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Weekly Review 

 

 
 

ธนาคารโลกมองศก.ไทย ปีนี้โตร้อยละ 4.5 

ธนาคารโลกยังคงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อย
ละ 4.5 โดยครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวเต็มที่ของ
เศรษฐกิจหลังเหตุการณ์น้้าท่วมคล่ีคลาย ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจ
ยุโรปยังทรงตัว และอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยบ้าง 
โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 จะขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่ประสบปัญหาน้้าท่วม ทั้งนี้คาดว่าว่าสภาพ
คล่องจะไหลกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทยยังคง
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจ
ยังแข็งแกร่ง 

 
 

การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยของธนาคารโลกดังกล่าวที่มอง
ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ดังกล่าวเป็น
การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับที่ต่้ากว่าที่
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจในประเทศของไทยหลายหน่วยงาน
คาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ
ประมาณ 5.5-6.0 ซึ่งการคาดการณ์เศรษฐกิจดังกล่าวอาจเป็น
การคาดการณ์จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกเป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงมีความเข้มแข็งแม้
สถานการณ์ด้านการส่งออกที่อาจจะชะลอตัวลงมากอันได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจยุ โ รป จี น  รวมถึ ง

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ธนาคารโลกมองศก.ไทย ปีนี้โตร้อยละ 4.5  
 เศรษฐกิจยุโรป จีน ดึงความเชื่อม่ันอุตสาหกรรมเดือกกรกฎาคมวูบต่้า 100 ในรอบ 6 เดือน 
 อุตสาหกรรมยานยนต์คึกคักยอดผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมสูงท้าลายสถิติคาดสิ้นปีได้ 2 ล้านคัน 
 คลังเผยรายได้ 10 เดือนเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน  
 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ 7.5 
 หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรพุ่งสะท้อนประสิทธิภาพนโยบายรัฐ 
 รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พอใจตัวเลขต่างชาติเดินทางเข้าไทย 7 เดือนแรก 
 ค่าเงินสัปดาห์นีโ้ดยรวมปรับตัวอ่อนค่าลงจากความผิดหวังต่อตัวเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียผนวกกับ

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 31.45-31.75 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 เศรษฐกิจยูโรโซนติดลบไตรมาส 2 ลดลงร้อยละ 0.2 
 สัญญาณเศรษฐกิจจีนชะลอตัวรัฐเร่งเครื่องดันขยายตัวตามเป้า ร้อยละ 7.5  
 เศรษฐกิจญี่ปุ่น ไตรมาส  2 ซึมขยายตัวร้อยละ 1.4  
 ยอดการขอสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ส่ ง สัญญ าณชะลอตั ว ล ง  แต่ ก า รบ ริ โ ภค
ภายในประเทศของไทยยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงสถานการณ์ด้านการลงทุนในประเทศก็มีการขยายตัวใน
ระดับที่ดีจากการลงทุนทั้งในส่วนของภาคเอกชนเอง และการ
ลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการลงทุนเพื่อการ
บริหารจัดการน้้าของภาครัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีส่วนอย่างมาก
ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ ให้สามารถ
ขยายตัวได้ในระดับที่ดี 

เศรษฐกิจยุโรป จีน ดึงความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือก
กรกฎาคมวูบต่่า 100 ในรอบ 6 เดือน 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส้ารวจความเชื่อมั่นของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนกรกฎาคม 2555 จ้านวน 1,050 
ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่น
ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับ 98.7 ลดลงจากระดับ 102.7 ใน
เดือนมิถุนายน โดยค่าดัชนความเชื่อมั่นในปัจจุบันปรับลดลง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และปรับตัวต่้ากว่า 100 ในรอบ 6 เดือน 
ส้าหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 
104.8 ลดลงจากระดับ 105.8 ในเดือนมิถุนายน โดยการปรับตัว
ลดลงของค่าดัชนีบัน และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เป็นผลมา
จากการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบ
ด้านยอดค้าส่ังซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต 
ต้นทุนการประกอบการ และผลประกอบการ อีกทั้งเมื่อพิจารณา
แยกตามขนาดอุตสาหกรรม พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเดือนกรกฎาคมล้วนปรับตัวลดลงจาก
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

โ ด ย 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 มั่ น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้เป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่
ชะลอตัวของสหภาพยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็น
หลัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมจะมีการพึ่งพาการส่งออกใน
ระดับสูงการที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส้าคัญ
ชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
นอกจากนี้สถานการณ์ด้านต้นทุนการผลิตที่สูงจากราคาพลังงาน 
ราคาวัตถุดิบ การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม รวมถึง
สถานการณ์การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่้าก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในระยะนี้ 
แ ล ะค าดว่ า ห าก ไม่ มี ปั จ จั ย ลบ ใ ดๆ  เ ข้ า ม าก ร ะท บต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมในระยะนี้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการน่าจะมี
การเคล่ือนไหวขึ้นลงในระดับที่ไม่มากนักและคาดว่าจะยืนตัวอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าฐานที่ 100 โดยภาคอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมในระยะนี้จะต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็น
หลัก 

อุตสาหกรรมยานยนต์คึกคักยอดผลิตรถยนต์เดือน
กรกฎาคมสูงท่าลายสถิติคาดสิ้นปีได้ 2 ล้านคัน 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงยอด
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2555 มี
ทั้งส้ิน 212,727 คัน ท้าสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 44.48 และเพิ่มขึ้นจากเดือน
มิถุนายน 2555 ร้อยละ 3.47 ส่งผลให้จ้านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ใน
เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2555 มีจ้านวนทั้งส้ิน 1,270,365 คัน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 32.63 

โดยในจ้านวนนี้ ส้าหรับยอดการผลิตเพื่อส่งออกเดือน
กรกฎาคม 2555 มีจ้านวนทั้งส้ิน 90,385 คัน คิดเป็นร้อยละ 
42.49 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 14.22 โดยยอดการผลิตเพื่อส่งออกตั้งแต่เดือน
มกราคม-กรกฎาคม 2555 ผลิตเพื่อส่งออกทั้งส้ิน 557,923 คัน 
เท่ากับร้อยละ 43.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.3 ในส่วนของการผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายในประเทศ เดือนกรกฎาคม 2555 มีจ้านวนทั้งส้ิน 
122,342 คัน คิดเป็นร้อยละ 57.51 ของยอดการผลิตทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 79.63 ส่งผลให้
ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อจ้าหน่ายในประเทศในเดือนมกราคม -
กรกฎาคม 2555 มีจ้านวนทั้งส้ิน 712,442 คัน เท่ากับร้อยละ 
56.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - 
กรกฎาคม 2554 ร้อยละ 53.08 

ในส่วนของยอดจ้านวนยอดจ้าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2555 มีจ้านวนทั้งส้ิน 131,646 คัน สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 80.6 
และเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2555 ร้อยละ 6.6 โดยยอด
จ้าหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่ผู้ผลิตรถยนต์เร่งการ
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ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบ
รถยนต์ให้กับลูกค้าที่จองรถไว้เป็นจ้านวนมากจากนโยบายรถคัน
แรกของรัฐบาล และยอดค้างการส่งมอบตั้งแต่ช่วงน้้าท่วมเมื่อปีที่
ผ่านมา 

จากตัวเลขยอดการผลิตและยอดจ้าหน่ายรถยนต์ในเดือน
กรกฎาคมสะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีการขยายตัวทั้งในด้านการ
ผลิตและการส่งออกในระดับที่ดีทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริโภค
รถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวในระดับที่จากนโยบายรถยนต์คัน
แรกของภาครัฐ รวมถึงความต้องการสินค้ายานยนต์จาก
ต่างประเทศที่ยังมีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ขยายตัวในระดับที่ไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคในประเทศ ซึ่งคาดว่าในช่วง 5 
เดือนที่ เหลือของปีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมีการเร่งการผลิต
รถยนต์เพื่อชดเชยยอดส่งมอบที่ค้างเก่า ตลอดจนเพื่อเร่งส่งมอบ
รถยนต์ตามนโยบายรถยนต์คันแรกของรับบาล ซึ่งในช่วง 7 
เดือนแรกของปีมียอดการผลิตทั้งเพื่อจ้าหน่ายในประเทศและ
ส่งออกรวมกันสูงถึง 1,270,365 คัน คาดว่าในช่วงส้ินปียอดการ
ผลิตรถยนต์น่าจะสามารถท้าสถิติสูงสุดได้ทะลุ 2 ล้านคันได้อย่าง
แน่นอน 

คลังเผยรายได1้0 เดือนเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน 
กระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้สุทธิรัฐบาล

ประจ้าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 126,721 ล้านบาท สูงกว่าประมาณ
การ 1,660 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 ส่งผลให้ 10 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 1,558,452 ล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมาย 12,280 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 (สูงกว่าช่วง
เดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.7) 

การจัดเก็บรายได้สุทธิรัฐบาลที่ เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรขาเข้า และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของของภาคอุตสาหกรรมจากภาวะ
อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์
ประกอบกับนโยบายรถยนต์คันแรกท้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ต้องเร่งก้าลังการผลิตเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศจึงจ้าเป็นต้องมีการน้าเข้าสินค้าหมวดยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักร เป็นจ้านวนมาก ตลอดจน
มาตรการของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ภาค
ประชาชนมีก้าลังซื้อมากขึ้นและภาคธุรกิจมีการขยายการลงทุน

เพิ่มขึ้น 
แต่อย่างไรก็ตามการขยายเวลาลดอัตราภาษีน้้ามันดีเซล 

ส่งผลให้รายได้จากภาษีน้้ามันไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อการจัดรายได้ของกรมสรรพสามิตในระยะส้ันเนื่องจากเหลือ
เพียง 1 เดือนมาตรการดังกล่าวจะส้ินสุดลง แต่หากในระยะยาว
กรมสรรพสามิตยังมีปัจจัยเส่ียงจากนโยบายโครงการรถยนต์คัน
แรกที่มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบซึ่งท้าให้มีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการมากขึ้นซึ่งมีการคืนภาษีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจะเริ่ม
ขึ้นในปีงบประมาณใหม่นี้ ดังนั้นการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
ส้าหรับระยะเวลาที่เหลืออีก 2 เดือนในปีงบประมาณ 2555 จึงไม่
น่ากังวลเท่ากับการบริหารจัดการของภาครัฐในปี 2556 ที่มี
รายจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้มีแนวโน้มลดลงจากนโยบายการ
จัดเก็บภาษีที่จะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้านี้ 

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ 7.5 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภาพรวมดัชนีราคาสินค้า

เกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาในเดือนกรกฎาคม 2555 อยู่ที่ 
149.50 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.5 โดยเป็น
การปรับตัวลดลงจากยางพารา สับปะรดโรงงาน มะพร้าว สุกร 
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีผลผลิตขยายตัว
ร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลผลิตมันส้าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ทุเรียน และล้าไย ทั้งนี้คาดว่าดัชนีผลผลิตในภาพรวมในเดือน
สิงหาคม 2555 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคมเนื่องจาก
สินค้าหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปาล์มน้้ามัน ล้าไย 
ทุเรียนลองกองออกสู่ตลาดมากในช่วงเวลาดังกล่าว 

ซึ่งแม้ว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคมจะปรับตัว
ลดลงก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวลดลงในอัตราที่ชะลอตัว
ลงจากในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ที่ระดับราคาสินค้าเกษตร
ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 12.0 อันเป็นผลจาก ราคาสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงปรับตวั
ลดลงตามไปด้วย 

หน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรพุ่งสะท้อนประสิทธิภาพนโยบาย
รัฐ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เปิดเผยถึงผลการส้ารวจเกษตรกรทั่วประเทศ เกี่ยวกับ
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สถานการณ์ชาวนาไทย พบว่าหนี้สินโดยรวมของเกษตรกรไทย
ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นและยังเป็นปัญหาเรื้อรัง และมีผลท้าให้มีหนี้
นอกระบบมากขึ้น เนื่องจากต้องการน้าเงินไปใช้ในการลงทุน ซื้อ
ปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และการไม่มีหลักทรัพย์ค้้า
ประกัน ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น การ
ขยายก้าลังการผลิตเพิ่มเพื่อตอบสนองนโยบายรับจ้าน้าของรัฐที่
ต้องการจะยกระดับรายได้เกษตรกร และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้จากการส้ารวจพบภาระหนี้ สินต่อครัวเรือนในปี 2554 
โดยรวมอยู่ที่ระดับ 103,047 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 
แบ่งเป็นหนี้ในระบบร้อยละ60.9 และหนี้นอกระบบร้อยละ 39.1 
เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีหนี้  96,689 บาทต่อครัวเรือน โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้ในวงเงิน 50,000-75,000 บาท 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา
เกษตรกรส่วนใหญ่บอกว่าทั้งก้าไรที่ได้รับ ราคาที่ขายได้ จ้านวน
ผลผลิตที่ผลิตได้ ต้นทุนที่ใช้ ตลอดจนการจับจ่ายใช้สอย และการ
ออมนั้นเท่าเดิม สะท้อนว่านโยบายดูแลราคาสินค้าเกษตรของ
รัฐบาลในรอบ 1 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้ท้าให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น โดยเกษตรกรยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุม
ราคาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรไม่มีอ้านาจ
ต่อรอง และแม้ผลผลิตจะขายได้ราคาดีแต่ต้นทุนก็ไม่ได้ถูกลง 
ดังนั้นการรับจ้าน้าสินค้าเกษตรจึงไม่ได้ส่งผลให้หนี้ สินของ
เกษตรกรลดลงแต่อย่างใด 

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พอใจตัวเลข
ต่างชาติเดินทางเข้าไทย 7 เดือนแรก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พอใจจ้านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในช่วง 7 เดือนแรก ขณะที่
ภาคเอกชน จัดงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 11 กระตุ้นการ
ท่องเที่ยวคาดการเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท 

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการจัดงานเที่ยวทั่วไทย 
ไปทั่วโลก ครั้งที่ 11 ว่า จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส้าหรับตัวเลข
นักท่องเที่ยว 7 เดือนแรก ระหว่างมกราคม - กรกฎาคม 2555 มี
ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจ้านวน 12.5 ล้านคน ซึ่งถือ
เป็นตัวเลขที่น่าพอใจ ดังนั้นมั่นใจว่าสิ้นปี 2555 จะมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้าไทยตามเป้าที่ตั้งไว้ 19.5 ล้านคน จากที่เคย
คาดการณ์ไว้ในช่วงเดือนมีนาคมประมาณ 21 ล้านคน หากมีการ
ปรับลดตัวเลขจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลงตามที่กล่าวคือ 
19.5 ล้านคน ซึ่งศูนย์พยากรณ์คาดว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้และ
อาจจะเกิน เป้ าที่ ตั้ ง ไว้  เนื่ องจาก 7  เดือนแรกมีจ้ านวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 12.4 ล้านคน หากต้องการให้ได้ตามเป้า
ที่ตั้งไว้อีก 5 เดือนที่เหลือต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
มาเฉล่ียเดือนละประมาณ 1.42 ล้านคน ซึ่งเป็นจ้านวนที่น้อยกว่า
ในปีก่อนที่ไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วม 3 เดือนสุดท้าย
ของปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเฉล่ียประมาณ 1.47 ล้านคน ส่งผลให้
ทางศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าจ้านวนนักท่องเที่ยวในปี 55 จะ
เป็นไปตามเป้าหรือเกินเป้าของที่กระทรวงท่องเที่ยวตั้งไว้ 

 
 ปี 2554 

(ล้านคน) 
ปี 2555 
(ล้านคน) 

ม.ค.-ก.ค. 11.27 12.41 
รวมทั้งป ี 18.89 19.50(เป้าหมาย) 

เฉลี่ยต่อเดือนชว่ง ส.ค.-ธ.ค. 1.52 1.42 
เฉลี่ยต่อเดือนชว่ง ต.ค.-ธ.ค. 

(ช่วงน้้าท่วมกรุงเทพ) 
1.47 - 

 

 
 
 

ค่าเงินสัปดาห์น้ีโดยรวมปรับตัวอ่อนค่าลงจากความผิดหวัง
ต่อตัวเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียผนวกกับตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะ
อยู่ในช่วง 31.45-31.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระหว่างสัปดาห์  โดยใน

สัปดาห์นี้ ณ วันที่ 17 ส.ค. 55 ปิดที่ระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับระดับ 31.48 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 10 ส.ค. 55 โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่

ค่าเงินบาทขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่องจากเป็นการแขง็

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ค่าตามค่าเงินในภูมิภาค และตลาดเงินยังคงเฝ้ารอการประกาศ

ตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ และยุโรปเพื่อมาเป็นปัจจัย

ประตุ้นให้เกิดการซื้อขายเงินตราต่างประเทศต่อไป และในช่วง

กลางสัปดาห์ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเนื่องจากการประกาศ

ตัวเลขการค้าปลีกของสหรัฐออกมาดี ผนวกกับตัวเลขเศรษฐกิจ

จีน และญี่ปุ่นออกมาไม่ดีดังคาด โดยตัวเลขการส่งออกของจีนผิด

จากที่คาดการณ์ไว้มากซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน ส่วนตัวเลขอัตราการขยายตัวของ

เศรษฐฏิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 แผ่วลง ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาค

ปรับตัวอ่อนค่าลง โดยนักค้าเงินกลับไปถือเงินดอลลาร์เพิ่มมาก

ขึ้น โดยในสัปดาห์หน้า (20-24 ส.ค. 55 ) ศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ใน

กรอบ 31.45-31.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรบัตัวในกรอบแคบๆ เพิ่มขึ้น 
4.54 จุด 

SET Index ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ปิดที่ระดับ 1,223.91 
จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.54 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ที่
อยู่ที่ 1,219.37 จุด มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์  113,042.37 
ล้านบาท เนื่องจากในสัปดาห์ดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเปิดท้าการเพียง 4 วันท้าการเท่านั้น โดยมูลค่าการ
ซื้อขายสะสมวันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 1,206.87 และ 
7,672.06 ล้านบาท ในขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนัก
ลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 4,573.46 และ 4,305.46 ล้านบาท 

ราคาทองค่าตลอดสปัดาหป์รับตัวลดลงจากชว่งต้นสัปดาห ์
4.9 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ ์

ราคาทองค้าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลงโดยราคา
ทองค้า ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 1,616.70 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,621.60 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์  
 

เศรษฐกิจยูโรโซนติดลบไตรมาส 2 ลดลงร้อยละ 0.2 

เศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 2 ของปีนี้ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 
ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 0.0 โดยประเทศที่
มีเศรษฐกิจหดตัวมากที่สุดคือ โปรตุเกส ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.2 
ไซปรัส ปรับตัวดลลงร้อยละ 0.8 และอิตาลี ขปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.7 สาเหตุส้าคัญมาจากปัญหาหนี้สาธารณะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นและ
ยังไม่สามารถด้าเนินการแก้ไข ประกอบเศรษฐกิจภายในประเทศ
ของสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนเร่ิมเข้าสู่ภาวะถดถอย ตัวเลขดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนก้าลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่าง
แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลงลงท้าให้ภาค

ธุรกิจลังเลที่จะลงทุน และความกังวลต่อการใช้จ่ายของประชาชน 
อย่างไรก็ตามคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะด้าเนิน
นโยบายเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนเกิดการเติบโต
เพิม่มากขึ้น 

สัญญาณเศรษฐกิจจีนชะลอตัวรัฐเร่งเคร่ืองดันขยายตัวตาม
เป้า ร้อยละ 7.5 

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลง ท้า
ให้คาดว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัว
ในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนในส่วน
ต่างๆ ได้แก่  
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Weekly Review 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

- การส่งออกขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอตัวลดลงจากเดือน
มิถุนายนที่การส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

- การน้าเข้าขยายตัวร้อยละ 4.7 ชะลอตัวจากเดือน
มิถุนายนที่การน้าเข้าขยายตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

- หนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชย์ของจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
โดยในไตรมาสที่ 2 มูลค่าหนี้เท่ากับ 456,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 
18,200 ล้านหยวน โดยเป็นหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มสถาบัน
การเงิน นอกจากนี้พบว่ายอดการกู้ยืมเงินลดลง แสดงให้เห็นว่า
ภาคธุรกิจเกิดความกังวลท้าให้เริ่มลงทุนน้อยลง 

จากตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวท้าให้รัฐบาลจีนออกมาประกาศ
ว่าจะด้าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจีนอาจ
ด้าเนินการปรับลดอัตราส่วนเงินส้ารองทางกฎหมาย (RRR) และ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจจีนขยายตัว
ร้อยละ 7.5 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีน้ี 

เศรษฐกิจญี่ปุ่น ไตรมาส  2 ซึมขยายตัวร้อยละ 1.4 

ญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจ้าไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 1.4 ขยายตัวลดลงจาก
ไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ของปีนี้ เนื่องจากการชะลอตัวของการใช้จ่าย
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการฟื้นฟูประเทศ จากเหตุการณ์
แผนดินไหว ภาคการส่งออกที่ยังชะลอตัว จากปัญหาการแข็งค่า
ของเงินเยน วิกฤติเศรษฐกิจหนี้ยุ โรป และการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคภายในประเทศที่ลดลง 

ซึ่งปัจจัยเส่ียงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นใน
อนาคต ยังคงเป็นปัญหาหนี้ของยุโรป  ปัญหาการเงินของสหรัฐฯ 
และราคาส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นที่สูงขึ้นจากการแข็งค่าของเงิน
เยน 

 

ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ญี่ปุ่น ต่่าสุดในรอบ 16 เดือน 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าในเดือนมิถุนายนยอดเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 4.333 แสนล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 19.6  
ซึ่งตลอด ปี 2012 คาดการณ์ว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 
57,839.3 ล้านดอลลาร์ หรือ ร้อยละคิดเป็น 1 ของ GDP 

สาเหตุที่ท้าให้ยอดเกินดุลสะพัดลดลงเนื่องจากการขาด
ดุลการค้า โดยในครึ่งปีแรกยอดการน้าเข้าขยายตัวร้อยละ 9.2 
จากการน้าเข้าพลังงานและเครื่องจักร ส่วนด้านการส่งออก
ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 จากยอดการส่งออกรถยนต์ที่ปรับตัวดี
ขึ้น แต่ปัจจัยเส่ียงต่อการส่งออก ยังคงเป็นความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐฯและแนวโน้มการแข็งค่าของเงิน
เยน 

ยอดการขอสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมปรับตัว
ลดลงร้อยละ 1.1 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดการขอสร้างบ้านใหม่
ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม 2555 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 จาก
เดือนก่อน โดยมียอดขอสร้างบ้านใหม่ทั้งส้ิน 746, 000 หลัง การ
ปรับลดครั้งนี้ เป็นผลมาจากในเดือนก่อนหน้าได้มีการปรับเพิ่ม
ยอดการขอสร้างบ้านใหม่มากที่สุดในรอบ 3 ปี ท้าให้อุปทานการ
ขอสร้างบ้านใหม่ในเดือนกรกฎาคมลดลงเล็กน้อย ส่วนยอดการ
ยึดบ้านติดจ้านอง เดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 22 
เมื่อเทียบกับรายปี ซึ่งสะท้อนถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่
อาศัยของสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

ปัจจัยที่ยังเป็นความเส่ียงของสหรัฐฯ ยังคงมีทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะปัจจัยภายในประเทศในเรื่องความไม่
แน่นอนทางด้านการคลัง โดยในปีหน้าสหรัฐฯต้องเริ่มตัดลด
งบประมาณรายจ่าย มาตรการปรับเพิ่มภาษี ตลอดจนการปรับ
เพิ่มเพดานหนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะต่อไปได้ 
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สถานการณ์ราคาน้่ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก
ความคาดหวังของตลาดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุโรป และจีน จะ
ออกมาตรการ/แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะที่อุปทาน
น้้ามันดิบมีความตึงตัวมากขึ้นจากการปิดซ่อมบ้ารุงแหล่งผลิต
น้้ามันในทะเลเหนือ ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ปัญหา
ความไม่สงบในซีเรียที่รุนแรงมากขึ้นหลังอิหร่านให้การสนับสนุน
รัฐบาลซี เรี ย  รวมถึงฤดูกาลพายุ เฮอริ เคนในมหาสมุทร
แอตแลนติกยังคงเป็นปัจจัยส้าคัญต่อราคาน้้ามันในสัปดาห์นี้ 

 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที่ 6-10 สิงหาคม 2555 
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108.43 109.21 109.16 111.11 - 109.4
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ที่มา: ไทยออยล์  
 


