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Weekly Review 

 

 

ธปท. หัน่ GDP 56 เหลือรอ้ยละ 4.2 ส่งออกดิง่ หน้ีครวัเรือน
พุ่ง 
           นายไพบูลย ์กติติศรีกงัวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปรบัลดคาดการณ์อตัราการเติบโตของเศรษฐกจิไทย 
(GDP) ปี 2556 ลงเหลอืร้อยละ 4.2 จากเดมิคาดไวว่้าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.1 เน่ืองจากการส่งออกฟ้ืนตัวช้า โดยส่งออกทัง้ปีน่าจะ
โตเพยีงร้อยละ 4.0 จากเดมิคาดไวว่้าการส่งออกจะขยายตัวได้ที่
ร้อยละ 7.5 จากการทีเ่ศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัชา้กว่าที่คาด ประกอบ
กบัแรงขบัเคลื่อนจากการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มต ่ากว่าที่
ประเมนิไว ้ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปีน้ีน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ลดลง
จากร้อยละ 1.6 เงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ทีร่้อยละ  2.3 ลดลงจากร้อยละ 
2.7 ระดบัอตัราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ทีร่้อยละ 2.5 ถือเป็นระดบัที่
เหมาะสม แต่หากอนาคตเกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็พร้อมที่
จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 
          การปรบัลดประมาณการทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในระดบัดงักล่าว สอดคล้องกบัการที่ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดม้ีการปรับลดประมาณ
การณ์เศรษฐกิจไปแล้วในช่วงก่อนหน้า (8 กรกฎาคม 2556) ที่
มองว่าเศรษฐกจิไทยปี 2556 น่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.3 ชะลอ
ตัวลงจากที่คาดการณ์ไว้ครัง้ ก่อน ซึ่งเหตุผลในการปรับลด
ประมาณการเศรษฐกจิเป็นผลมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่
ชะลอลงชดัเจนในช่วงทีผ่่านมา รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของภาครฐัทีเ่ริ่มอ่อนแรงลง ส่งผลใหก้ารบริโภคในประเทศชะลอ
ลง รวมถึงหน้ีสนิภาคครัวเรือนสูงขึ้นอนัเป็นผลมาจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงก่อนหน้า ซึ่งจะเป็นปจัจัย
ลดทอนการใชจ่้ายของประชาชน อกีทัง้โครงการลงทุนของภาครฐั
ทีล่่าชา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบริหารจัดการน ้า 3.5 แสน
ลา้นบาททีต่ิดปญัหาขอ้กฎหมาย ส่งผลใหเ้มด็เงินทีจ่ะเขา้สู่ระบบ
ชา้ลง ซึง่ปจัจยัส าคญัที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในช่วงที่
เหลอืของปีรฐับาลจะต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในรูปแบบ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบ
เศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐเพิ่ม
มากขึน้  

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ธปท. หัน่ GDP 56 เหลือร้อยละ 4.2 ส่งออกด่ิง หน้ีครวัเรือนพุ่ง 

 ความเช่ือมัน่อุตฯ มิ.ย.วูบ กังวลปัจจยัเส่ียงเศรษฐกิจในและนอกประเทศ 

 สอท. โวส่งออกยานยนต์สดใส ชดเชยบริโภคในประเทศที่แผ่วลง ส่งผลยอดผลิตคึกคักต่อเน่ือง  

 ท่องเท่ียวไทยสดใส 6 เดือนแรกยอดนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

 ชงราคาจ าน า 13,500 บาทพาณิชยเ์สนอปีการผลิต 2556/57 

 พบข้าวเกินเกณฑ์โคเดก็ซ์-ผู้ผลิตเลง็เกบ็คืน 

 รายได้รฐับาล มิ.ย. ต า่เป้า 3.6 พนัล้าน รวม 9 เดือนยงัเกินเป้า 8.1 หม่ืนล้านบาท 

 ธนาคารกลางสหรฐัฯคงมาตรการ QE จนกว่าเศรษฐกิจแขง็แกร่ง 

 เศรษฐกิจจีนไตรมาสสองขยายตวัร้อยละ 7.5 
 

 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 15-19 กรกฎาคม 2556 ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 55 ประจ าวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2556 
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ความเชือ่มัน่อุตฯ มิ.ย.วูบ กงัวลปัจจยัเสีย่งเศรษฐกิจในและ
นอกประเทศ 

นายพยุงศกัดิ ์ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึงผลการส ารวจดชันีความ
เชื่อม ัน่ของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2556 ค่าดชันี
ความเชื่อม ัน่อยู่ที่ระดับ 93.1 ลดลงจากระดับ 94.3 ในเดือน
พฤษภาคม 2556 ทัง้น้ีค่าดชันีความเชื่อม ัน่ที่ลดลง เป็นผลมา
จากการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อม ัน่ในองค์ประกอบ
ยอดค าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผล
ประกอบการ โดยเมื่อจ าแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมในเดือน
มถุินายน 2556 พบว่าดชันีความเชื่อม ัน่ของอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมปรบัเพิม่ขึน้อยู่ทีร่ะดบั 89.3 ในขณะอุตสาหกรรมขนาดกลาง
อยู่ทีร่ะดบั 94.2 และขนาดใหญ่อยู่ทีร่ะดบั 95.3 ซึ่งเป็นการปรับ
ลดลงจากเดอืนพฤษภาคม 2556 ส าหรับดชันีความเชื่อม ัน่ของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มที่มีการส่งออกน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของยอดขาย (เน้นตลาดในประเทศ) ดัชนีความ
เชื่อม ัน่ฯเดอืนมถุินายน 2556 อยู่ที่ระดบั 94.4 ลดลงจาก 95.1 
ในเดอืนพฤษภาคม 2556 และกลุ่มที่มีการส่งออกตัง้แต่ร้อยละ 
50 ของยอดขายขึ้นไป (เน้นตลาดในต่างประเทศ) พบว่าดชันี
ความเชื่อม ัน่ฯ เดอืนมถุินายน 2556 อยู่ที่ระดบั 89.2 ลดลงจาก
ระดบั 89.5 ในเดอืนพฤษภาคม 2556 
         ก า ร ป รั บ ตั ว ล ด ล ง ข อ ง ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ ม ั ่น
ภาคอุตสาหกรรมในเดอืนมถุินายน 2556 น่าจะเป็นผลมาจากการ
ที่ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อปจัจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจทัง้
เศรษฐกจิภายในประเทศ และเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า โดยใน
ส่วนของเศรษฐกจิภายในประเทศเป็นผลมาจากการชะลอตัวของ
การบริโภคภายในประเทศ การที่ภาครัฐย ังไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับมาตรการกระ ตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะต่อไป รวมถึง
สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืง ในส่วนของเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่คา้ทีย่งัคงมคีวามเปราะบาง และความไม่แน่นนอนใน
ระดบัสงูส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การส่งออกมีสญัญาณการ
ชะลอตัว ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งสถานก ารณ์
เศรษฐกจิทัง้ในประเทศและเศรษฐกจิโลกดงักล่าวส่งผลให้หลาย
หน่วยงานเริ่มปรบัลดประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย 
ซึง่จากความกงัวลดงักล่าวส่งผลให้ดชันีความเชื่อม ัน่คาดการณ์
ในอกี 3 เดอืนขา้งหน้าทีป่รับตัวลดลงอยู่ที่ระดบั 98.7 โดยปรับ
ลดลงจ ากระดับ  100 .4 ใน เดือนพฤษภาคม 2556 โดย

ผู้ประกอบการเสนอแนะให้ภาครัฐ เร่งหามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิในครึ่งปีหลงั 2556 พร้อมขยายขอบเขตความร่วมมือ
กบัประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้า
และบริการใหแ้ก่ผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมใหผู้้บริโภคใช้
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ เพื่ อทดแทนสินค้าน าเข้าที่ด้อย
คุณภาพและเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค และส่งเสริมการพฒันา
เทคโนโลยกีารผลติใหก้บัผู้ประกอบการ SMEs เพิม่มากขึน้    

สอท. โวส่งออกยานยนต์สดใส ชดเชยบริโภคในประเทศที ่
แผ่วลง ส่งผลยอดผลิตคึกคกัต่อเนือ่ง  

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ รองประธานและโฆษก
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีจ านวน
ทัง้หมด 2.17 แสนคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.0 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปี
ก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.37 เทยีบกบัเดอืนพฤษภาคมแบ่งเป็นการ
ผลิตเพื่อส่งออก 9.51 หมื่นคนัเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ 1.22 แสนคนัหรือเป็นร้อยละ 43.82 และร้อยละ 56.18 
ของการผลติทัง้หมดตามล าดบั ส่งผลใหก้ารผลิตใน 6 เดือนแรก
ของปีอยู่ที ่1.34 ลา้นคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 14.61 เป็นการผลิตเพื่อ
ส่งออก 5.40 แสนคนั เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 8 
แสนคนั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 40.29 และร้อยละ 59.71 ของการผลิต
ทัง้หมดตามล าดบั 

ในส่วนของยอดการส่งออกเฉพาะรถยนต์ ไม่รวม
ชิ้นส่วนอื่นเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 9.62 หมื่นคนัมูลค่า 4.47 หมื่น
ลา้นบาท ส่งผลให้ยอดการส่งออกรถยนต์ในช่วง 6 เดือนแรกมี
จ านวน 5.34 แสนคนั มูลค่า 2.40 แสนล้านบาท โดยในแง่ของ
ปริมาณส่งออก 6 เดือนแรกถือว่าสูงเป็นร้อยละ 98.9 ของยอด
ผลติเพื่อส่งออกสะทอ้นว่าตลาดส่งออกยงัมคีวามต้องการสงู ซึ่งที่
เห็นว่าประเทศที่มีมีการน าเข้าจากไทยสูงขณะน้ีคือ เอเชีย 
ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลยี ในส่วนของยอดขายในประเทศ 
พบว่าในเดอืนมถุินายนอยู่ที ่1.06 แสนคนั ลดลงจากช่วงเดียวกนั
ปีทีผ่่านมาร้อยละ 14.2 และลดลงจากเดือนพฤษภาคมร้อยละ. 
5.21 โดยทัง้ยอดผลิตที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าและยอดขายที่
ลดลงเมื่อเทยีบกบัทัง้ช่วงเดียวกนัของปีก่อนและเดือนก่อนหน้า 
เป็นผลจากการที่บางโชว์รูมรถบางยี่ห้อส่งมอบรถยนต์คนัแรก
เสร็จสิน้แลว้ 
           จากตวัเลขการส่งออกรถยนต์ทีย่งัคงอยู่ในระดบัทีด่ี และ
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ความต้องการของตลาดต่างประเทศยงัมีอยู่มาก ส่งผลให้สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่ายอดผลิตรถยนต์ในปีน้ีจะ
เป็นไปไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว้ที่ 2.55-2.57 ล้านคนั เน่ืองจาก
ครึ่งปีแรกมยีอดผลติแลว้ 1.34 ลา้นคนั หากครึ่งปีหลงัผลิตได้ไม่
ต ่ากว่า 2 แสนคันต่อเดือนยอดผลิตรถยนต์ก็จะเป็นไปตาม
เป้าหมายดงักล่าว ทัง้น้ียอดผลติรถยนต์ที่ขยายตัวได้ดีแม้ความ
ต้องการในประเทศจะชะลอหลงัการสิน้สุดโครงการคืนภาษีรถคนั
แรกแลว้ ส่งผลใหผู้้ประกอบการไดห้นัไปท าการผลิตเพื่อส่งออก
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ด้านการผลิตรถยนต์ในปีน้ี
น่าจะยงัคงสามารถขยายตวัไดใ้นระดบัทีด่ต่ีอเน่ืองจากปีทีผ่่านมา  

ท่องเทีย่วไทยสดใส 6 เดือนแรกยอดนักท่องเทีย่วเพิม่ข้ึน
รอ้ยละ 20  

กรมการท่องเทีย่วประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในเดอืนมถุินายน 2556 พบว่ามนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้า
มาจ านวน 2.06 ลา้นคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.02 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยเมื่อรวม 6 เดอืนแรกของปี 2556 พบว่ามี
จ านวนนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน 12.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 20.01 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งหาก
พจิารณาถึงเป้าหมายทีท่างการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย(ททท.) 
ตัง้ไวท้ี ่26 ลา้นคน ซึง่พบว่าหากต้องการใหจ้ านวนนักท่องเที่ยว
ในปีน้ีเป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าว ในช่วง 6 เดอืนที่เหลือของปี
จะต้องมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาเฉลี่ยเดือนละ 2.21 ล้านคน 
ซึ่งเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 6 
เดอืนหลงัของปี 2555  มนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาจ านวนเฉลีย่
เพยีง 1.95 ลา้นคนต่อเดอืน ซึง่หากต้องการให้ได้ตามเป้าหมาย
ดงักล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องระดมสมอง และมีการจัด
โปรโมชัน่เพื่อการดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น หรือควรที่จ ะมีการหาตลาด
นักท่อง เที่ยวกลุ่มที่มีก าล ังซื้อมากเพิ่มมากขึ้น เ น่ืองจาก
นกัท่องเทีย่วในกลุ่มดงักล่าวจะเน้นเขา้มาท่องเทีย่ว และมีการใช้
จ่ายต่อหวัในมลูค่าทีส่งูและพ านกัอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งจะสามารถ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กบัประเทศได้เพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว  

 

 

ตารางเปรยีบเทียบจ านวนนักท่องเท่ียวปี 2555/2556  
: หน่วยล้านคน 

 โดยรวมปี 2556 %การเปล่ียนแปลง 
มกราคม 2.241 12.50 
กมุภาพนัธ์ 2.328 25.60 
มีนาคม 2.259 19.19 
เมษายน 2.013 19.38 
พฤษภาคม 1.85 19.36 
มิถนุายน 2.06 25.02 
6 เดือนแรก 12.74  

ทัง้ปี 26.000F 16.58 
เฉล่ียนักท่องเท่ียวต่อ

เดือน 
 6 เดือนท่ีเหลือ 

2.21  

ชงราคาจ าน า 13,500 บาทพาณิชยเ์สนอปีการผลิต 2556/57 
โครงการจ าน าข้าวรอบปีการผลิต 2555/2556 ก าลัง

สิ้นสุดลงในเดือนกนัยายน 2556 โดยรัฐบาลยงัคงยืนราคารับ
จ าน าที่ 15,000 บาทต่อตัน ขณะเดียวกนัได้เร่งรัดหารือกบัทุก
ภาคส่วน เพื่อวางกรอบการจ าน ารอบใหม่ปีการผลิต 2556/57 
โดยนางสาววิบูลย์ลกัษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน 
เปิดเผยภายหลงัประชุมร่วมกบัสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 
สมาคมส่งเสริมชาวนา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือ
เกีย่วกบัการปรบัลดราคารบัจ าน าขา้วฤดูการผลิต 2556/57 ว่าที่
ประชุมไดม้กีารพจิารณาตวัเลขราคารบัจ าน าขา้วเปลือกเจ้าที่ตัน
ละ 13,500 บาท ความชืน้ 15% สงูสุดครวัเรือนละไม่เกิน 4 แสน
บาท ทัง้น้ีได้เสนอให้ตัวแทนชาวนารับไปพิจารณา และน าไป
หารือกบัสมาชกิว่าเหน็ดว้ยหรือไม่ เพราะราคาดงักล่าวเป็นราคา
ที่เกษตรกรมีก าไรประมาณ 40% จากต้นทุนการผลิตตันละ 
8,000-9,000 บาท ส าหรบัข้าวเปลือกหอมมะลิยงัคง รับจ าน าที่
ตนัละ 20,000 บาท ขา้วเปลอืกหอมจังหวดั ตันละ 18,000 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 
10% เมลด็ยาว ตนัละ 16,000 บาท เมลด็สัน้ ตนัละ 15,000 บาท 
เช่นเดมิ เพราะปริมาณผลผลติมไีม่มาก และสามารถจ าหน่ายได้
ราคาด ีไม่กระทบกบัราคาขายในตลาดโลก 
 จากแนวทางของรฐับาลเกีย่วกบัการปรับลดราคาจ าน า
ขา้วลงนัน้ หากมองในการด้านการบริหารจัดการนัน้ น่าจะเป็น
การลดการขาดทุนการจากรับจ าน าเหมือนครัง้ก่อนๆ ที่ผ่านมา 
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พร้อมทัง้สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพตลาดใน
ปจัจุบนั หากมองกลบัไปถึงในกลุ่มของเกษตรกรผู้ที่เคยได้รับ
ราคารบัจ าน าทุกเมด็สงูถึง 15,000 บาท อาจจะได้รับผลกระทบ 
ซึง่กเ็ป็นสิง่ทีห่น่วยงานภาครฐัไดม้อบหมายให้ตัวแทนชาวนาน า
ขอ้มลูไปหารือกนั เพื่อหาขอ้สรุปอกีครัง้หน่ึง อย่างไรก็ตามแม้ว่า
การด าเนินนโยบายการรับจ าน าข้าวนัน้จะมีการปรับลดราคา
หรือไม่กต็าม แต่สิง่ควรให้ส าคญัอีกด้าน คือ ด้านการลดต้นทุน
และเพิม่ประสทิธิภาพของการผลิตแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต พร้อมทัง้บูรณาการทุกภาค
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้งในระบบขา้วของไทยตัง้แต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 
หรือตัง้แต่เกษตรกรจนไปถึงผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
พร้อมทัง้ปรับปรุงระบบการท างานของภาครัฐให้มีโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อใหก้ารด าเนินการตามโครงการดงักล่าว
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด  

พบข้าวเกินเกณฑ์โคเดก็ซ-์ผู้ผลิตเลง็เก็บคืน 
มลูนิธิเพื่อผู้บริโภคมีการแถลงข่าว เรื่อง "ผลทดสอบ 

ขา้วสารถุงยีห่อ้ไหนไม่มสีารเคม?ี"  ซึง่ผลการทดสอบพบว่า ทุก
ตวัอย่างไม่พบการตกคา้งของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
และคาร์บาเมต และสารกนัรา ส่วนการปนเป้ือนของสารรมควนั
ข้าว เมทิลโบรไมด์  ไม่พบ 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.1 
เท่ากบัว่าม ี12 ตวัอย่างทีไ่ม่พบการปนเป้ือนหรือการตกค้างใดๆ 
ทีม่กีารทดสอบเลย พบการปนเป้ือนเมทิลโบรไมด์ 34 ตัวอย่าง 
คดิเป็นร้อยละ 73.9 พบตกคา้งเกนิมาตรฐานโคเด็กซ์ 1 ตัวอย่าง 
และสุดทา้ยตกคา้งเกนิมาตรฐาน codex ทีเ่ป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศก าหนดไว ้50 ppm 1 ตวัอย่าง ผลการทดสอบน้ีจะส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด าเนินการตาม
ความรับผิดชอบต่อไป โดยขอยืนยันว่าการทดสอบไม่ได้เป็น
การดสิเครดติรฐับาลแต่มวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผู้บริโภค  
 จากผลการทดสอบดงักล่าวนัน้ ไดส่้งผลต่อความเชื่อม ัน่
ต่อผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกขา้วเป็นอย่างมาก รวมทัง้
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของข้าวไทย ดงันัน้ภาครัฐควร
ตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งและอาจไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวรบัทราบ 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางการเกษตร และสาธารณสุขที่ต้องรีบ
ด าเนินตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆ  เพื่อช่วยยืนยนัคุณภาพ
ของข้าวถุงไทย เพราะหากปญัหาดงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไข

หรือไม่มมีาตรการเพื่อบรรเทาปญัหาทีเ่กดินัน้ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกขา้วไทยในอนาคตได ้ 

รายได้รฐับาล มิ.ย. ต า่เป้า 3.6 พนัล้าน รวม 9 เดือนยงัเกิน
เป้า 8.1 หมืน่ล้านบาท 

กระทรวงการคลงั แถลงผลการจดัเกบ็รายไดข้องรฐับาล
ในเดอืนมถุินายน ซึง่เป็นเดอืนที่ 9 ของปีงบประมาณ 2556 ต ่า
กว่าเป้าหมายเน่ืองจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าต ่าตาม
มูลค่าการน าเข้าที่ชะลอตัวลง ซึ่งสอดคล้องกับอากรขาเข้าที่
จดัเกบ็ไดต้ ่ากว่าประมาณการเช่นกนั นโยบายลดภาษีนิติบุคคล 
การยื่นช าระภาษีก าไรสุทธิประจ าปี 2555 (ภ.ง.ด. 50) ต ่าจาก
ผลกระทบของอุทกภยั ในขณะที่ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจดัเกบ็ไดเ้กนิกว่าเป้าหมาย จากอุปสงค์
อุตสาหกรรมยานยนต์และรายได้ของภาคครัวเรือนแม้จะมี
แนวโน้มชะลอตวัแต่กย็งัส่งผลในเชงิบวกต่อการจัดเก็บรายได้รัฐ 
เป็นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 181.4 
พนัลา้นบาท ต ่ากว่าประมาณการ 3.6 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 
2.0 (สงูกว่าเดอืนเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.1) และส่งผล
ใหร้ายไดสุ้ทธิของรฐับาล 9 เดอืนแรกอยู่ที่ 1,616.7 พนัล้านบาท 
สงูกว่าประมาณการ 81.9 พนัล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 (สูงกว่า
เดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาร้อยละ 12.9) สืบเน่ืองจากการการ
จดัเกบ็รายไดท้ีเ่กนิเป้าของทัง้ 3 กรมจัดเก็บภาษี ประกอบกบั
การจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยอื่นและการน าส่งรายได้รัฐวิสาหกิจที่
สูงกว่าประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของ
เศรษฐกิจภายในประเทศทัง้การบริโภค การลงทุน และรายได้
ภาคครัวเรือน รวมทัง้การขยายตัวของภาคธุรกิจพลงังานและ
อุตสาหกรรมยานยนต์  

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ สูงกว่า

เป้าหมาย สะทอ้นใหถ้ึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ป ร ะ เทศอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง จ ากการ บ ริ โ ภคแล ะการลงทุ น

ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทัง้การ

บริโภคของครัวเรือน (นโยบายค่าแรง 300 การขึ้นเงินเดือน

ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ และนโยบายคืนภาษีรถยนต์คัน
แรก) การลงทุนของภาครฐัเอกชนจากโครงการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปจัจัยเสี่ยงที่อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการจดัเก็บรายได้ของรัฐบาลในภาพรวมทัง้ปีที่
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พงึระวงัอาท ิการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาททัว่ประเทศ การลด

ภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลอืร้อยละ 23 ในปี 2555 และลด

เหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ

ลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ประสบอุทกภัย อาจจะส่งผลต่อการ

จดัเกบ็ภาษีนิติบุคคล การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา การแยกยื่นภาษีระหว่างสามีภรรยามาตรการภาษีบ้าน

หลังแรก ซึ่งอาจอาจส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา นอกจากน้ีสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัมีความผันผวน

และสถานการณ์การก่อความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้อาจจะมี

ผลต่อบรรยากาศการคา้และการลงทุนของประเทศ รวมทัง้ภาวะ

เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ทีย่งัมคีวามผนัผวนและการแขง็ค่าของ

ค่าเงินบาททีม่ีผลกระทบต่อภาคการค้าระหว่างประเทศอาจจะ

ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรขาออก  อากรขาเข้า  และ

ภาษีมลูค่าเพิม่ทีเ่กบ็จาการน าเขา้ที่ลดลงตามมูลค่าการน าเข้าที่

ลดลง การสิ้นสุดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่าง

โครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกซึ่งถือเป็นรายได้ส าคัญของ

ภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา นอกจากน้ีภาครัฐเองได้เตรียมความ

พร้อมส าหรบัเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัเกบ็ภาษีของภาครฐั โดย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูการจดัเกบ็รายได้จากภาคธุรกิจที่มีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเน่ืองอย่างธุรกจิอสงัหาริมทรพัย ์หรือภาคธุรกิจที่

เกีย่วขอ้งกบันโยบายรฐัอย่างโรงส ีบริษทัส่งออกข้าวซึ่งนอกจาก

จะท าใหก้ารจดัเกบ็รายไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพแล้วยงัช่วยป้องกนั
การหลกีเลีย่งภาษีไดม้ากขึน้ 

การจดัเก็บรายได้ภาครฐัเดือน มิ.ย. 2555 – มิ.ย. 2556 แยก

ตามหน่วยงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SET Index ปรบัตวัเพิม่ข้ึน 28.13 จดุ ซ้ือขายคึกคกัทะลุ 2.1 

แสนล้าน 

SET Index ณ.วนัที่ 19 กรกฎาคม 2556 ปิดที่ระดบั 
1,481.84 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 28.13 จุด เมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง
ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่ 1,453.71 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองหลงัจาก
ที่ในสปัดาห์ที่ผ่านมาค่าดชันีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 12.38 
จุด โดยมมีลูค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์ 216,455.48 ล้านบาท 

ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ
ขาย 233,269.15 ลา้นบาท โดยมลูค่าการซื้อขายสะสม (วนัที่ 1-
19 กรกฎาคม 2556) บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน
ต่างประเทศ และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 4,461.21 
2,419.13. และ 1,707.83 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะที่สถาบัน
ในประเทศ ขายสุทธิ 8,588.17 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วน
ของนกัลงทุนต่างประเทศเริ่มกลบัมาซือ้สุทธิ หลงัจากที่ขายสุทธิ
อย่างต่อเน่ืองในในช่วงทีผ่่านมา อนัเป็นผลจากนักลงทุนยงัคงมี

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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ความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากการที่
ธนาคารกลางสหรฐัฯ ยงัคงมีความไม่แน่นอนในระดบัสูงต่อการ
ลดวงเงิน ตลอดถึงการยกเลิกมาตรการ QE แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์เศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนในระดบัสูง
อยู่  

ค่าเงินบาทแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ยงัไม่มีปัจจยัใหม่เข้า
มากระทบ คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.90-
31.40 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
ค่าเงินบาทในสปัดาห์น้ีขยบัตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เมื่อเทียบกับ
สปัดาหก่์อนหน้า โดย ณ วนัที่ 19 กรกฎาคม 2556 ปิดที่ระดบั 
31.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อ
เทยีบกบัปลายสปัดาหก่์อนที่อยู่ที่ระดบั 31.11 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ ณ วนัที ่12 กรกฎาคม 2556 โดยในสปัดาห์น้ีปจัจัยที่ท า
ใหค่้าเงินบาทขยบัตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เป็นผลจากการที่ยงัไม่มี
ปจัจยัใหม่ๆ เขา้มากระทบตลาดเงินตราต่างประเทศ ส่งผลท าให้
ค่าเงินบาทขยับตัวช่วงแคบๆ โดยสาเหตุที่ค่าเงินบาทท้าย
สปัดาหป์รบัตวัอ่อนค่าลงเป็นผลจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มี
แผนที่จะลดการใช้ QE ลง และจะสิ้นสุดการใช้ในช่วงกลางปี 
2557 อกีทัง้ตวัเลขผู้ขอรบัสวสัดกิารการว่างงานสหรฐัลดลงอย่าง
มากเป็นครัง้แรกในรอบ 1 เดอืนเป็นตวัสะท้อนถึงการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกจิสหรฐั ส่งผลใหค่้าเงินดอลลาร์ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้จากการ
ทีน่กัลงทุนไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้น้ีส าหรับค่าเงินบาทใน
สัปดาห์หน้ามีปจัจัยที่ควรติดตามเน่ืองจากจะมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงค่าเงินบาทคือ ยอดขายบ้านใหม่-บ้านมือสอง และ
ยอดสัง่ซื้อสินค้าคงทนเดือนมิถุนายนรวมถึงจ านวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมทัง้ต้องจับตากระแสการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทย และผลการ
เลือกตัง้วุฒิสภาในญี่ปุ่น ดงันัน้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธรุกิจคาดการณ์ว่าในสปัดาห์หน้า (23-26 กรกฎาคม 2556 ) 
ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.90 - 31.40 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯ 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ราคาทองค าสปัดาห์น้ีปรบัตัวลดลง 4.30 เหรียญสหรฐัฯต่อ
ออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาห์น้ีมีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วนัที่ 19 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ระดบั 1,287.50 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้น
สปัดาห์ (15 กรกฎาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดบั 1,291.80 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์โดยปรบัตวัลดลง 4.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์
ปรับตัวลดลงหลงัจากที่สปัดาห์ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัว
เพิม่ขึน้ 62.80 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์

 
  

 

 

ธนาคารกลางสหรฐัฯคงมาตรการ QE จนกว่าเศรษฐกิจ
แขง็แกรง่ 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) แถลงนโยบาย
การเงิน ต่อคณะกรรมาธิ การบริ หารการ เงินปร ะจ าสภา
ผู้แทนราษฎรของสหรัฐว่า (FED) จะยงัไม่ก าหนดตารางเวลา
เกี่ยวกบัการลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
เอาไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอน จะพิจารณาด้านสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิของสหรฐัฯเป็นหลกั ซึง่เป็นไปตามทีเ่คยแถลงการณ์ไว้
ก่อนหน้าในช่วงเดือนมิถุนายน ที่อตัราการว่างงานต้องลดลง
เหลอื ร้อยละ 6.7  และภาคอสงัหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งถ้า
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอาจด าเนินการปรับลด
ขนาดโครงตามความเหมาะสม และยกเลิกการใช้มาตรการ
ดงักล่าวเมื่อเศรษฐกจิแขง็แกร่ง (ปจัจุบนัใชว้งเงินมลูค่า 8.5 หมื่น
ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯต่อเดอืน) 
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ส าหรบัตวัเลขเศรษฐกจิในสปัดาห์ที่ผ่านมาพบว่า ยอด
การเริ่มสร้างบ้านใหม่ในเดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 9.9 อยู่ที่
ระดบั 836, 000 ยูนิต สวนทางกบัที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่
คาดว่าจะเพิม่ขึน้อยู่ทีร่ะดบั 960,000 ยูนิต ซึ่งการปรับตัวลดลง
ครัง้ น้ีถือเป็นระดับต ่ าสุดนับตัง้แต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 
รวมถึงตวัเลขการอนุญาตสร้างบ้านปรบัตวัลดลง ร้อยละ 7.5 อยู่
ที ่911,000 ยนิูต ส่วนตวัเลขผู้ขอรบัสวสัดกิารว่างงานรายใหม่ใน
สปัดาห์สิ้นสุด วันที่ 6 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 16,000 ราย อยู่ที ่
360,000 ราย  

จากตวัเลขดา้นอสงัหาริมทรพัยแ์ละดา้นแรงงานข้างต้น 
แสดงใหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิของสหรฐัฯยงัคงมีความผันผวนซึ่งการ
พิจารณาในการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
อาจจะรอสญัญาณของเศรษฐกจิสหรัฐฯให้แข็งแกร่งต่อไปอีกสกั
ระยะหน่ึงหรือหากจะยกเลิกควรมีมาตรการอื่นมาทดแทน
มาตรการเดิมที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ให้กับ
ระบบเศรษฐกจิของสหรฐัต่อไป 

เศรษฐกิจจีนไตรมาสสองขยายตวัรอ้ยละ 7.5 
เศรษฐกจิจีนไตรมาส 2 ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.5 

เมื่อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงจากไตรมาส

แรกของปีน้ีทีข่ยายตวัร้อยละ 7.7 ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนขยายตัว

ร้อยละ 7.6 ในครึ่งแรกของปี 2556 ตวัเลขดงักล่าวได้สร้างความ

กงัวลต่อการเติบโตของเศรษฐกจิโลกในปีน้ี เน่ืองจากจีนมีขนาด

เศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกและเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัที่

ผลกัดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก แต่ทัง้น้ีทางส านักงานสถิติ

แห่งชาติจีนกล่าวว่าตวัเลขจีดพีดีงักล่าวค่อนขา้งมเีสถียรภาพและ

อยู่ในความคาดหมาย ส าหรับตัวเลขจีดีพีที่ลดลงเป็นผลมาจาก

ความต้องการในต่างประเทศที่ซบเซา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ

ตะวนัตกซึง่ส่งผลใหศ้กัยภาพการผลิตของประเทศลดลง  กอรป

กบัรัฐบาลชุดใหม่ของจีน (นายสี จิ้นผิง ) ให้ความส าคัญกับ

เป้าหมายระยะยาวของการสร้างสมดุลเศรษฐกิจ โดยการให้

ความส าคญัมากขึ้นกบัการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

แทนการส่งออกและการลงทุนของรฐั 

ทัง้น้ีจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายไตรมาสที่

ผ่านมา ท าใหค้าดว่าเศรษฐกจิจีนน่าจะยงัคงอยู่ในทศิทางที่ชะลอ

ตวัต่อไปในไตรมาสสาม เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม

ยงัคงอ่อนแออยู่ แต่อย่างไรกต็ามคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถ

ขยายตวัไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้(ร้อยละ 7.5)  

ท่ีมา: ส านกังานสถติแิห่งชาตจินี  
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สถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดูไบเฉล่ียสปัดาห์น้ี มีความผันผวนใน
ทศิทางขาขึน้จากความกงัวลของตลาดต่ออุปทานน ้ามนัดิบตึงตัว
จากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองของอียิปต์ที่ย ังคง
ยดืเยือ้อยู่ เหตุการณ์ความไม่สงบในซเีรีย และลิเบียที่มีอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง ขณะทีโ่รงกลัน่น ้ามนัหลายแห่งในสหรฐัฯ เกดิปญัหาต้อง
หยุดซ่อมบ ารุงชัว่คราว นอกจากน้ีราคาน ้าม ันยังได้รับแรง
สนับสนุนจากปริมาณน ้ามนัดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง
ต่อเน่ือง (สามสปัดาห์ติดต่อกนั) ล่าสุดปริมาณน ้ามนัดิบคงคลงั
สหรฐัฯ ประจ าสปัดาห์สิ้นสุดวนัที่ 12 กรกฎาคม 2556 ปรับตัว
ลดลง 6.9 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ลดลงรวมกนัสามสปัดาห์มากกว่า 
27 ลา้นบาร์เรล รวมถึงสญัญาณทีด่ขีึน้ของเศรษฐกจิสหรัฐฯ และ
ปริมาณการใช้น ้าม ันของจีนที่ เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน 
อย่างไรกต็าม ราคาน ้ามนัยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากการเทขายท า
ก าไรของนกัลงทุนในระยะสัน้ 

 

 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 15-19 กรกฎาคม 2556 

  15 
July 13 

16 July 
13 

17 
July 
13 

18 
July 
13 

19 
July 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

103.99 104.17 103.79 104.81 - 104.19 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (22-26 กรกฎาคม 2556) 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดชันีอุตสาหกรรมประจ าเดือนมิถนุายน 
 กระทรวงพาณิชยแ์ถลงตวัเลขการส่งออกของไทยประจ าเดือนมิถนุายน  
 การประชุม G2 ในวนัท่ี 19-20 กรกฎาคม 2556 เก่ียวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมเติม หาก

สหรฐัฯ ลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE  
 


