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Weekly Review 

 

 

เชือ่ม ัน่ผู้บริโภคต ำ่สุดรอบ 7 เดือน เหตุกังวลสถำนกำรณ์
กำรเมืองและเศรษฐกิจชะลอตวั จี้รฐัเรง่เบิกจ่ำยงบประมำณ 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ

ผู้อ านวยการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย เปิดเผยถึงดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคประจ าเดือน
กรกฎาคม 2556 อยู่ที ่80.3 ต ่าสุดในรอบ 7 เดือนและมีแนวโน้ม

ลดลงต่อเน่ือง ทัง้น้ีที่น่าเป็นห่วงคือการท่องเที่ยวจากส ารวจ

พบว่าดชันีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวได้อยู่

ในระดบั 98.1 ซึง่เป็นระดบัทีต่ ่ากว่า 100 ครัง้แรกในรอบ 8 เดอืน 

เพราะคนไทยเบื่อท่องเที่ยวและข่าวความวุ่นวายการเมือง และ

หากปญัหาเรื่องความขดัแยง้จบลงภายใน 3 เดือน ก่อนช่วงไฮซี

ซัน่ ก็ย ังถือว่าโชคดีส าหรับเศรษฐกิจไทย และไม่กระทบต่อ

รายได้ท่องเที่ยวของไทยมากนัก และความวิตกต่อปญัหา

การเมือง ท าให้เกิดชะลอการลงทุน SMEs ส่งผลให้ดชันีความ

เหมาะสมในการลงทุนอยู่ในระดบั 80.2 ต ่าสุดในรอบ 10 เดือน 

ขณะน้ีดชันีความเชื่อม ัน่รายไดใ้นอนาคตอยู่ที่ 97.9 ต ่ากว่า 100 

เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกนัและต ่าสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนการ

บริโภคชะลอตวั โดยผลส ารวจสะท้อนประชาชนกงัวลมากสุดใน

เรื่ องสถานการณ์การเมือง  โดยดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ที่ 65.3 ต ่ าสุดในรอบ 25 ปี หาก

เหตุการณ์ยืดเยื้อไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีเหตุการณ์รุนแรง 

ประเมินว่าเศรษฐกิจจะชะลอในระดบัร้อยละ 0.1-0.2 แต่หาก

รุนแรงจนบานปลายจะกระทบต่อเศรษฐกจิร้อยละ 0.5 

          โดยในส่วนของ รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กล่าวว่าปจัจัยบวกที่มีผลต่อดชันี

ค ว า ม เ ชื่ อ ม ั ่น ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม  คื อ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย

ทีร่้อยละ 2.5 เงินบาทอ่อนตวัลงจากช่วงทีผ่่านมา และระดบัราคา

น ้ามนัดเีซลขายปลกีในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัทรงตัวที่ 29.99 

บาทต่อลิตรตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของปจัจัยลบคือ

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เช่ือมัน่ผู้บริโภคต า่สุดรอบ 7 เดือน เหตุกังวลสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจชะลอตวั จี้
รฐัเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ 

 เช่ือมัน่ SMEs มิ.ย. เพ่ิมข้ึน ปัจจยับวกจากท่องเท่ียว-เกษตร ปรบัตวัดีข้ึน 

 หอการค้าโพลช้ีเงินสะพดัวนัแม่ขยายตวัต า่สุดรอบ 4 ปี เหตุค่าครองชีพสูง 

 พาณิชยถ์กสภาเกษตรฯ ชาวนายนัราคาจ าน า 1.5 หม่ืน 

 คลงัออก 4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

 ประธานเฟดประจ าสาขาประสานเสียง ส่งสญัญาณลดขนาด QE ภายในปีน้ี 

 เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ไตรมาส 2 ขยายตวัร้อยละ 3.6 

 ส่งออกของจีน ก.ค. ขยายตวัร้อยละ 5.1 

  
 

 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 5-9 สิงหาคม 2556 ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 58 ประจ าวนัท่ี 12 สิงหาคม 2556 
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ความกงัวลต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมอืงทีอ่าจจะยดืเยื้อ 

ประกอบกบัการใช ้พ.ร.บ.ความมัน่คงทีเ่ริ่มประกาศตัง้แต่วนัที่ 1 

สงิหาคมทีผ่่านมา ซึง่อาจจะกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว 

และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดอัตราการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิไทยปีน้ี จากร้อยละ 5.1 มาอยู่ที่ระดบัร้อย

ละ 4.2 รวมทัง้ความกงัวลเรื่องน ้ามนัรัว่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการ

ท่องเทีย่วในพืน้ที ่ความกงัวลเรื่องของราคาพชืผลทางการเกษตร

ทีท่รงตวัในระดบัต ่าโดยเฉพาะยางพาราและปาลม์น ้ามนั ส่งผลให้

รายได้ของ เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่มากและก าลังซื้อของคน

ต่างจงัหวดัไม่สูงมากนัก ตลอดจนความกงัวลเกี่ยวกบัความไม่

แน่นอนของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกเป็นส าคญั 

การปรบัตัวลดลงของค่าดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคใน
เดือนน้ีเป็นผลมาจาก การที่ประชาชนมีความกงัวลในหลายๆ 
ด้าน ทัง้ในส่วนของความกงัวลในด้านผลกระทบทางการเมือง 
การชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลง 
ปญัหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ประชาชนชะลอการใช้
จ่ายสนิคา้ และลดการท่องเทีย่วในประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรัด
การใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และลดปญัหาความ
ขดัแยง้ทางการเมอืงไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายในระยะยาว
น่าจะมส่ีวนช่วยในการสร้างความเชื่อม ัน่ให้ปรับตัวดีขึ้นได้บ้าง 
รวมถึงในช่วงทีเ่หลอืของปีรฐับาลควรทีจ่ะมกีารออกมาตรการใน
การกระตุ้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นรูปธรรมเพิม่มากขึ้นเพื่อจะมีส่วนช่วย
ใหเ้ศรษฐกจิของประเทศมคีวามคกึคกัเพิม่มากขึน้ ภายหลงัจากที่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงก่อนเริ่มอ่อนแรงลง  

เชือ่มัน่ SMEs มิ.ย. เพิม่ข้ึน ปัจจยับวกจำกท่องเทีย่ว-เกษตร 
ปรบัตวัดีข้ึน 
          นายชาวนัย ์สวสัดิช์-ูโต รองผู้อ านวยการ รักษาการแทน

ผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) เปิดเผยถึงผลการส ารวจดชันีความเชื่อม ัน่ผู้ประกอบการ

ภาคการคา้และบริการ (TSSI) ประจ าเดอืนมถุินายน 2556 พบว่า

ดชันี TSSI ของผู้ประกอบการ SMEs รวมภาคการคา้และบริการ

อยู่ทีร่ะดบั 46.8 เพิม่ขึน้จาก 43.5 ในเดอืนทีผ่่านมา และเป็นการ

เพิม่ขึน้ของค่าดชันีความเชื่อม ัน่ในทุกภาคธุรกิจ โดยภาคค้าส่ง 

ภาคคา้ปลกี และภาคบริการ ค่าดชันีอยู่ที่ระดบั 49.1 45.9 และ 

46.8 ตามล าดบั ปรบัตวัจากระดบั 48.9 43.0 และ 41.7 ในเดือน

ที่ผ่านมาตามล าดับ เช่นเดียวกับความเชื่อม ัน่ต่อเศรษฐกิจ

ประเทศและต่อธุรกจิ ในเดอืนมถุินายนค่าดชันีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 44.6 

และ 43.4 เพิ่มขึ้นจากระดบั 25.6 และ 35.6 ในเดือนที่ผ่านมา

ตามล าดบั 

          โดยสาเหตุส าคญัทีท่ าใหค่้าดชันีในเดือนมิถุนายน 2556 

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์ด้านการ

บริโภคในภาพรวมน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติจากการที่สถานการณ์

ดา้นการบริโภคในเดอืนพฤษภาคมทีอ่าจชะลอตวัลงบ้างเน่ืองจาก

เพิง่ผ่านพน้ช่วงเทศกาลและเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา รวมถึง

ผลจากสถานการณ์ภาคการเกษตรในเดอืนมถุินายนปรับตัวดีขึ้น 

เหน็ไดจ้ากดชันีผลผลติการเกษตรยู่ทีร่ะดบั 136.07 เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 8.28 จากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา และเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.60 

จากเดอืนก่อนหน้า เช่นเดยีวกบัดชันีราคาผลผลิตการเกษตรใน

เดือนมิถุนายนที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากน้ีสถานการณ์ด้านการ

ท่องเทีย่วทีค่กึคกั โดยในเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วถึง 2.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.55 

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 

จากเดอืนก่อนหน้า ซึง่ปจัจยัต่างๆ ดงักล่าวส่งผลใหค่้าดชันีความ

เชื่อม ัน่ภาคการคา้และบริการในเดอืนมถุินายนปรับตัวในทิศทาง

ทีเ่พิม่ขึน้  

หอกำรค้ำโพลช้ีเงินสะพดัวนัแม่ขยำยตวัต ำ่สดุรอบ 4 ปี เหตุ
ค่ำครองชีพสงู  

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจทศันคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนเกีย่วกบัวนัแม่ (12 สงิหาคม 2556) ว่าคาดว่าเทศกาล
วนัแม่ปีน้ี จะมเีงินสะพดั 18,175 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อย
ละ 4.6 แต่ถือเป็นการขยายตัวในอัตราต ่ า สุดในรอบ 4 ปี 
เน่ืองจากปญัหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลายครอบครัวต้องมีการประหยัด
ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่จ าเป็นลง 
           ในส่วนของกจิกรรมที่นิยมท าในวนัแม่มากสุด คือ การ



 

3 
 

Weekly Review 

พาแม่ไปท าบุญ รองลงมา คือ การพาแม่ไปทานข้าวและเที่ยว 
และไม่ได้ไปไหนเพื่ อประหยัดเงิน โดยค่าใช้จ่ายในการท า
กจิกรรมกบัครอบครวัสงูสุดคอื การพาแม่ไปต่างจังหวดัและค้าง
คนืเฉลีย่ที ่7,927 บาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 
11.7 รองลงมาเป็นการพาแม่ไปสปาหรือนวดเฉลีย่ที ่1,975 บาท 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 25, พาครอบครวัไปทานขา้ว 1,861 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 ,พาแม่ไปทานข้าว 1,615 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 
และพาแม่ไปท ากจิกรรมนอกบ้าน 1,214 บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.9 
เป็นต้น ทัง้น้ี จังหวดัที่นิยมพาแม่ไปเที่ยว คือ จังหวดัชลบุรี , 
พระนครศรีอยุธยา, นครราชสมีา, ระยอง เป็นต้น  โดยจะเดนิทาง
ตัง้แต่วนัที ่11-12 สงิหาคม 2556 ส่วนในต่างประเทศทีม่กีารนิยม
กนั คอื เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ เป็นต้น โดยจะเดินทางวนัที่ 9 
สงิหาคม-13 สงิหาคม 2556 

ส าหรบัของทีล่กูจะซือ้ใหแ้ม่มากทีสุ่ดคอืของขวญัร้อยละ 
29.2 รองลงมาเป็นพวงมาลยั หรือดอกไมร้้อยละ 21.9, เครื่องดื่ม
บ ารุง ร่างกายร้อยละ 21 , ให้เงินสดหรือทองร้อยละ 20.1 , 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าร้อยละ 9.3, กระเช้าผลไม้ร้อยละ 7.5, 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าร้อยละ 3.1 เป็นต้น หากคิดเป็นมูลค่าอนัดบัแรก
คอื เครื่องใชไ้ฟฟ้ามากทีสุ่ดเฉลีย่ 3,386 บาท, ใหเ้งินสดหรือทอง
เฉลีย่ 3,294 บาท, ซือ้โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉลี่ย 2,396 บาท, 
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเฉลี่ย 1,277 บาท และเครื่องดื่มบ ารุง
ร่างกายเฉลีย่ 1,210 บาท 
           โดยเมื่อสอบถามถึงความเป็นห่วงของแม่ที่มีต่อลูก
พบว่าแม่เป็นห่วงลูกติดยาเสพติด, การตีกนัเพื่อแย่งแฟน, การ
ยกพวกตีกนัของวยัรุ่น, การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รวมถึงการท้อง
ก่อนแต่งงาน เป็นต้น ขณะเดยีวกนัในส่วนของลูกที่ต้องการจาก
แม่ คืออยากให้แม่รักมากๆ อยากให้แม่กอด อยากให้แม่ฟงั
เหตุผล เป็นต้น 

พำณิชยถ์กสภำเกษตรฯ ชำวนำยนัรำคำจ ำน ำ 1.5 หมืน่ 
นายนิวฒัน์ธ ารง บุญทรงไพศาล รองนายกรฐัมนตรีและ

รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกตัวแทนจากสภา

เกษตรกรแห่งชาติมาหารือถึงแนวทางการรบัจ าน าข้าวเปลือกใน

โครงการรบัจ าน าขา้วเปลือกฤดูกาลใหม่ 2556/57 ที่ผลผลิตจะ

เริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงเดือนตุลาคมน้ี ซึ่งข้อเสนอของสภา

เกษตรกรแห่งชาติต้องการให้รัฐบาลยังคงใช้ราคาจ าน า

ขา้วเปลือกที่ตันละ 15,000 บาทเป็นหลกั โดยอาจปรับเปลี่ยน

หลกัเกณฑบ์างอย่างเพื่อใหร้ฐับาลสามารถประหยดังบประมาณ

แม้ว่าจะรับจ าน าในราคาสูงเท่าเดิม  ทัง้ น้ีรัฐมนตรีกว่าการ

กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัขอ้เสนอดงักล่าวไวพ้จิารณา และจะมีการ

เรียกกลุ่มเกษตรกรจากสมาคมอื่นๆ เขา้หารือ เพื่อรบัฟงัขอ้เสนอ

และใชเ้ป็นขอ้มลูก าหนดแนวทางก่อนที่จะมีการเรียกประชุมทุก

สมาคม เพื่อหาขอ้สรุปการรบัจ าน าขา้วเปลือกฤดูกาลใหม่ให้ทนั

กบัผลผลติทีก่ าลงัจะออกสู่ตลาดช่วงเดอืนตุลาคมน้ี 

 ซึง่จากการหารือระหว่างกลุ่มตวัแทนชาวนากบักรมการ

คา้ภายใน มีข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการให้ยงัคงราคารับจ าน า

ขา้วขา้วเปลอืกเจ้า (ความชืน้ 15%) ไว้ที่ตันละ 15,000 บาท แต่

ลดเพดานวงเงินรับจ าน า 400,000 บาทต่อครัวเรือน จากเดิม 

500,000 บาท และใชส้ทิธิไดปี้ละรอบเดยีวจากเดมิได้ 2 รอบ ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกบัแนวทางดงักล่าว ซึ่งก็จะมีการ

หารือกนัอกีครัง้ และหวงัว่ากระทรวงพาณิชย์จะน าเรื่องดงักล่าว

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจ าน าข้าวแล้วเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ต่อไป นอกจากน้ี

แลว้ทางคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้

เสนอแนวทางในการพจิารณาเกณฑร์บัจ าน าขา้วฤดกูาลใหม่ โดย

ใหร้บัจ าน าเป็นขา้วเปลือกและขายข้าวเปลือกออกทนัที เพื่อให้

รฐับาลไม่ต้องมภีาระในการจดัเกบ็สต็อกข้าวสาร ซึ่งจะประหยดั

ค่าใชจ่้ายเรื่องค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดงักลาง ค่าขนย้าย และค่าจ้าง
บริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) และจากข้อมูล

ดงักล่าวนัน้ คงสามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบในการพิจารณา

เกณฑ์การรับจ าน าต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน

ปจัจุบนั พร้อมทัง้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและ

ไม่กระทบฐานะทางการคลงัของรัฐบาลจากการด าเนินนโยบาย

ดงักล่าว อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการให้การ

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 

เพื่อลดการพึง่พาความช่วยเหลอืจากภาครฐัลง ซึ่งจะเป็นการท า
ใหเ้กษตรกรมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้อย่างย ัง่ยนืต่อไป   
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คลงัออก 4 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ  
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาที่มีแนวโน้ม

ขยายตัวในอตัราที่ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา ประกอบกบัการ
เผชญิหน้ากบัภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัฟ้ืนตวัค่อนข้างช้า และการ
บริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งย ังคงเป็น
ปจัจยัเสีย่งส าหรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะต่อไป ดงันัน้
เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างมีเสถียรภาพ 
ซึง่ประกอบดว้ยมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของ
เอกชน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ และ
มาตรการส่งเสริมการส่งออก โดยภาครฐัคาดว่ามาตรการดงักล่าว
จะสามารถท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 1 หรือ
ประมาณ 1.2 แสนลา้นบาท 
 จากขอ้มลูขา้งต้นสะทอ้นใหเ้หน็ถึงความพยายามของรฐั
ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหลังจากที่อตัราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจต ่ ากว่าที่คาดการณ์เ น่ืองจากภาวะ
เศรษฐกจิโลกทีย่งัชะลอตวัโดยเฉพาะคูค้า้หลกั อย่างจีน สหภาพ
ยุโรป ประกอบกบัค่าเงินที่มีความผันผวนส่งผลให้ภาคการค้า
ระหว่างประเทศของไทยไดร้บัผลกระทบค่อนข้างมาก ในขณะที่
การบริโภคภายในประเทศที่เคยเป็นปจัจัยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกจิไทยกเ็ริ่มมสีญัญาณการชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองเป็น
ผลสบืเน่ืองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐัเริ่มหมดลง 
โดยเฉพาะโครงการรถยนต์คันแรก ดังนัน้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิหลกัทัง้ 4 ดา้นทีภ่าครฐัออกมาน้ีน่าจะมส่ีวนช่วยกระตุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เศรษฐกจิครึ่งปีหลงัไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจากมาตรการโดยส่วน
ใหญ่จะเริ่มมผีลบงัคบัใชใ้นช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2556 แต่ประเดน็ที่
น่าสนใจอย่างหน่ึงคอืมาตรการที่ภาครัฐใช้นัน้จะเน้นการใช้จ่าย
ของภาครัฐเช่นเดิมโดยไม่มีการเพิ่มวงเงินแต่จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของท างานด้วยการอดัเม็ดเงินผ่านงบประมาณ
ภาครฐั งบกลาง งบพฒันาจงัหวดั รวมทัง้งบกองทุนประชานิยม 
รวมทัง้การใชม้าตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน การ
สนบัสนุนการผลติรถยนต์อโีคคาร์ การจดัมหกรรมสนิคา้ประหยดั
พลงังาน นอกจากจะกระตุ้นการบริโภคแล้วยงัช่วยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวอีก
ดว้ย นอกจากน้ีการส่งเสริมการหาตลาดใหม่ การสนบัสนุนการใช้
เงินบาทเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน การสนับสนุนจัดท าวีซ่า
ประเภทเขา้ออกหลายครัง้ สนบัสนุนใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางชอบป้ิง 
นอกจากจะกระตุ้นใหม้กีารเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่ง
น่าจะเป็นการขยายโอกาสใหก้บัสนิคา้ OTOP ไดข้ยายตลาดมาก
ยิ่งขึ้น ส่วนการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 
นอกจากจะช่วยใหผู้้ประกอบการมีเงินทุนส าหรับหมุนเวียนหรือ
ลงทุนในกิจการแล้วน่าจะมีส่วนช่วยลดปญัหาการเป็นหน้ีนอก
ระบบไดม้ากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐควรพิจารณานโยบาย
การปล่อยสนิเชื่อว่าไม่มคีวามซ า้ซอ้นเพื่อป้องกนัไม่ให้ประชาชน
มหีน้ีสนิหลายทาง 
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4 มาตรการกระเศรษฐกิจไทย ปี 2556-2557 

   ทีม่า : กระทรวงการคลงั 

 
 
 

SET Index ปรบัตัวเพิ ่มข้ึน 11.31 จุด ซ้ือขำยเบำบำง
ต่อเนือ่ง 1.5 แสนล้ำน 
 SET Index ณ.วนัที่ 9 สิงหาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,432.25 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 11.31 จุด เมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,420.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลงัจากที่ใน
สปัดาหท์ีผ่่านมาค่าดชันีปรบัตวัในทศิทางทีล่ดลง 55.77 จุด โดย
มมีลูค่าการซือ้ขายตลอดสปัดาหค่์อนขา้งเบาบางต่อเน่ืองโดยอยู่
ทีร่ะดบั 149,833.17 ลา้นบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอด
สปัดาหก่์อนทีม่มีลูค่าการซือ้ขาย 173,695.1 ลา้นบาท โดยมูลค่า
การซือ้ขายสะสม (วนัที่ 1- 9 สิงหาคม 2556) บัญชี สถาบันใน
ประเทศ บญัชบีริษัทหลกัทรัพย์ และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ 
ซื้อสุทธิ 7,584.99 431.15 และ2,358.26ล้านบาท ตามล าดับ 
ในขณะทีน่กัลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 10,374.40 ลา้นบาท ซึง่
การขยายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงสญัญาณ
การดงึเงินกลบัเพื่อยา้ยฐานการลงทุนจากการทีเ่ศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เริ่มมสีญัญาณการฟ้ืนตัวที่ชดัเจนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่นัก

ลงทุนยงัคงมีความกงัวลต่อการที่ส านักงานสาขาของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ สาขาต่างๆ ออกมาให้ความเห็นว่าธนาคารกลาง
สหรฐัฯ น่าจะสามารถลดวงเงินตามมาตรการ QE ลงได้ภายในปี
น้ี หากเศรษฐกจิสหรฐัฯ มสีญัญาณการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริโภค 

• ภาษีเพื่อสนุนการจดั
สมัมนาภายในประเทศ 

• สนับสนุนการใช้
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน 

การลงทุน 

• ภาษียกระดบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว 

• สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ประหยดั
พลงังาน 

• สนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรและพืชพลงังาน 

• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของ SMEs 

การใช้จ่ายภาครฐั 

• เรง่เบิกจ่ายงบพฒันาจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดั 

• เรง่เบิกจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

• เรง่เบิกจ่ายของกองทุน
งบประมาณ 

• เตรียมพร้อมใชง้บประมาณปี 
2557 

• เรง่เบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อม
ปีของปีงบประมาณ 2556 

• เรง่เบิกจ่ายเงินรางวลั
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

• เรง่เบิกจ่ายงบอบรมและ
สมัมนา 

การส่งออก 

• เรง่ส่งเสริมการส่งออก
สินค้าไปยงัตลาดท่ีมี
ศกัยภาพ 

• สนับสนุนการใช้เงินบาท
ทางการค้ากบัประเทศ
เพื่อนบา้น 

• ส่งเสริมท าธรุกรรม
การค้าระหว่างประเทศ 

• สนับสนุนจดัท าวีซ่า
ประเภทเข้าออกหลาย
คร ัง้ 

• สนับสนุนให้ไทยเป็น
ศนูยก์ลางชอบป้ิง 

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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ค่ำเงินบำทผนัผวนตลอดทัง้สปัดำห์ คำดสปัดำห์หน้ำค่ำเงิน
บำทจะอยู่ในช่วง 31.00-31.50 บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์น้ีปรับตัวอ่อนค่าลงตลอดทัง้
สปัดาห ์เมื่อเทยีบกบัสปัดาหก่์อนหน้า โดย ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 
2556 ปิดทีร่ะดบั 31.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนค่า
ลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปลายสปัดาห์ก่อนที่อยู่ที่ระดบั 31.1139 
บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ณ วนัที ่2 สงิหาคม 2556 โดยในสปัดาห์
น้ีปจัจัยที่ท าให้ค่าเงินบาทปรับตัวผันผวนเป็นผลจากการที่นัก
ลงทุนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการเมอืงในประเทศไทยทีม่กีารชุมชุน
ของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างกนั ซึ่งอาจมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงขึน้ได ้ส่งผลใหค่้าเงินบาทถูกเทขายเพื่อรอความแน่นอน
ทางการเมือง โดยค่าเงินบาทช่วงต้นสปัดาห์ปรับตัวอ่อนค่าลง
อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัที ่7 สงิหาคมทีท่างกลุ่มคดัคา้นกล่าวว่าจะ
เพิ่มแรงกดดันรัฐบาลแต่สุดท้ายกลับไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ส่งผลใหห้ลงัวนัที ่7 สงิหาคมค่าเงินบาทกลบัแข็งค่าขึ้นอีก ทัง้น้ี

ส าหรบัค่าเงินบาทในสปัดาหห์น้ามปีจัจยัทีค่วรติดตามเพราะจะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทคือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ส าคญั ไดแ้ก่ ผลส ารวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ผล
ส ารวจแนวโน้มธุรกจิของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่
อาศยั ดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนส.ค. ยอดค้า
ปลกี การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันีราคาผู้บริโภค ดชันีราคา
ผู้ผลิต ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน การอนุญาตก่อสร้าง ข้อมูล
งบประมาณของรฐับาลกลางเดอืนก.ค. ขอ้มลูเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 
สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. และจ านวนผู้ขอรับ
สวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ ดงันัน้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธรุกิจคาดการณ์ว่าในสปัดาหห์น้า (13 - 16 สงิหาคม 2556 
) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.00 - 31.50 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐัฯ 

 
 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

รำคำทองค ำสปัดำห์น้ีปรบัตัวลดลง 3.90 เหรียญสหรฐัฯต่อ
ออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาห์น้ีมีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วนัที่ 9 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ระดบั 1,310.90 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ปรบัตวัลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสปัดาห ์   

 
(5 สิงหาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดบั 1,314.80 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ ์โดยปรบัตัวลดลง 3.90 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัว
ลดลงต่อเน่ืองหลงัจากที่สปัดาห์ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัว
ลดลง 41.60 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์
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ประธำนเฟดประจ ำสำขำประสำนเสียง ส่งสญัญำณลดขนำด 
QE ภำยในปีน้ี 

ประธานธนาคารกลางสหรฐัฯ ประจ าสาขาต่างๆ ออกมา
ใหค้วามเหน็ถึงแนวโน้มในการเริ่มชะลอมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ภายในปีน้ี ซึง่ค าแถลงดงักล่าวน าโดย นายเดนนิส 
ล๊อคฮาร์ท ประธานธนาคารการสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา 
และนายชาร์ลส ์อแีวนส ์ประธานธนาคารการสหรฐัฯ (เฟด) สาขา
ชคิาโก ต่างมทีศันะที่ตรงกนัถึงความเป็นไปได้ในการเริ่มชะลอ
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ดงักล่าวซึ่งสอดคล้องกบั
ความเห็นของนางซานดรา เพียนัลโต ประธานธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (เฟด) สาขาคลฟีแลนด ์และนาย ริชาร์ด ฟิชเชอร์ ที่กล่าว
ว่าหากตลาดแรงงานยงัคงมีทิศทางการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
แขง็แกร่งเหมอืนในปจัจุบนั ธนาคารกลางสหรฐัฯ พร้อมที่จะปรับ
ลดขนาดโครงการซื้อพันธบัตรลง  โดยอัตราว่างงานเดือน
กรกฎาคม อยู่ทีร่้อยละ 7.4 จากเดมิร้อยละ 7.6 ในเดอืนมถุินายน  

ผลของการแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวสร้างความกงัวล
ให้กบันักลงทุนทัว่โลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตัวลดลง 
โดยตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรบัตวัลดลงจากดชันี 15,518.74 จุด ลดลง 
93.39 จุด คดิเป็นร้อยละ 0.60 ตลาดหัง่เสง็ลดลง 298.31 จุด หุ้น
อนิเดยีลดลง 449.22 จุด เป็นต้น ส่วนราคาทองค าปรับตัวลดลง
อยู่ที ่1,274 ดอลลาร์/ออนส ์ซึง่การส่งสญัญาณในครัง้น้ีจะเป็นจริง
หรือไม่คงต้องติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใน
เดอืนกนัยายน ซึง่ถ้ามกีารชะลอมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
(QE) จริงอาจส่งผลต่อการลงทุนทัว่โลก แต่คงไม่มีความรุนแรง
มากนกัเน่ืองจากตลาดส่วนใหญ่ไดม้กีารคาดการณ์ไปในช่วงก่อน
หน้าน้ีแลว้ แต่ในทางกลบักนัการลดมาตรการผ่อนคลายช่วยให้
เงินทุนส ารองสหรฐัฯ มคีวามสมดุลมากยิง่ขึน้ 

เศรษฐกิจญีปุ่่ น ไตรมำส 2 ขยำยตวัรอ้ยละ 3.6 

รอยเตอร์เปิดเผยผลการส ารวจ เศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตร
มาสที ่2 มแีนวโน้มขยายตวัร้อยละ 3.6 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยตวัเลขคาดการณ์ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้แสดงให้เห็นถึง
การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ นายกรัฐมนตรีชินโชะ      
อาเบะ ที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจญี่ ปุ่นมีทิศทาง

ปรบัตวัอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามแนวทางทีร่ฐับาลก าหนดไว้
อาจเป็นปจัจัยสนับสนุนให้ รัฐบาลญี่ปุ่นปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(VAT) จากร้อยละ 5 ในปจัจุบนั เพิ่มเป็นร้อยละ 8 ภายในเดือน
เมษายน 2557 และเพิม่เป็นร้อยละ 10 ภายในเดอืนตุลาคม 2558 
ซึ่งการปรับขึ้นภาษีดังกล่าวมีสาเหตุจากการที่ประเทศญี่ปุ่นมี
สดัส่วนหน้ีสนิทีส่งูกว่าขนาดเศรษฐกจิของประเทศถึง 2 เท่า โดย
สดัส่วนหน้ีสนิทีส่งูมากในปจัจุบนัอาจส่งผลเสยีต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คงต้องพิจารณาจากปจัจัยด้าน
อื่นๆ ดว้ย เน่ืองจากประเด็นน้ีถือเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
สงูในทางการเมอืง 

ส่งออกของจีน ก.ค. ขยำยตวัรอ้ยละ 5.1 
ส านักงานศุลกากรจีนรายงานว่าการส่งออกในเดือน

กรกฎาคม 2556 ขยายตวัร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน (มลูค่าการส่งออก 186,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดือนมิถุนายนที่ขยายตัวร้อยละ  3.1 ขณะที่
การน าเข้าขยายตัวร้อยละ 10.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
(มูลค่าการน าเข้า 168,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส่งผลให้จีน
เกนิดุลการคา้ร้อยละ 29.6 (17,800 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

ส าหรบัการส่งออกของจีนทีเ่พิม่ขึน้นัน้มาจากอุปสงค์จาก
ภายนอกประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัวท าให้การส่งออกของจีนกลบัมา
ขยายตวัอกีครัง้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.3 (สหรฐัฯ เป็นตลาดส่งออกอนัดบัหน่ึงของจีน มสีดัส่วนการ
ส่งออกร้อยละ 17.2) และฮ่องกงซึ่งตลาดส่งออกอนัดบัสอง (มี
สดัส่วนการส่งออกร้อยละ 15.8) ในส่วนของการน าเข้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 10.9 เป็นผลมาจากการน าเข้าแร่เหล็กและทองแดงที่
เพิม่ขึน้ซึง่สะท้อนว่าการบริโภคภายในประเทศเริ่มฟ้ืนตัว จาก
ตัวเลขการค้าดงักล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่น่าจะ
สดใสขึน้ ถือเป็นสญัญาณทีด่สี าหรบัประเทศเศรษฐกจิที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงครึ่งหลงัของปี 
2556 การส่งออกของจีนจะมีแนวโน้ม เติบโตได้ไม่มากนัก 
เน่ืองจากการแขง็ค่าของเงินหยวน ประกอบกบัจีนที่ก าลงัมุ่งเน้น
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการ
บริโภคภายในประเทศเพิม่มากขึน้ 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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สถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดูไบ ปรับตัวลดลงตลอดทัง้สปัดาห์หลงั
แหล่งผลิตน ้ามนัดิบ Buzzard ในทะเลเหนือกลบัมาด าเนินการ
ผลติอกีครัง้จากทีไ่ดบ้ิดซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 5 วนั อกีทัง้ส านกังาน
สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) มีการรายงานว่าเมื่อ
สปัดาหท์ีผ่่านมาปริมาณการผลติน ้ามนัดบิของสหรฐัฯ เพิม่ขึ้นมา
อยู่ที่ 7.56 ล้านบาร์เรลต่อวนั ซึ่งถือเป็นระดบัที่สูงที่สุดตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2532 นอกจากน้ีราคาน ้ามนัยงัได้รับแรงกดดัน
จากการทีอ่หิร่านออกมาส่งสญัญาณถึงความต้องการเจรจาที่จะ
เจรจากบัสหรฐัฯ ในการยุติความขดัแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ 
ขณะทีน่กัลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับลด
ขนาดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ (QE) เร็วๆ น้ี อย่างไรกต็าม
ราคาน ้ามนัไดร้บัแรงสนบัสนุนจากความไม่สงบในลเิบีย ซึ่งท าให้
ปริมาณการส่งออกน ้ามนัของลเิบียลดลงมาอยู่ที ่425,000  

 
บาร์เรลต่อวนั จากปกติสามารถส่งออกไดม้ากกว่า 1 ลา้นบาร์เรล
ต่อวนั 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 5-9 สิงหาคม 2556 

 5 Aug 
13 

6 Aug 
13 

7 Aug 
13 

8 Aug 
13 

9 
Aug 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

105.27 104.30 103.65 103.65 -  

ท่ีมา: ไทยออยล์   

 
 
 
 

 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (12-16 สิงหาคม 2556) 

 การขอเจรจาระหว่างอิหร่านกบัสหรฐัฯ เร่ืองโครงการนิวเคลียร์ 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

 
 


