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Weekly Review 

 

 
ส่งออกไทยลดลงคร้ังแรกรอบ 6 เดือน 
          นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
การส่งออกสินค้าไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีมูลค่า 1.79 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.83 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือนนับจากเดือน
กันยายน 2555 ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,557 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2556 
(ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 3.61 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.09 เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยไทยขาดดุลการค้าช่วง 
2 เดือนมูลค่า 7,044 ล้านเหรียญสหรัฐ  
          โดยการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลงเป็นผลมาจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ
มหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดส่งออก
หลักของไทย อยู่ในภาวะชะลอตัว เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปมี
แนวโน้มถดถอยต่อเนื่อง และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
และการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยเป็นการปรับตัวลดลงของการ
ส่งออกทั้งในส่วนของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ
สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ ร้อยละ 13.5 และ2.6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาการส่งออกรายตลาด
พบว่าการส่งออกปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของตลาดหลัก ตลาด

ศักยภาพสูงและตลาดอ่ืนๆ โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 6.8 และ
74.4 ตามล าดับ ในขณะที่ตลาดศักยภาพระดับรองการส่งออก
สามารถปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 1.0 อย่างไรก็ตาม
กระทรวงพาณิชย์ยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกในปี 2556 
ขยายตัวร้อยละ 8-9 มูลค่า 2.47-2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
จะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกในช่วงกลางปีอีก 

จากตัวเลขการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่
ปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งในส่วน
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจยุโรปที่ยังคงมีความไม่
แน่นอนในระดับสูงซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการส่งออกของ
ไทยมาระยะหนึ่งแล้ว ในส่วนของการแข็งค่าของค่าเงินบาทถือ
เป็นปัญหาหลักที่ผู้ประกอบการส่งออกมีความกังวลว่าจะเข้ามา
กระทบต่อการส่งออกของไทย เนื่องจากหากค่าเงินบาทแข็งค่า
มากเกินกว่าค่าเงินของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมาก และนาน
เกินไปอาจส่งผลให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้าน
การส่งออกได้ ทั้งนี้การส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจาก
การส่ังซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นค าส่ังซื้อล่วงหน้า และคาดว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมี
การติดตามสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ส่งออกไทยลดลงครั้งแรกรอบ 6 เดือน 

 ดัชนีอุตฯ ก.พ. ต  าสุดรอบ10เดือน 

 ข้าวไทยซวย 2 เด้ง ข้าวแพง-บาทแข็งทุบซ้ า กัมพูชาส่งออกพุ่ง 106% "ขายยากขึ้น" 

 สรรพากรผวารายได้วูบ ยอดยื นภาษี 6.8 ล้านราย ยอดขอคืนภาษีพุ่ง 1.2 หมื นล้าน 

 ดัชนีความเชื อมั นสหรัฐฯ มี.ค. ปรับตัวลดลงอยู่ที ระดับ 59.7 

 ญี ปุ่นประเทศที มีหนี้สาธารณะมากที สุดในโลก 

 ไซปรัสยอมรับเงื อนไขของ Troika 
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และไม่น่าจะปล่อยให้ค่าเงินแข็งค่ามากในระยะยาวจนส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของประเทศในระดับที่รุนแรง 

ดัชนีอุตฯ ก.พ. ต ่ำสุดรอบ10 เดือน 
นายหทัย อู่ไทย รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีค่าอยู่ที่ 169.96 ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ต่ าสุดในรอบ 10 เดือน นับจาก
เดือนพฤษภาคม 2555 มีอัตราการใช้ก าลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 
62 .87 เป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของผลผลิตกลุ่ม
อุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก โดยสาเหตุการปรับตัวลดลงของ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเนื่องจากการส่งออกช่วงต้นปีได้รับผล
จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 
นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าโดยเงินบาทที่
แข็งค่ามากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเงินบาท
แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.78 ในขณะที่ค่าเงินของประเทศคู่แข่งอ่อนค่า
ลงทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมื่อเทียบค่าเงินบาทในเดือน
กุมภาพันธ์ปีนี้กับปี 2555 พบว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.05 
แม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าปัญหานี้เป็นเรื่อง
ระยะส้ันแต่ก็เป็นปัญหาต้องติดตามในระยะต่อไป 
          สศอ.ประเมินผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนพบว่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 4.05 ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ท าให้
มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมช่วงดังกล่าวลดลง 35,733 ล้าน
บาท หากค่าเงินบาทเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่ 29.80 บาท จะท าให้การ
ส่งออกสินค้าทั้งปีลดลง 232,489 ล้านบาท และท าให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ภาคอุตสาหกรรม ปรับลดลงได้ถึงร้อย
ละ 2.72 คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงถึง 106,945 ล้านบาท โดยในช่วง
ไตรมาสที่  2 ของปีนี้  จะต้องติดตามผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจของหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสหภาพ
ยุโรป และสหรัฐฯ  รวมถึงปัญหาวิกฤติการเงินในไซปรัส  โดย
เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ชัดเจนขึ้น สศอ. จะมีการทบทวนตัวเลข
ใหม่ โดยคาดว่าดัชนีผลผลิตปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 และจี
ดีพภีาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5-6 
 จากตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดังกล่าวแม้จะ
ปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 10 เดือน โดยเป็นผลจากสถานการณ์
ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ชะลอตัว

ลง เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญทั้ง
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง อีก
ทั้งยังได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์การแข็งค่าของ
ค่าเงินบาทซึ่งจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สิ น ค้ า ส่ ง อ อ ก ไท ย ลด ล ง  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม สถ า นก า ร ณ์
ภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไปน่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้น
ได้ หากสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทไม่เลวร้ายกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนัก เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี
การติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด  

ข้ำวไทยซวย 2 เด้ง ข้ำวแพง-บำทแข็งทุบซ้่ำ กัมพูชำส่งออก
พุ่ง 106% "ขำยยำกขึ้น" 

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าช่วง 2 เดือนแรกของ
ปี 2556 กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 49,815 ตัน เพิ่มขึ้น 24,120 
ตัน หรือร้อยละ 106 เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นการส่งออก
ข้าวหอมมะลิ 23,956 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว 21,179 ตัน ข้าว
หอมพันธุ์อื่นๆ และข้าวกล้องรวม 4,680 ตัน โดยผู้น าเข้าส าคัญ 
ได้แก่ มาเลเซีย ฝรั่งเศส และจีน ขณะที่เวียดนามส่งออกแล้ว 
744,408 ตัน เพิ่มขึ้น 117,226 ตัน เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่
ส่งออกได้ 627,182 ตัน คิดเป็นมูลค่า 332 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 12.187 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 เดือน
แรก ผู้ส่งออกเวียดนามได้ท าสัญญาขายข้าวแล้วประมาณ 2.9 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่ท าสัญญาขายในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 99 แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
          ส่วนไทยเองส่งออกแล้ว 1,042,000 ตัน ลดลง 18,000 
ตัน จากช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 737 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 2 หรือลดลง 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ราคาส่งออก
ข้าวไทย ล่าสุดในเดือน มีนาคม 2556 ข้าวหอมมะลิ เฉล่ียตันละ 
1,180 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16 จากช่วงเดียวกันปี
ก่อนที่อยู่ตันละ 1,081 เหรียญสหรัฐ ข้าวขาว 5% ตันละ 579 
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 ส่วนข้าวขาว 5% ของ
เวียดนาม ตันละ 405 เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.76 จากตันละ 
420 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันปีก่อน 
 จากตัวเลขราคาข้าวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าราคา
ข้าวไทยมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับราคาข้าวเวียดนามในข้าว
ประเภทเดียวกันซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าวไทยสามารถ
ส่งออกได้ยากขึ้น ผนวกกับปัญหาการแข็งค่าของค่าเงินบาทยิ่ง
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จะท าให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้นในสายตาต่างชาติ และส่งออกยาก
ยิ่งขึ้นไปอีก อีกทั้งเมื่อราคาข้าวของไทยมีราคาสูงขึ้น ย่อมส่งผล
ท าให้ประเทศผู้น าเข้าข้าวจากไทยหันไปน าเข้าข้าวจากประเทศ
อื่นๆ มากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าโดยเปรียบเทียบกับข้าว
ไทยและคุณภาพสามมารถทดแทนกันได้แม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตาม 
ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขทางสถิติการส่งออกข้าวของกัมพูชาที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในระยะนี้ ดังนั้นหากภาครัฐยังต้องการให้การ
ส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ควรที่จะดูแลสถานการณ์
ค่าเงินบาทอย่าให้แข็งค่ามากเกินไป และควรที่จะดูแลระดับราคา
ข้าวของไทยอย่าให้สูงกว่าราคาข้าวของประเทศคู่แข่งมากนัก 
โดยจะต้องดูแลทั้งในส่วนของการใช้มาตรการของภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการการรับจ าน าข้าวโดยราคารับจ าน าไม่
ควรจะอยู่สูงกว่าราคาตลาดโลก รวมถึงดูแลตั้งแต่ระดับไร่นาให้
ข้าวไทยมีต้นทุนการผลิตลดลงเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว   

สรรพำกรผวำรำยไดวู้บ ยอดยื นภำษี 6.8 ลำ้นรำย ยอดขอ
คืนภำษพีุ่ง 1.2 หมื นลำ้น 

กรมสรรพากร เปิดเผยยอดการยื่นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาล่าสุดมีจ านวนทั้งส้ิน 6.8 ล้านราย จากฐานผู้เสียภาษี

ประมาณ 10 ล้านราย คิดเป็นเงิน 6.6 พันล้านบาท โดยเป็นผู้ยื่น

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจ านวน 4.9 แสนราย คิดเป็นร้อยละ 7 โดย

คาดว่าระยะเวลาที่เหลือจะมีผู้ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มอีก 2 

ล้านราย รวมเป็น 7 ล้านราย ซึ่งขึ้นจากปีที่ที่ผ่านมา 500,000 

ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ขณะที่ยอดส่ังคืนภาษีไปเป็นวงเงินกว่า 1.2 

หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3,000 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 25 เนื่องจากการแยกยื่นระหว่างสามีภรรยาโดยการเพิ่ม

ค่าลดหย่อนมากขึ้น อาทิสิทธิในการลดหย่อนเรื่องบุตรได้ทั้งสามี

และภรรยา จึงท าให้รายได้ต่ ากว่าการนับรวมกัน การเสียภาษีจึง

เป็นอัตราที่ต่ ากว่าด้วย ท าให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 

นอกจากนี้ทางกรมได้จัดประกวดหนัง ส้ันปลูกจิตส านึกให้

ประชาชนเห็นความส าคัญของการเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ 

รวมทั้งเชิดชูผู้ท าหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งได้เผยแพร่ผ่าน 

www.youtube.com เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจากยอดการเข้า

ชมก่อนจะตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการ
จัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่เกิดขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ ทั้ง
การเปิดโอกาสให้สามีภรรยาสามารถแยกยื่นภาษี ซึ่งมีสิทธิ์
ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น และมาตรการภาษีบ้านหลังแรก ส่งผล
ให้รายได้รวมหลังหักค่าลดหย่อนของผู้มีได้ลดลง ประกอบกับ
การปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ท าให้ฐาน
การเสียภาษีต่ าลง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาลดลง ในขณะที่ยอดของการคืนภาษีนั้นปรับตัว
สูงขึ้นตามสิทธิ์ที่ได้รับการลดหย่อน รวมทั้งการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวสิทธิ์ที่พึงจะได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการลดหย่อน
ภาษีของผู้มีเงินได้มีมากขึ้น กล่าวคือการเข้าถึงข้อมูลด้านการ
ลดหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้มีมากขึ้น ทั้งจากการประชาสัมพันธ์
ของภาครัฐผ่านส่ือต่างๆ ตลอดจนการท าการตลาดของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทประกันชีวิตที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งการยื่นข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่จูงใจ
ให้ผู้มีเงินได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็มีมากขึ้น เช่น การผ่อน
ช าระผ่านบัตรเครดิต การแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าแม้จะยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีอีก 1 ใน 3 ของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีก็ตาม แต่ก็ว่าคงเป็นงานหนักส าหรับรัฐบาลที่จะจัดเก็บ
รายได้ได้ทั้งหมดตามเป้าหมาย เนื่องจากยังต้องรอสถานการณ์
ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผู้ประกอบการจะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ซึ่งก็จะกระทบต่อรายได้ของภาครัฐจะต้องลดลงจากมาตรการลด
ภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 แต่
อย่างไรก็ตามหากมองมุมบวกแล้วมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐใช้นั้น
ก็ล้วนช่วยลดภาระทางภาษีให้กับประชาชนทั้งส้ิน นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็ถือเป็นแนวทางที่
ดีที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การใช้ภาษีไปพัฒนาประเทศอย่างไร ดังนั้นส่ิงที่ภาครัฐควร
ด าเนินการต่อไปก็คือ การใช้ประโยชน์จากระบบไอทีที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาล อาทิการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทางภาษีในการติดตามผู้ที่ยังเสียภาษีไม่ถูกต้อง หรือ
หลีกเล่ียงภาษีให้เข้าสู่ระบบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การละเว้น
การจัดเก็บภาษีย้อนหลังกับผู้เสียภาษีที่ไม่มีเจตนาเล่ียงภาษีเพื่อ
จูงใจให้เข้าสู่ระบบ เป็นต้น 
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SET Index รีบำวน์  82.09 จุด มูลค่ำซือ้ขำยคึกคักตลอด

สัปดำห์  

 SET Index ณ.วันที่ 29 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,561.06 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 82.09 จุด เมื่อเทียบกับดัชนี
ในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,478.97 จุด จากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่า
ดัชนีปรับตัวลดลงรุนแรงถึง 106.20 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขาย
หนาแน่นตลอดสัปดาห์ 310,443.20 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่า
การซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 388,222.09 
ล้านบาท อันเป็นผลมาจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจของไซปรัส และการที่เฟดออกมาเดินหน้ามาตรการ 
QE3 และQE4 ต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-29 
มีนาคม 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 12,153.42, 
658.59 และ6,244.48 ล้านบาทตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุน
ทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 19,056.49 ล้านบาท 

 

 

ค่ำเงินบำทเคลื อนไหวในกรอบแคบๆ คำดสัปดำห์หน้ำ
ค่ำเงินบำทจะอยู่ในช่วง 29.20-29.50 บำทต่อดอลลำร์
สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์

ก่อน โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ปิดที่ระดับ 29.31 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับระดับ 29.24 

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยระหว่าง

สัปดาห์ค่าเงินบาทปรับค่าแข็งขึ้นเล็กน้อยเป็นผลจากการที่ยูโรได้

อนุมัติแผนการของ EU/IMF ในการปรับโครงสร้างภาคธนาคาร

ของไซปรัสทันเวลาตามเส้นตายที่ธนาคารกลางยุโรปก าหนดไว้ 

แต่ในช่วงปลายสัปดาห์กลับอ่อนค่าลงกว่าสัปดาห์ก่อนจากการที่

มีความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นจากทั้งผู้เข้า และการส่ง

เงินก าไรจากที่มาลงทุนในประเทศไทยกลับประเทศของตนเอง 

โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นที่จะปิดงบในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ดังน้ัน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์

หน้า (1-5 เมษายน 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 

29.20 – 29.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
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รำคำทองค่ำตลอดสปัดำหป์รับตัวลดลง 14.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาทองค า ณ.วันที่ 29 มีนาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,594.80 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ระดับ 1,609.00 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 
14.20 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
 

 

 

ดัชนีควำมเชื อมั นสหรัฐฯ มี.ค. ปรับตัวลดลงอยู่ที ระดับ 59.7 
Conference Board ประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคสหรัฐ ฯ เดือนมีนาคม ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 จาก

เดือนที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่

ระดับ 59.7 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียตลอดทั้งปี  2555 อยู่ที่ 

67.1 สาเหตุเนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงด าเนินโยบายการ

ตัดลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ โดยเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งผลของการอนุมัติการตัดลดงบประมาณได้สร้าง

ความกังวลให้กับประชาชนในเรื่องอัตราการจ้างงาน เนื่องจาก

การตัดลดงบประมาณรายจ่ายอาจส่งผลให้ต้องลดจ านวนแรงงาน

ในหน่วยงานภาครัฐลง จากงบประมาณในการจ้างงานที่มีไม่

เพียงพอ โดยปัจจัยดังกล่าวได้สร้างความกังวลวิตกกังวลแก่

ผู้บริโภค ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือน มีนาคมอยู่ที่ระดับ 

59.7  ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ

ประชาชนสหรัฐฯ ลดลง จากความกังวลในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจใน

ประเทศไซปรัสที่อาจจะลุกลาม รวมถึงการประชุมธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (เฟด) ในเรื่องการต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE3 

และ QE4  

ส าหรับในเดือนหน้าคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นน่าจะ

ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากความกังวลต่างๆ ได้คล่ีคลายรวมทั้ง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศเดินหน้ามาตรการ QE3 และ QE4 

อย่างต่อเนื่อง 

 
ที่มา : Conference Board 

ญี ปุ่นประเทศที มีหนี้สำธำรณะมำกที สุดในโลก 

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด

อันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์

มวลรวม อยู่ที่ 5,867,154 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองจากประเทศ 

สหรัฐฯ และจีน ตามล าดับ และเป็นประเทศที่มีพื้นที่ เพียง 

377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก  

แต่ทราบหรือไม่ว่าประเทศญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่มีหนี้

สาธารณะมากที่สุดของโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาล

ญี่ปุ่นได้ก่อหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีหนี้สูงถึง 12 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 230 เปอร์เซ็นต์ ต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ตามข้อก าหนดไม่ควรเกิน 60 

เปอร์เซ็นต์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) และมีงบประมาณ

ขาดดุลสูงถึง 56 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้จากการเก็บภาษี ซึ่งดู

จากตัวเลขดังกล่าวแล้วประเทศญี่ปุ่นมีฐานะทางเงินที่อาจ
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ล้มละลายได้ในอนาคต ถ้าปราศจากระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นอาจจะต้องเผชิญกับ

ปัญหาเช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม PIGS เหมือนวิกฤติเศรษฐกิจ

ยุโรปในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าประเทศญี่ปุ่นประสบกับปัญหา

ดังกล่าวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นย่อมทวีความรุ่นแรงมากกว่าเป็น

เท่าทวี เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด

ใหญ่ เมื่อเศรษฐกิจเกิดความเสียหายย่อมส่งผลกระทบกับ

ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยนั้น

ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความผูกพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่าง

ใกล้ชิด ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ตลอดจนความ

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และเพื่อความไม่ประมาทประเทศไทยควร

ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนมากในปัจจุบัน 
 

 
ที่มา : http://www.economicshelp.org 
 

ไซปรัสยอมรับเงื อนไขของ Troika 

หลังจากที่ไซปรัสขอเข้ารับการช่วยเหลือจาก Troika (EU, 
ECB และ IMF) เป็นจ านวนเงิน 10,000 ล้านยูโร เมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ล่าสุดไซปรัสได้ยอมท าตามข้อตกลงของ Troika ในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างภาคธนาคารของประเทศ โดยให้มีการ
จัดตั้งธนาคารส าหรับบริหารหนี้ดี (Good Bank) และธนาคาร
ส าหรับบริหารหนี้เสีย (Bad Bank) ขึ้นหลังจากที่ธนาคาร 

Popular Bank of Cyprus (Laiki) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศปิดกิจการลง โดยให้บัญชีเงินฝากใน
ธนาคาร Laiki ที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 100,000 ยูโร ถูกโอนไปยัง 
Bank of Cyprus ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วนบัญชี
เงินฝากในธนาคาร Laiki ที่มียอดเงินฝากสูงกว่า 100,000 ยูโร 
จะถูกอายัดไว้ และปรับลดมูลค่าลง เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาหนี้สิน
ของ Laiki ในขณะเดียวกัน บัญชีเงินฝากใน Bank of Cyprus ที่มี
ยอดเงินฝากสูงกว่า 100,000 ยูโร ก็จะถูกอายัดจนกว่าจะมีการ
เพิ่มทุนให้กับธนาคาร (ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 
4,200 ล้านยูโร จาก 5,800 ล้านยูโร ส าหรับส่วนต่างที่เหลือจะมา
จากการขึ้นภาษี และการตัดลดงบประมาณ) ทั้งนี้ไซปรัสจะได้รับ
เงินช่วยเหลืองวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2556 และหลังจากที่
ไซปรัสยอมรับข้อตกลงของ Troika รัฐบาลไซปรัสได้มีการออก
มาตรการควบคุมการถอนและการใช้เงิน โดยลดเวลาท าการของ
ธนาคาร จ ากัดการถอน วันละไม่เกิน 300 ยูโร (ประมาณ 12,000 
บาท) ห้ามใช้เช็คเงินสด จ ากัดวงเงินในการโอนไปต่างประเทศ 
ไม่เกิน 5,000 ยูโร (190,000 บาท) และห้ามน าเงินสดออกนอก
ประเทศเกิน 1,000 ยูโร (38,000 บาท) และหากทุกอย่างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จะยกเลิกมาตรการนี้ภายในหนึ่งเดือน 

การตัดสินใจของไซปรัสในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเล่ียง
การผิดนัดช าระหนี้ และต้องออกจากการเป็นสมาชิก ยูโรโซนแล้ว 
ยังช่วยท าให้ระบบธนาคารของประเทศไม่ต้องเจอกับภาวะ
ล้มละลาย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ก็ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีมาก
นัก (แม้จะดีกว่ามาตรการเก็บภาษีเงินฝาก) เนื่องจากเป็นการ
ผลักภาระหนี้ให้กับธนาคารและผู้ฝากเงินในประเทศ อย่างไรก็
ตามแม้ว่าไซปรัสจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก Troika แล้ว แต่คาด
ว่าไซปรัสยังมีความเส่ียงที่จะต้องออกจากยุโรโซน เนื่องจาก
เศรษฐกิจของไซปรัสที่อยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ประกอบ
กับไซปรัสเองก็มีวิธีการหรือทางเลือกน้อยมากในการที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ทางรอดทางเดียวในขณะนี้คือ 
การลดค่าเงิน ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นไปได้ยากมากหากไซปรัสยังคง
อยากอยู่ในยูโรโซน 
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สถำนกำรณ์รำคำน้่ำมัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลัง
ไซปรัสและ Troika สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาขาด
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศและการเปิด
ด าเนินการของธนาคารไซปรัสหลังจากที่ปิดท าการตั้งแต่วันที่ 16 

มีนาคมที่ผ่านมา รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีทิศทางเชิง
บวก จากยอดค าส่ังซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น และเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ 
(ซีเรีย ปาเลสไตน์ และอิสราเอล) 
 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 25-29 มีนาคม 2556 

 25 Mar 13 26 Mar 13 27 Mar 13 28 Mar 13 29 Mar 13 Average 
Dubai ($/bbl) 104.82 104.98 106.08 106.90 - 105.70 
ที มา: ไทยออยล ์  
 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที มา: ไทยออยล ์
 
 
 

 
 
 
 

  

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) 

 ผลกระทบต่อประเทศสมาชิกยูโรโซน หลังจาก Troika อนุมัติเงินช่วยเหลือไซปรัสจ านวน 10,000 ล้านยูโร 
แลกกับการล้มละลายของ Popular Bank of Cyprus (Laiki) 
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ประเด็นที น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้ (1-5 เมษายน 2556) 


