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Weekly Review 

 

 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหั่นจีดีพี 56 โตแค่ 3.5% 
คาดปี 57 โต 5.1% 
ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  รองอธิการบดีฝ่ ายวิ จัย  และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้
ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2556 จากที่เคยคาดการณ์
ในครั้งก่อนที่ร้อยละ 4.3 เหลือร้อยละ 3.5 หลังจากไทยได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัญหาทาง
การเมือง, การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ค่าครอง
ชีพสูง, ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า, การบรโิภคชะลอตัว และน้ าท่วม 
ส่งผลใหย้ังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 
          ขณะเดียวกันก็ได้ปรับลดประมาณการส่งออกไทยในปีนี้
จากมูลค่า 238,643 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ   4.1 
มาอยู่ที่มูลค่า 233,636 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.9 
การน าเข้าปรับลดลงจาก 267,737 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ขยายตัวร้อยละ 7.1 เหลือ 258,983 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 25,347 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับลดอัตราเงินเฟ้อจากร้อยละ 2.5 เหลือ
ร้อยละ 2.3 ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมในปีนี้
เดิมประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ระดับ 5,000-10,000 
ล้านบาท เพิ่มเป็น 10,000-15,000 ล้านบาท เนื่องจากน้ าได้เข้า
ท่วมในย่านธุรกิจและท่วมทางเข้านิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แม้
ไม่ได้รับความเสียหายเหมือนกับปี 2554 แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากความรู้สึกของประชาชนที่ไม่กล้าจับจ่าย
ใช้สอย โดยคาดว่าผลกระทบน้ าท่วมมีผลต่อการขยายตัว
เศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.05 
          ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่า
จะอยู่ที่ร้อยละ 4.6-5.5 แต่โอกาสน่าจะเป็นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
5.1 ส่วนการส่งออกอยู่ที่ระดับ 248,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 6.5 การน าเข้ามูลค่า 279,702 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8 ส่งผลให้ขาดดุลการค้ากว่า 30,879 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ ร้อยละ 3 และอัตรา
แลกเปล่ียนเฉล่ียที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยบวกมา
จากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น รัฐบาลไทยใช้นโยบาย

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจหั่นจีดีพี 56 โตแค่ 3.5% คาดปี 57 โต 5.1% 

 ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.ย. ลดลงต่อเนื่อง 15 เดือน ดัชนียืนต่ าสุดในรอบ 23 เดือน 

 ค่ายรถหันเน้นส่งออกดันส่งออกรถยนต์ ก.ย. ทุบสถิติสูงสุดรอบ 25 ปีอีกคร้ัง 

 เจ๊งจ าน าข้าว 2 ปีขาดทุน 4.25 แสนล้าน  

 ขยายเวลามาตรการภาษีส าหรับวิสาหกิจชุมชน  

 สหรัฐฯ ปรับเพิ่มเพดาหนี้ชั่วคราวส าเร็จ  

 ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในจีน ก.ย. เพิ่ม 21% 

 เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ปี 56 โต 7.8%  

 ดัชนคีวามเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน ก.ย. 56 ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี 
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คงดอกเบี้ยต่ าในครึ่งปีแรกและการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐ 
 การปรับลดประมาณการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจในระดับดังกล่าวเนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ยังมีความเส่ียงอยู่มากทั้งผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัญหาทางการเมืองใน
ประเทศ ค่าครองชีพที่ทรงตัวในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
และสถานการณ์น้ าท่วม ส่งผลให้การบริโภคในประเทศภาพรวม
ชะลอตัวลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ กล่าวส่งผลให้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
มีการปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ลง ส าหรับการ
คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2557 คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ในภาพรวมน่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกที่ขยายตัวในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2556 ส่งผลให้มีมุมมองต่อเศรษฐกิจปี 2557 ในภาพที่
ค่อนข้างดีและมีการขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างดีดังกล่าว 

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.ย. ลดลงต่อเน่ือง 15 เดือน ดัชนี
ยืนต่่าสุดในรอบ 23 เดือน 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส ารวจความเชื่อมั่นของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) 
ในเดือนกันยายน 2556 พบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือน
กันยายนอยู่ที่ระดับ 90.4 ลดลงจากระดับ 91.3 ในเดือนสิงหาคม 
ซึ่งเป็นผลมาจากยอดค าส่ังซื้อโดยรวม ยอดขาย ปริมาณการผลิต 
และผลประกอบการลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15 
และค่าดัชนีความเชื่อมันอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ 23 เดือน โดย
สาเหตุที่ท าให้ดัชนีความเชื่อมั่นลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการ
กังวลน้ าท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิต และการ
ขนส่งสินค้า ขณะที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่การแข่งขันมีความ
รุนแรง และความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจัยลบต่อ
ภาคธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการยังมีความหวังว่าการขับเคล่ือนการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะมีความชัดเจนมากขึ้น 
และมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับ
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.5 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 98.1 ในเดือนสิงหาคม 

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน

ที่ปรับตัวในระดับที่ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากสถานการณ์น้ าท่วมในหลายพื้นที่ที่ ส่งผลกระทบต่อนิคม
อุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า และ
วัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน ซ่ึงแม้ความเสียหายจากสถานการณ์น้ าท่วม
ในปีนี้จะเทียบไม่ได้กับมูลค่าความเสียหายจากสถานการณ์น้ า
ท่วมในปี 2554 แต่ก็ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง ส าหรับความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี
ใหม่ผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์ด้านยอดค าส่ังซื้อ และยอด
จ าหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นได้ โดยสิงที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องการ
ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการจัดหาแหล่งเงนิทนุใหก้บั
ผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ าท่วมเพื่อฟื้นฟูกิจการ  ดูแล
เสถียรภาพค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ผันผวนมาก
เกินไป พร้อมทั้งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพื่อ
กระตุ้นให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น สร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง และรักษาระดับราคาพลังงานและค่า
ไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ค่ายรถหันเน้นส่งออกดันส่งออกรถยนต์ ก.ย. ทุบสถิติสูงสุด
รอบ 25 ปีอีกคร้ัง 
          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.
อ.ท.) เปิดเผยว่าการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปในเดือนกันยายน 
2556 อยู่ที่ 118,253 คัน ท าลายสถิติสูงสุดรอบ 25 ปีอีกครั้ง 
นับตั้งแต่มีการส่งออกเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.47 จาก
เดือนที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการส่งออก 52,346.88 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.08 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่งผลให้การ
ส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-
กันยายน 2556) อยู่ที่ 847,341 คัน หรือเท่ากับร้อยละ 99.88 
ของยอดการผลิตเพื่อส่งออก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.22 จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออก 383,670.62 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้านจ านวน
รถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2556 มีทั้งส้ิน 194,737 คัน 
ต่ ากว่า 2 แสนคันเป็นเดือนที่ 2 ลดลงร้อยละ 16.28 จากช่วง
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เดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 จากเดือนที่ผ่าน
มา ส่งผลให้จ านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มี
จ านวนทั้งส้ิน 1,930,251 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.99 จากช่วง
เดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ านม า  ใ น ส่ วนขอ งยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศเดือนกันยายน 2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 94,859 คัน 
ต่ ากว่า 1 แสนคัน เป็นเดือนที่ 2 ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่
ผ่านมาร้อยละ 28.5 และลดลงร้อยละ 5.41 จากเดือนที่ผ่านมา 
เนื่องจากการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกเสร็จส้ิน
แล้วมีเพียงบางส่วนที่ก าลังติดตามว่าจะสละสิทธิ์หรือไม่ อย่างไรก็
ตามในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศยังคง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
          สถานการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะนี้ จะเห็นได้
ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะหันไปพึ่งพาตลาดส่งออกเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้เป็นผลจากสถานการณ์การบริโภครถยนต์ในประเทศมี
สัญญาณซึมตัวลงจากการหมดอายุของมาตรการคืนภาษีรถยนต์
คันแรก รวมถึงการส่งมอบรถยนต์ในโครงการดังกล่าวเสร็จส้ิน 
และมีผู้จองรถยนต์จ านวนหนึ่งสละสิทธิ์ ในขณะที่สถานการณ์
ด้านการส่งออกรถยนต์ยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องจาก
ความต้องการจากต่างประเทศยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  

เจ๊งจ่าน่าข้าว 2 ปีขาดทุน 4.25 แสนล้าน  
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ปาถกฐาในหัวข้อ "จ าน าข้าวเสียหายใหญ่หลวง ใครได้ประโยชน์" 
กล่าวว่าโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี
การผลิต 2554/55 และ 2555/56) มีผลขาดทุนรวมกันสูงถึง 4.25 
แสนล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นปีการผลิตแรก จ านวน 2.05 แสนล้าน
บาท และปีการผลิต 2555/56 อีก 2.2 แสนล้านบาท จากจ านวน
ข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 48.87 ล้านตัน โดยหากพิจารณา
การด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวในปีการผลิต 2554/55 ที่มีผล
ขาดทุน 2.05 แสนล้านบาทนั้น ยังไม่ได้มีการค านวณรวมผล
สูญเสียจากสต็อกข้าวที่หายไปกว่า 1 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 1.5 
หมื่นล้านบาท  
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีการชี้แจงว่า ขณะนี้รัฐบาลยัง
ขายข้าวไม่หมด จึงยังไม่สามารถสรุปตัวเลขขาดทุนทั้งหมดได้ 
และมองว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลขาดทุนในโครงการรับจ าน า
ข้าวของกลุ่มบุคคลต่างๆ เป็นการประเมินกันเอง ตัวเลขจึง
หลากหลาย โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่าตัวเลขขาดทุน

ที่มีการเปิดเผยไม่ได้เป็นตัวเลขที่แท้จริง ซึ่ง “ตัวเลขปิดบัญชี ณ 
เดือนมกราคม 2556 ขาดทุนประมาณ 1 แสนล้านบาท แต่ยังมี
ข้อถกเถียงเรื่องการคิดราคาจ านวนข้าวที่เหลือในสต็อก ขณะนี้
หลายฝ่ายอยู่ในระหว่างการประเมินตัวเลขการขาดทุน 
 ซึ่งหลายฝ่ายก็ให้ความกังวลในดังกล่าว ว่าโครงการรับ
จ าน าจะท าให้รัฐบาลเกิดความเสียหายจากการด าเนินนโยบาย  ที่
ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศ มีการบิดเบือนราคา
ตลาด หรือท าให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยหากมองแนวทางที่ 
ม.ร.ว. ปรีดิยาธรเสนอนั้น ก็เป็นการใช้เงินในลักษณะที่ย่อลง แต่
เกษตรกรได้รับไปเต็มๆ ก็จะช่วยลดการคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้น 
เป็นแนวทางการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่รัฐควรจะ
พิจารณาดูและลองน าไปปรับใช้ แต่หากมองในระยะยาวการ
ด าเนินโครงการรับจ าน านั้นต้องมีการปรับแนวทางในการด าเนิน
โครงการให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกร
สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง รวมทั้ง
เพื่อให้แก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะเพิ่มเทคโนโลยีภาค
การเกษตรให้มากขึ้น พร้อมทั้งด าเนินการใช้มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการผลิตและภาคเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุน 
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะด้านรายได้ 
รายจ่าย รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง  

ขยายเวลามาตรการภาษีส่าหรับวิสาหกิจชุมชน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการขยายเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับวิสาหกิจชุมชน (เฉพาะที่
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ที่มีเงินได้
พึงประเมินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา  3  ปี 
(ตั้งแต่ 1 มกราคา 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งการยกเว้น
ภาษีเงินได้ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ
เล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการเรียนรู้
ทางด้านภาษีและบัญชี เพิ่มความโปร่งใส และพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประการขนาดเล็ก 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภาครัฐที่
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนโดย
ผ่านมาตรการทางภาษี กล่าวคือ การละเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจ
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ชุมชนที่มีรายได้น้อยนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้
ให้กับวิสาหกิจชุมชนได้อย่างน้อยปีละ 450,000 บาท (อัตราภาษี
อยู่ที่ร้อยละ 25) แล้วยังช่วยเพิ่มเงินทุนการด าเนินงานให้กับ
วิสาหกิจชุมชนต่อไป ที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนถือเป็นธุรกิจขนาด
ย่อมระดับชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จาก
ข้อมูลสถิติของส านักงานเลขานุการกรมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า ในปี 2556 มีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้วจ านวนทั้งส้ิน 71,966 
แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6.29 และมีสมาชิกทั้งส้ิน 
1,252,706 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 4.02 โดยวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือกลุ่มการผลิต (การผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ) คิดเป็นร้อยละ 
82.62 เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

สัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 46.12 นอกจากนี้ยังพบว่าหน่วยงาน
ของภาครัฐนอกจากจะใช้มาตรการทางภาษีแล้วยังมีมาตรการ
ช่วยเหลือทั้งทางด้านองค์ความรู้ และทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ง
แนวทางการด าเนินงานดังกล่าวควรจะต้องท าควบคู่กันไป 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตภายใต้ต้นทุนการ
ผลิตเท่าเดิม หรือการส่งเสริมทางด้านการตลาด อาทิ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้
วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ดังเป้าหมายที่ต้องการ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวเพื่อเข้า
สู่การแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
จ านวนวสิาหกิจชมุชนและเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนที่อนุมติัการจดทะเบยีนแล้วป ี2553-2556 

ประเภท จ านวน (แห่ง) สมาชิก (ราย) 
2553 2554 2555 2556* 2553 2554 2555 2556* 

วิสาหกิจชุมชน 69,552 71,190 71,965 71,698 1,174,429 1,205,470 1,245,869 1,247,997 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 271 280 279 268 4,647 4,707 4,959 4,709 

รวมทั้งประเทศ 69,823 71,470 72,244 71,966 1,179,076 1,210,177 1,250,828 1,252,706 
%การเปล่ียนแปลง 5.76 -0.39 -0.38 1.94 6.29 -0.39 -0.39 4.02 

 

 

 

จ าแนกตามพื้นที ่ จ าแนกตามพื้นที ่

  
ท่ีมา: ส านักงานเลขานกุารกรม คณะกรมการส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชน 

หมายเหต:ุ ปี 2556 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 56 
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SET Index เพิ่มขึ้น 26.94 จุด มูลค่าการซื้อขายคึกคักเกือบ 
2.1 แสนล้าน 
 SET Index ณ.วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,484.72 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.94 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,457.78 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 56.26 จุด 

มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์อยู่ที่ระดับ 209,488.34 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 193,683.24 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-

18 ตุลาคม 2556) บัญชีสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 4,418.25 

4,552.26 และ1,718.13 ตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศ ขายสุทธิ 10,688.64 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ใน

สัปดาห์นี้ภาพรวมคึกคักขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนัก

ลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์การปิดหน่วยงาน

ราชการและการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ภายหลังที่

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณและเพิ่ม

เพดานหนี้แม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม ส่งผลให้สหรัฐฯ สามารถ

รอดพ้นจากการผิดนัดช าระหนี้และการถูกปรับลดเครดิตเรตติ้ง 

ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการลงทุนในสัปดาห์นี้มีความคึกคักเพิ่ม

มากขึ้น 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากการขยายเพดาน
หน้ีของสหรัฐฯ ส่าเร็จ คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 30.8-31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ เค ล่ือนไหวในลักษณะไป
ทางด้านข้างตามปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และเมื่อ
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ปิดที่
ระดับ 31.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
ร้อยละ 0.95 เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ระดับ 31.33 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยในสัปดาห์
นี้ตลาดได้รับข่าวดีจากการที่สหรัฐฯ สามารถขยายเพดานหนี้ได้
ส าเร็จแต่เป็นเพียงระยะส้ันเท่านั้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีลักษณะ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางที่แข็งตัวขึ้นเล็กน้อยตามการแข็งค่าของ
เงินในภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ส าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้าศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า 
(21-25 ตุลาคม 2556 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 
30.8-31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลือของปี 2556 และปี 2557 มี
แนวโน้มที่ค่าเงินบาทจะยังคงผันผวนในลักษณะนี้เนื่องด้วยจาก
หลายปัจจัยทั้งเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาด้าน
การคลังของประเทศสหรัฐฯ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ และการขยายตัวของคู่ค้าของไทย เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ค่าเงินบาททั้งส้ิน แต่ที่ควรจับตามองในขณะนี้คือปัญหาทางการ
คลังของสหรัฐฯ และการใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนทั้งตลาดเงิน และตลาดทุนล้วนแต่ใช้ปัจจัยนี้
ในการเค ล่ือนย้ าย เงิ นลงทุนไปในภูมิภาคต่ างๆ ที่ ยั งมี
ความสามารถในการท าก าไรให้กับกลุ่มนักลงทุนได้ ซึ่งไทยเป็น
หนึ่งในเป้าหมายในการเข้าท าก าไร โดยเมื่อยังคงมีการใช้
มาตรการ QE ของสหรัฐฯ อยู่จึงท าให้ในระบบยังคงมีสภาพคล่อง
ที่จะน าเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ได้ โดยส่วนหนึ่งเข้ามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งเข้ามาลงทุนในพันธบัตร
และเก็งก าไรค่าเงินบาท ส่งผลท าให้ค่าเงินบาทมีความผันผวน
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางการไทยโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต้องหาแนวทางในการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิด
ขึ้นกับค่าเงินบาทดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแม้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะมีมาตรการในการดูแลค่าเงินบาทที่ รัดกุม 
หน่วยงานภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศก็ควรมี
มาตรการในการลดความเส่ียงที่ด้านอัตราแลกเปล่ียนที่จะกระทบ
กับธุ รกิ จของตนด้วย  โดยทางการควรกระตุ้ น เตื อนให้
ผู้ประกอบการท าการป้องกันความเส่ียงให้กับธุรกิจของตนเอง 
เนื่องจากแนวโน้มที่ค่าเงินบาทจะผันผวนได้อย่างรวดเร็วในปีนี้
และปีหน้ายังคงมีอยู่ 
ราคาทองค่าสัปดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.70 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 18 ตุลาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,320.9 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ 
(14 ตุลาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,271.2 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.70 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองค าปรับตัวลดลง 25.3 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 
 

 

สหรัฐฯ ปรับเพิ่มเพดาหน้ีชั่วคราวส าเร็จ  
วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณ

และเพิ่มเพดานหนี้ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านด้วยคะแนน
เสียง 81 ต่อ 18  และถูกส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน
ถึงเส้นตายเพียง 4 ชั่วโมง ด้วยคะแนน 285 ต่อ 144 หลังจากนั้น
ส่งต่อให้ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ลงนามเพื่ออนุมัติใช้ทันที 
ซึ่งการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถ
มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการด าเนินงานของรัฐบาลไปจนถึง
วันที่ 15 มกราคม 2557 และปรับเพิ่มเพดานหนี้ชั่วคราวไปจนถึง 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอดจนสามารถรอดพ้นจากการผิดนัด
ช าระหนี้และการถูกปรับลดเครดิตเรตติ้ง ซึ่งการที่สหรัฐฯ 
สามารถเปิดหน่วยงานราชการได้ในครั้งนี้ส่งผลให้คนงานกว่า 
800,000 คน สามารถกลับมามีรายได้ รวมถึงยังได้รับเงินชดเชย
ในช่วงหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งในช่วงใกล้

หมดอายุมาตรการ และท้ายที่สุดรัฐบาลสหรัฐฯ จะสามารถปรับ
เพิ่มเพดาหนี้ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่เป็นประเด็น
ที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง  
ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในจีน ก.ย. เพิ่ม 21% 

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในจีนแถลงยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่น
ในประเทศจีนเดือนกันยายนปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 21.0 อยู่ที่ 1.59 
ล้านคนั และคาดว่าตลอดทั้งปี 2556 ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในจีน
จะอยู่ที่ 20.0 ล้านคัน หลังจากบรรยากาศการต่อต้านญี่ปุ่นใน
ปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนบนเกาะเตี๋ยวหยูเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่าน
มาลดลง รวมถึงญี่ปุ่นได้ออกรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อเจาะตลาดใน
ประเทศจีนโดยเฉพาะ ส่งผลให้บรรยากาศการขายสินค้าญี่ปุ่น
รวมถึงยอดขายรถยนต์ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่อย่าง ฮอนด้ามอเตอร์ เปิดเผยว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 83.4 หรือประมาณ 117,100 คัน ส่วนโตโยต้ายอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5 หรือประมาณ 72,100 คัน 

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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ส าหรับแนวโน้มยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในปี 2557 คาดว่า
จะยังคงมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากปัญหาข้อ
พิพากบนเกาะเตี๋ยวหยูไม่กลับมาปะทุอีกคร้ังหนึ่ง 

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3 ปี 56 โต 7.8%  
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน รายงานว่าเศรษฐกิจจีนไตร

มาส 3 ปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกไตรมาสที่
ผ่านมาของปีนี้ หลังจากชะลอตัวในครึ่งปีแรกจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลที่
เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ส าหรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของ
เศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนั้น 

เป็นผลมาจากมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การลดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
ส าหรับบริษัทขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ประกอบกับ
การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโร
โซนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะรักษาแนวโน้ม
การฟื้นตัวต่อไป พร้อมกับจะสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้เมื่อต้นปีที่ร้อยละ 7.5 อย่างแน่นอน ส าหรับประเด็นที่
น่าจับตามองต่อไปจากนี้คือ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ และ
รายละเอียดของเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ที่จะส่งผลต่อการก าหนด
ทิศทางของเศรษฐกิจจีนในระยะหลายปีข้างหน้า 

 

ที่มา: IMF 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน ก.ย. 56 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ร าย งานว่ าดั ชนี ค วาม เชื่ อมั่ นทาง เศรษฐกิ จ  (Economic 
Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนกันยายน 2556 ปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 96.9 เพิ่มขึ้นจาก 95.3 ในเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี เมื่อพิจารณา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ 5 อันดับแรกในยูโรโซน พบว่า เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และ
สเปน ค่าดัชนีฯ ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมีเพียงเนเธอร์แลนด์ที่ค่าดัชนี
ฯ ปรับตัวลดลง (-0.9) มีค่าดัชนีฯ อยู่ที่ 91.8 ทั้งนี้สเปนและอิตาลี
เป็นประเทศที่ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสัดส่วนที่
เท่ากัน (+2.5) โดยมีค่าดัชนีฯ อยู่ที่ 96.8 และ 94.0 ตามล าดับ  

 
 
รองลงมาคือฝรั่งเศสปรับตัวเพิ่มขึ้น (+1.6) ค่าดัชนีอยู่ที่ 93.5 
และเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น (+0.3) ค่าดัชนีอยู่ที่ 104.1 

ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  (Economic 
Confidence Index) ของยูโรโซนดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นและมองเศรษฐกิจของยูโร
โซนในเชิงบวกมากขึ้นหลังแนวโน้มเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น 
(จีดีพียูโรโซนไตรมาส 2 ของปีนี้ ขยายตัวที่ร้อยละ 0.3) แต่
อย่างไรก็ตาม คงต้องจับตาดูนโยบายด้านเศรษฐกิจของนางอัง
เกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ของของเยอรมนีว่าจะมี
การปรับเปล่ียนแนวทางการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศยูโรโซนใหม่  หรือจะยังคงสนับสนุนมาตรการ
รัดเข็มขัดที่เข้มงวดต่อไป 
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ที่มา: The European Commission 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบปรับตัวลงเล็กน้อยจากปัญหา US 

Government Shutdown ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในช่วงต้น
สัปดาห์ หลังจากปิดด าเนินการหน่วยงานภาครัฐมาเป็นเวลา 3 
สัปดาห์ และความกังวลต่อการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของ
สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการครบก าหนดในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ซึ่งหากการ
เจรจาไม่ส าเร็จจะท าให้สหรัฐฯ ผิดช าระหนี้เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายจัดสรร
งบประมาณ และเพิ่มเพดานหนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มอ านาจการกู้ยืม โดย
ร่างกฎหมายดังกล่าวนี้จะจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงาน
ของรัฐบาลไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557 ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดด าเนินการได้ตามปกติอีกครั้ง และ
ปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความกังวลเนื่องจากร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหาภาคการคลังรอบใหม่ในอนาคต
อันใกล้นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 14-18 ตุลาคม 2556 

 14 Oct 
13 

15 Oct 
13 

16 Oct 
13 

17 Oct 
13 

18 
Oct 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

107.94 107.94 106.88 107.44 - 107.55 

ที่มา: ไทยออยล์ 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (21-25 ตุลาคม 2556)        

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกันยายน 2556 
 

 


