยนอกประเทศที่ลดลง ซึ่งจำกข้อมูลล่ำสุดพบว่ำ

กจิกรรมทำงเศรษฐกิจของจีนฟ้ืนตัวดีขึ้น โดยมูลค่ำกำรส่งออก

ของจีนในเดอืนมกรำคม 2556 ขยำยตวัเพิม่ขึน้ (ขยำยตัวร้อยละ 

25.0) ดชันีผู้จ ัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคอุตสำหกรรมอยู่เหนือระดับ 

50.0 จุด ซึง่เป็นกำรบ่งชีว่้ำภำคอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตัว ถือ

เป็นกำรส่งสญัญำณกำรฟ้ืนตัวที่ดี อย่ำงไรก็ตำมเศรษฐกิจจีน

ยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรภำคกำรส่งออก โดยเฉพำะกำรส่งออก

ไปยงัสหรฐัฯ และยุโรป 

 
ท่ีมา: ส ำนกังำนสถติแิห่งชำตจินี 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ราคาน ้ามนัดิบดูไบสปัดาห์น้ี มีควำมผันผวน โดย

ไดร้บัแรงกดดนัจำกตวัเลขภำคกำรผลติอุตสำหกรรมของสหรัฐฯ 
เดอืนมกรำคม 2556 ทีป่รบัลดลง ควำมกงัวลว่ำอุปทำนน ้ำมนัจะ
เพิม่ขึน้จำกกำรที่ซำอุดิอำระเบียจะเพิ่มก ำลงักำรผลิตน ้ำมนัใน
ไตรมำส 2 เพื่อรองรบัควำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้จำกจีน และในช่วง
ปลำยสปัดำหร์ำคำน ้ำมนัปรบัตวัลดลงอย่ำงหนักจำกควำมกงัวล
ต่อทศิทำงกำรใชน้โยบำย QE ของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ หลงัจำก
ที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ มีควำมเห็นไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับ
ระยะเวลำและปริมำณกำรซือ้พนัธบตัร ซึง่อำจท ำใหธ้นำคำรกลำง
สหรัฐฯ ตัดสินใจลดหรือยุติมำตรกำรดังกล่ำวก่อนก ำหนด 
(ม ำต ร กำ ร เ ข้ ำซื้ อต ร ำส ำร ห น้ีที่ มีก ำ รค ้ ำ ป ร ะกันด้ ว ย
อสังหำริมทรัพย์ และสินเชื่อมูลค่ำรวม 85,000 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อเดือน) อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบใน
ตะวนัออกกลำงและแอฟริกำ โดยเฉพำะในประเทศซูดำน ซีเรีย 
อยีปิต์ แอลจีเรีย และอิสรำเอล-ปำเลสไตน์ ที่ยงัเป็นปจัจัยหนุน
รำคำใหอ้ยู่ในระดบัสงู 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัท่ี  18-22 กมุภาพนัธ์ 2556 

 18 Feb 
13 

19 Feb 
13 

20 Feb 
13 

21 Feb 
13 

22 Feb 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

112.82 111.86 112.14 109.67 - 111.62 

ท่ีมา: ไทยออยล์
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ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 

 
 
 

  

 กำรแถลงตวัเลขกำรสง่ออกเดอืนมกรำคม 2556 ของกระทรวงพำณิชย์ 
 กำรแถลงตวัเลขดชันีอตุสำหกรรม โดยส ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม (สศอ.) 
 ผลกำรเลือกตัง้ของอติำลีทีจ่ะมขี ึน้ในวนัที ่24-25 กมุภำพนัธน์ี้ ส ำหรบักรณีทีน่ำยซลิวโิอ แบรล์ุสโคนี อดตี

นำยกรฐัมนตรไีด้รบักำรคดัเลอืก จะท ำใหเ้กดิกำรยกเลิกมำตรกำรรดัเขม็ขดั ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลตอบแทน
พนัธบตัรของประเทศอติำลปีรบัตวัเพิ่มขึน้และสรำ้งควำมกงัวลให้กบัตลำด 

 กำรเจรจำโครงกำรนิวเคลยีรข์องอหิรำ่นกบัชำตมิหำอ ำนำจของโลก (สหรฐัฯ จนี รสัเซยี องักฤษ ฝรัง่เศส และ
เยอรมนั) ในวนัที ่26 กมุภำพนัธน์ี้ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (25 กมุภาพนัธ์-1 มีนาคม 2556) 


