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Weekly Review 

 

 
พาณิชย์เผยมูลค่าส่งออก ธ.ค. โตร้อยละ 13.45 ส่งผลท้ังปี
โตต ่าเป้าร้อยละ 3.12  

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือน
ธันวาคม 2555 มีมูลค่า 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.45 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่การน าเข้าในเดือน
ธันวาคมมีมูลค่า 2.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขาดดุลการค้าในเดือนธันวาคม
ประมาณ 2.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2555 
(ม.ค.-ธ.ค.) มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 229,518.80 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นข้นร้อยละ 3.12 ต่ ากว่าเป้าหมายที่กระทรวง
พาณิชย์คาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2555 จะสามารถ
ขยายตัวได้ร้อยละ 4.17 ส่วนการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ไทยมียอดขาดดุลการค้า 1.81 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา  

โดยเมื่อพิจารณาตามหมวดสินค้าในเดือนธันวาคม 

2555 การส่งออกในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 ในขณะที่การส่งออกในหมวดสินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.2 และเมื่อพิจารณา
ตลอดทั้งปี 2555 การส่งออกในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ในขณะที่การส่งออกในหมวดสินค้า
เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.8  

ส าหรับในส่วนของการส่งออกแยกพิจารณาในแต่ละ
ตลาดธันวาคม 2555 ภาพรวมส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาด โดยตลาด
หลักภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 
สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 สหภาพยุโรปสมาชิกเดิม 15 
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ตลาดศักยภาพสูงภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.5 ตลาดศักยภาพระดับรองภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.8 และเมื่อพิจารณาการส่งออกแต่ละตลาดในรอบ 12 เดือน
ของปี 2555 (ม.ค. -ธ.ค.)  ส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาด
ศักยภาพสูง ตลาดศักยภาพระดับรอง และตลาดอื่นๆ โดย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 9.2 และ9.9 ตามล าดับ ในขณะที่

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 พาณิชย์เผยมูลค่าสง่ออก ธ.ค. โตร้อยละ 13.45 ส่งผลทัง้ปีโตต่ าเป้าร้อยละ 3.12  
 ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค. 2555 เพิ่มข้ึนแต่ยังต่ า 100  
 ไทยข้ึนแท่น 10 อันดับผู้ผลติรถยนตร์ายใหญ่ของโลก ลุน้ปีนี้ยืนแท่นอันดับ 9 แซงหน้าแคนาดา 
 บาทแข็ง-ค่าแรงข้ึน ระเบิดเวลาผู้ประกอบการไทย วอนรฐัเร่งหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือ   
 พาณิชย์สั่งเร่งประมูลข้าวรอบใหม่ ฟุง้โกดังเก็บข้าวมีเหลือเฟือ 
 ครม.สญัจรทุม่งบอัดฉีดงบพัฒนา 5 จงัหวัดเหนือ อนุมัต ิ8 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบปี 57 ลงทุนหดเหลือ 

5.6 แสนล้าน 
 สภาผู้แทนสหรฐัฯผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานหนี้ 
 ยอดดุลการค้าญี่ปุ่นขาดดุลต่อเนื่อง 6 เดือน 
 IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2556 และ2557 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 และ 4.1 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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ตลาดหลักภาพรวมลดลงร้อยละ 2.0 โดยญี่ปุ่นลดลง
ร้อยละ 1.6 สหภาพยุโรปสมาชิกเดิม 15 ประเทศลดลงร้อยละ 
9.2 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6  

จากตัวเลขการส่งออกในเดือนธันวาคม 2555 ถือเป็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกไทยต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นมา ซึ่งการขยายตัวของการ
ส่งออกในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2555 ส่งผลให้การส่งออกใน
ปี 2555 สามารถกลับมาขยายตัวได้หลังจากที่ชะลอตัวลงโดย
ตลอดในช่วง 8 เดือนแรกของปี แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้าน
การส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างชัดเจน และ
คาดว่าการส่งออกในช่วงปี 2556 น่าจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
ระดับที่ดีต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2555 ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกและจะต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ได้แก่ 
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในระยะนี้เนื่องจากหาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในระยะยาวจะส่งผลต่อความสามารถด้าน
การแข่งขันของสินค้าส่งออกไทย รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงมีความเปราะบางอยู่มากทั้งในส่วนของสถานการณ์
หนี้สาธารณะในทวีปยุโรป และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และผลจากการใช้
นโยบายของรัฐบาลในส่วนของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่ว
ประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการส่งออก
โดยเฉพาะการผลิตที่ ใช้แ รงงานเ ป็นจ านวนมาก (Labor 
Intensive)  

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื อมั นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค. 2555 เพิ มขึ้น
แต่ยังต ่า 100  

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. )  เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมในเ ดือนธันวาคม 2555 จาก 42  กลุ่ ม
อุตสาหกรรม พบว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 98.8 เพิ่มขึ้นจาก 95.2 ใน
เดือนพฤศจิกายน โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นสองเดือนติดต่อกัน แต่ค่าดัชนียังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 
100 เนื่องจากยอดค าสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผล
ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความ
ต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 
ประกอบกับเป็นช่วงที่มี กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหลาย
รายการ โดยเฉพาะมหกรรมยานยนต์ มอเตอร์เอ็กซ์โป และช่วง

โค้งสุดท้ายของนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล แต่ยังมีปัจจัย
ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การปรับขึ้นค่าแรง 300 
บาท ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วน
ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 100.6 เพิ่มขึ้นจาก 99.6  
ในเดือนพฤศจิกายนด้วยเช่นกัน  
           ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามขนาดอุตสาหกรรมพบว่าค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกขนาด โดยขนาดเล็กค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 93.2 เพิ่มขึ้นจากระดับ 89.8 ขนาดกลางค่า
ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 99.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 96.8 และ
ขนาดใหญ่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 104.4 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 98.4 และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมั่นจ าแนกตาม
ภูมิภาค พบว่าเพิ่มขึ้นทั้งหมดเช่นกัน โดยภาคกลางค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 98.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 98.3 ภาคเหนือค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระ ดับ 90.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 82.1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 100.2 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 95.3 ภาคตะวันออกค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่
ระดับ 106.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 105.9 และภาคใต้ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 100.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 85.6 

 จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในระดับ
ดังกล่าวค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 2 
เดือนติดต่อกัน แต่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
ค่าฐานที่ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการแม้จะมีความเชื่อมั่น
ในระดับที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็มีความเชื่อมั่นในระดับ
ที่ไม่ดีนัก ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่
ในระดับที่ดีเนื่องจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่า
ฐานที่  100 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าที่
เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลเป็นหลัก รวมถึงผลจากการใช้มาตรการ
กระคุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะหมดอายุลงในช่วงปี 2555 
โดย เฉพาะมาตรการ คืนภาษี รถยนต์ คันแ รก  ส่ ง ผล ให้
ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องเผชิญ
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของระดับราคาน้ ามันที่เป็น
ต้นทุนส าคัญของภาคอุตสาหกรรม สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
โลก สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็ ง ค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก ซึ่งในปีที่ผ่านมา
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ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูของภาคอุตสาหกรรม คงต้องติดตาม
กันต่อไปว่าในปี 2556 หลังการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมของไทยจะ
สามารถเติบโตได้ดีมากน้อยเพียงใด  

ไทยขึ้นแท่น 10 อันดับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ลุ้นปี
นี้ยืนแท่นอันดับ 9 แซงหน้าแคนาดา 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ยอดการผลิตรถยนต์ไทยในปี 2555 อยู่ที่ 2.45 ล้านคัน เพิ่มจาก
ปีก่อนร้อยละ 68.32 ซึ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์รอบ 51 ปีของการ
ผลิตรถยนต์ไทย ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จาก
อันดับ 14 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 10 ของโลกทันทีแซงหน้าสเปน 
รัสเซีย และฝรั่งเศส เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากนโยบายรถยนต์
คันแรกของรัฐบาลและในช่วงปลายปี 2554 ประสบปัญหาน้ าท่วม
จึงท าให้ยกยอดการผลิตมาอยู่ในปี 2555 แทน ทั้งนี้ยอดผลิต
รถยนต์ในปี 2555 จ านวน 2.45 ล้านคันดังกล่าว มียอดการ
ส่งออกทั้งสิ้น 1.02 ล้านคัน อยู่ในอันดับ 7 ของโลก เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 39.2 ยอดขายในประเทศ 1.44 ล้านคัน อยู่ในอันดับ 13 ของ
โลกที่มียอดขายภายในประเทศมากที่สุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 
จากปีที่ผ่านมา 

โดยยอดผลิตกว่า 2.45 ล้านคันดังกล่าว แบ่งเป็น
รถยนต์นั่ง 957,623 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 รถยนต์โดยสาร
มากกว่า 10 ตัน 582 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.52 รถกระบะ 1 ตัน 
1.452 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.5  รถบรรทุก 5-10 ตัน 43,260 
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.71 ส่วนยอดขายในประเทศปี 2555 อยู่ที่ 
1.44 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 672,460 
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.6 รถยนต์นั่งตรวจการณ์ 21,814 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 รถกระบะ 666,106 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.2 
รถบรรทุก 38,752 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.63 และรถยนต์อื่นๆ 
37,203 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.82 
           ส าหรับในปี 2556 ส.อ.ท. ประเมินว่าไทยน่าจะผลิต
รถยนต์ได้ในระดับ 2.5-2.6 ล้านคัน ซึ่งมีสิทธิที่ท าให้ไทยก้าวไป
เป็นผู้ผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9  ของโลก หรือแซงหน้าแคนาดา
ได้ เนื่องจากค่ายรถยนต์ที่จะน ารถยนต์ไปจ าหน่ายในตลาด
ประเทศสหรัฐ อาจขยายฐานผลิตจากแคนาดามาอยู่ในประ
เม็กซิโกแทนเนื่องจากมีต้นทุนค่าแรงที่ต่ ากว่า ขณะที่ผู้ผลิตราย
ใหญ่ 10 อันดับแรกของโลกในปีนี้ประกอบด้วย จีน , สหรัฐฯ, 

ญี่ปุ่น, เยอรมนี, เกาหลี, อินเดีย, บราซิล, เม็กซิโก, แคนาดา และ
ไทย 
 จากตัวเลขการผลิตรถยนต์ในปี 2555 ถือเป็นข่าวดี
ส าคัญของวงการอุตสาหกรรมไทยหลังจากในปี 2554 วงการ
อุตสาหกรรมได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ าท่วม
ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 โดยเฉพาะอย่างยื่งอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และในช่วงปี 2555 
ตลอดทั้ ง ปีถือเป็นช่วงของการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม ซึ่ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถฟื้นตัวได้
อย่างรวดเร็ว และถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ สร้างความ
เจริญเติบโตให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในปี 2555 เนื่องจาก
ได้รับอานิสงค์หลักจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของ
รัฐบาล ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศมีการเร่งตัวขึ้น
อย่างมากในปี 2555 เพื่อให้ทันกับการขอรับสิทธิดังกล่าวซึ่งถือ
เป็นการเร่งความต้องการในอนาคตของผู้ที่ยังไม่ต้องการซื้อ
รถยนต์ให้ต้องรับตัดสินใจซื้อเพื่อให้ทันต่อการขอรับสิทธิภายในปี 
2555 อีกทั้งยังได้รับอานิสงค์จากยอดรถยนต์ค้างการส่งมอบ
รถยนต์ในปี 2554 ที่ส่งผลให้ยอดการผลิตในปี 2554 ส่วนหนึ่งถูก
น ามารวมกับยอดการผลิตในปี 2555 ส่งผลให้ยอดการผลิต
รถยนต์ในปี 2555 มีการขยายตัวในระดับที่สูงมาก โดยหาก
พิจารณายอดการผลิตในปี 2556 อาจได้รับผลดีจากยอดค้างการ
ส่งมอบในปี 2555 ที่จะต้องมีการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า
ในช่วงต้นปี 2556 แต่อย่างไรก็ตามคงต้องพิจารณาตลาดรถยนต์
ในประเทศหลังจากที่มีการเร่งตัวไปมาแล้วในปีที่ผ่านมาว่าในปี
สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในประเทศภายหลังมาตรการกระตุ้น
อุตสาหกรรมยานยนต์หมดอายุลงแล้วจะยังคงมีความคึกคักมาก
น้อยเพียงใด ในขณะที่สถานการณ์ด้านการส่งออกรถยนต์ของ
ไทยยังคงมีสัญญาณที่ดีแม้ว่าในปีที่ผ่านมาสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกจะไม่สู้ดีนักแต่การส่งออกรถยนต์ก็ยังคงสามารถขยายตัวได้
ในระดับที่ดี ซึ่งในปี 2556 คาดว่าสถานการณ์การส่งออกรถยนต์
น่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ในระดับที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยขยายตัวได้จาก
การบริโภคภายในประเทศเป็นส าคัญ ในขณะที่ ปีนี้ เงื่อนไข
เปลี่ยนไปอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องหันไปพึ่งการส่งออกเป็น
ส าคัญเพื่อรักษาระดับอัตราการเจริญเติบโตในระดับสูงอย่างเช่น
ในปีที่ผ่านมา  
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บาทแข็ง-ค่าแรงขึ้น ระเบิดเวลาผู้ประกอบการไทย วอนรัฐ
เร่งหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร . ธนวรรธน์  พลวิชัย รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าแรง 300 บาท ที่มีต่อ ผู้ประกอบการ 
และแรงงานไทย โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนด าเนินการ
สอบถามผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ 400 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 
18-22 มกราคม 2556 ผู้ประกอบการที่มีการค้าระหว่างประเทศ
ร้อยละ 52.6 ระบุว่าความเหมาะสมของอัตราแลกเปลี่ยนใน
ปัจจุบันเหมาะสมน้อย และร้อยละ 33.5 มีความพึงพอใจต่อการ
ดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) น้อย ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันผู้ประกอบการร้อย
ละ 42.5 ระบุว่ากระทบธุรกิจมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ร้อยละ  53.4 ระบุว่าปัจจุบันยังไม่กระทบการส่งออกสินค้า และ
ร้ อยละ  48 . 2  ระ บุว่ าความสามารถ ในการแข่ งขันยั ง ไม่
เปลี่ยนแปลง ส่วนผลกระทบ 3 เดือนข้างหน้า หากเงินบาทอยู่
ระดับ 29-29.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ผู้ประกอบการร้อยละ 55.7 
ระบุว่าความสามารถในการแข่งขันจะลดลง อีกร้อยละ 52.7 ระบุ
ว่ายอดส่งออกสินค้าจะลดลง ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกควรอยู่ที่ 30.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนเงินบาทแข็งค่าที่สุดที่รับได้ คือ 29.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
โดยจะสามารถรับได้นานถึง 1 เดือนครึ่ง 

ในส่วนของผลส ารวจผู้ประกอบการต่อการปรับขึ้น
ค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ จากการสุ่มส ารวจ 600 ตัวอย่าง 
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคมที่ผ่านมา พบว่าในเดือนมกราคมมี
ผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยร้อยละ 39.7 ระบุ
ต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผลกระทบอีก 
3 เดือนข้างหน้า หากไม่ได้รับการเยียวยาผู้ประกอบการร้อยละ 
68.7 ระบุว่าจะมีการปรับราคาสินค้าขึ้น และอีก 6 เดือนข้างหน้า
ผู้ประกอบการร้อยละ 68.5 ระบุว่าต้นทุนจะเพิ่มอีก ซึ่งจะส่งผลให้
กิจการขนาดเล็ก เริ่ม ปิดตั วและปลดคนงานมากขึ้น  ทั้ งนี้
ผู้ประกอบการร้อยละ 46.8 ระบุว่า จะสามารถแบกรับภาระต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นได้ระดับปานกลางและแบกรับได้นาน 7 เดือน ส าหรับ 
16 มาตรการที่รัฐออกมาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการร้อยละ 40-50 
เห็นว่าไม่ตรงจุด ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนสิ่งที่รัฐบาลต้องช่วยเหลือ

ภาคธุรกิจร้อยละ  33.8 ค่อยๆ ด าเนินการ ร้อยละ 27.5 ให้มีการ
จ่ายเงินชดเชยจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า ร้อยละ 26.5 ระบุว่า
ต้องการให้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้น โดยผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 55.7 เห็นว่ามาตรการปัจจุบันช่วยเหลือได้น้อย 

          สถานการณ์ด้านการแข็งค่าของเงินบาทและการปรับขึ้น
ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศที่มีผลตั้งแต่วันที่  1 
มกราคมที่ผ่านมา ถือเป็นสถานการณ์และมาตรการที่สร้างความ
กังวล ใจแ ก่ผู้ ประกอบการ ค่อนข้ างมาก โดยในส่วนของ
สถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทรัฐบาลควรดูแลไม่ให้เงิน
บาทแข็งค่าเร็วจนเกินไป และดูแลค่าเงินให้ปรับตัวในทิศทางและ
อัตราใกล้ เ คียง คู่แข่ ง  พร้ อมสนับสนุนการออกไปลงทุ น
ต่างประเทศมากขึ้น มีการสกัดก้ันการเก็งก าไรค่าเงิน ตลอดจน
สนับสนุนลดต้นทุนการส่งออก ในด้านของผลกระทบจาก
มาตรการการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท รัฐบาลควรเร่ง
ประเมินผลกระทบจากมาตรการและเร่งหามาตรการในการ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวให้ทันท่วงทีและตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น 

พาณิชย์สั งเร่งประมูลข้าวรอบใหม่ ฟุ้งโกดังเก็บข้าวมี
เหลือเฟือ 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้
สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาการเปิดประมูลข้าว  
สต๊อกรัฐเป็นการทั่วไปครั้งใหม่ ส่วนจะเป็นปริมาณเท่าไร และ
ข้าว ชนิดใดบ้าง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม การระบาย
ข้าวครั้งนี้ เพราะเห็นว่ามีความต้องการซื้อข้าวเข้ามาจ านวนมาก 
ทั้งจากสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงและสมาคมโรงสี ส่วนเรื่อง
พื้นที่เก็บข้าวสารหรือโกดังกลางนั้นไม่ใช่ปัญหา ยังมีที่ว่างเหลือ
พอเก็บข้าวสารได้อีกมาก โกดังกลางที่ร่วมกับองค์การคลังสินค้า 
(อคส.) มีเกือบ 200 แห่ง แต่โกดังกลางที่ร่วมกับองค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) อาจจะมีน้อยไป จึงหารือกับรมว.เกษตร
และสหกรณ์ ให้เร่ง อ.ต.ก. เปิดโกดังกลางเพิ่มขึ้น 
 ซึ่งจากสถานการณ์การจ าน าข้าวนาปีที่มีปริมาณน้อย
กว่าที่คาดการณ์ไว้ ล่าสุดมีข้าวเข้าโครงการเพียง 9 ล้านตัน
ข้าวเปลือก จากที่คาดว่าจะมีปริมาณ 15 ล้านตัน ท าให้ประเมิน
โครงการว่าจะมีข้าวเข้าโครงการเพียงประมาณ 11-12 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ซึ่งได้ทยอยสั่งสีแปรสภาพต่อเนื่อง พร้อมทั้งระบาย
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ข้าวในส่วนที่มีออร์เดอร์แล้วออกไปต่อเนื่อง หลังจากเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 ที่ได้ชะลอการขนย้านมาเกือบ 1 เดือน 

 การระบายข้าวออกจากโกดังดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
รัฐบาลในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากรัฐบาลจะขายข้าวได้แล้ว ยังมี
ส่วนช่วยลดภาระด้านการจัดเก็บข้าวของรัฐบาลลง ตลอดจนจะมี
ส่วนในการเพิ่มความสามารถของโกดังที่จะต้องรับข้าวที่จะเข้า
ร่วมโครงการในระยะต่อไป เนื่องจากในช่วงก่อนหน้าหลาย
หน่วยงานมีความกังวลต่อข้าวในฤดูการผลิตใหม่ที่จะเข้า
โครงการรับจ าน าข้าวว่ารัฐบาลจะสามารถหาโกดังรองรับข้าว
จ านวนมหาศาลที่จะเข้าโครงการนี้ได้หรือไม่ ซึ่งหากสามารถ
บริหารจัดการให้มีการระบายข้าวออกจากสต๊อกในระดับที่
เหมาะสมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้าวล้นโกดังอย่างที่หลายฝ่าย
กังวล นอกจากนี้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมีการ
น าคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวราย
ใหญ่ของไทยในตลาดจีนประมาณ 6-7 ราย เดินทางเยือนนคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาขยายตลาดข้าวหอม
มะลิไทย และข้าวไทยและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคการค้าข้าวต่างๆ น่าจะเป็นแนวทางที่จะเพิ่มช่องทางใน
การระบายข้าวเนื่องจากผู้บริโภคข้าวในจีนให้การยอมรับใน
คุณภาพของข้าวไทยเป็นอย่างมาก 

ครม.สัญจรทุ่มงบอัดฉีดงบพัฒนา 5 จังหวัดเหนือ อนุมัติ 8 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบปี 57 ลงทุนหดเหลือ 5.6 แสนล้าน 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 มีมติเห็นชอบในข้อเสนอแผนงาน/

โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

(พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ) รวมทั้งสิ้น 

111 โครงการ วงเงิน 52,003.18 ล้านบาท ส าหรับโครงการที่

ได้รับความเห็นชอบเก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการ

ชลประทาน และระบบการป้องกันน้ าท่วม การปรับปรุงพื้นที่การ

ท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 การประชุมครั้งนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบปี 57 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์

เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 2) ยุทธศาสตร์ความความมั่นคงแห่งรัฐ 3) ยุทธศาสตร์

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต 

และความเท่าเทียมกันในสังคม 5) ยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 7) ยุทธศาสตร์

การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8) ยุทธศาสตร์การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยส านักงบประมาณเห็นสมควร

จัดท าข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้นจ านวน 

564 ,251 ล้ านบาท  ซึ่ งปรับลดลงจากที่ เ สนอมาจ านวน 

1,053,248.9 ล้านบาท โดยงบลงทุนของปีงบประมาณ 2557 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 127,895 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.31 

 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท า

งบประมาณปี 2557 ว่าจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ 

1) การหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีเป้าหมายให้

เศรษฐกิจขยายตัวรอ้ยละ 5-6 ต่อปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 

544,213 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2570  2) การลดความเหลื่อมล้ า 

เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค และช่วยผู้ด้อยโอกาสทั้งภาค

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 3) การสร้างความเจริญเติบโตบน

พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐที่ต้องการสร้างการ

เจริญเติบโตของประเทศโดยอาศัยการลงทุนของภาครัฐเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนการเข้าสู่  AEC โดยให้ความส าคัญกับการ

ยกระดับรายได้ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความ
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เหลื่อมล้ าและสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่ ง แวดล้อม รวมทั้ งการบูรณาการความร่ วมมือระหว่ าง

หน่วยงานภาครัฐโดยยึดเป้าหมายของการพัฒนาประเทศเป็น

ส าคัญ แม้เม็ดเงินด้านการลงทุนที่ภาครัฐจัดสรรให้เพื่ออัดฉีดเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจจะมีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่หาก

เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานต้องการแล้วก็เป็นสัดส่วน

เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรสามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงครึ่งหนึ่งเช่นกัน 

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

เป้าหมายก็ยังคงเป็นประเด็นที่ภาครัฐควรติดตามเพื่อให้เม็ดเงิน

ที่ภาครัฐจัดสรรให้ไปเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้

เศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้อย่างแท้จริง 

 

การจัดสรรงบประมาณลงทุนแยกตามจังหวัด 

 
ที่มา : มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประจ าวันที่ 21 มกราคม 2556 

 
 
 

 
 
 

SET Index ตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ มขึ้น 21.35 จุด  

 SET Index ณ.วันที่ 25 มกราคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,461.41 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.35 จุดเมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,440.06 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น

ตลอดสัปดาห์รวมมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 266,619.10 

ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่า

การซื้อขาย 290,914.88 ล้านบาท ซึ่งแม้มูลค่าการซื้อขายจะ

ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าแต่ก็ถือได้ว่ามีมูลค่าการซื้อ

ขายทรงตัวในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นผลมาจากการไหล

เข้าของเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดทุนของไทยเพิ่ม

มากขึ้นในระยะนี้  โดยมูล ค่าการซื้อขายสะสม (วันที่  1-25 

มกราคม 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุน

ต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 2,342.91 และ 15,447.43 ล้านบาท ในขณะ

ที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ 

4,720.41และ13,069.93 ล้านบาทตามล าดับ   

ราคาทองค่าตลอดสัปดาห์ปรับตัวเพิ มขึ้น 21.30 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 25 มกราคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,668.80 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่
ระดับ 1,690.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 21.30 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  
 
 
 

พื้นท่ี 

ด าเนินการได้ทันที 

เห็นชอบใน
หลักการ  

ภาพรวม 

35 โครงการ 
672.71ล้านบาท 

76 โครงการ 
20,206.721  ล้าน

บาท 

โครงการภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

7 โครงการ 154.99
ล้านบาท 

13 โครงการ 
11,222ล้านบาท 

พิษณุโลก 

4 โครงการ  100 
ล้านบาท 

2 โครงการ 368.65
ล้านบาท 

ตาก 

10 โครงการ 
106.72ล้านบาท 

7 โครงการ 
15,720.81   ล้าน

บาท 

เพชรบูรณ์ 

6 โครงการ 99.32 
ล้านบาท 

18 โครงการ 
1,711.08    ล้าน

บาท 

สุโขทัย 

5 โครงการ 110.72
ล้านบาท 

8 โครงการ 
2,101.21    ล้าน

บาท 

อุตรดิตถ ์

3 โครงการ 100.96
ล้านบาท 

28 โครงการ 
20,206.721 ล้าน

บาท 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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สภาผู้แทนสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายขยายระยะเวลาเพิ่ม
เพดานหนี้ 

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯมีมติผ่านร่างกฎหมายขยาย

ระยะเวลาเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯออกไปอีก 4 เดือน 

จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม ด้วยคะแนนเสียง 285 ต่อ 144  ซึ่ง

ร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ฉบับนี้ไม่ได้มีการก าหนดวงเงิน

หนี้สินในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อนุญาต

ให้รัฐบาลสหรัฐฯสามารถกู้ยืมเงินที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันในช่วงที่มีการขยายเวลาออกไป ประมาณ 6-8 สัปดาห์ 

ซึ่งจะส่งผลให้ทางกระทรวงการคลังมีงบใช้ไปจนถึงกลางเดือน

กรกฎาคม 

 ผลจากการขยายระยะเวลาเพิ่มเพดานหนี้ในครั้งนี้ 

ส่งผลให้สหรัฐฯรอดพ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ก าลังจะมาถึง

ในเดือนกุมภาพันธ์ได้ชั่วคราวและยืดระยะเวลาส าหรับการ

เจรจาตัดลดงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนไม่ต้องเสี่ยงกับการ

ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งการตัดลดงบประมาณรายจ่าย

ในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงจากการปรับเพิ่มเพดานภาษีใน

ครั้งที่ผ่านมา โดยผลของการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของ

สหรัฐฯ ถ้ามีการปรับลดอย่างรุนแรงเกินไปในระยะสั้นอาจจะ

ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่คาดการณ์ว่า

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ในปีนี้ 

ยอดดุลการค้าญี ปุ่นขาดดุลต่อเนื อง 6 เดือน 

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นแถลงตัวเลขยอดการค้าใน

เดือนธันวาคมขาดดุลเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือน

มิถุนายนโดยยอดขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 6.42 

แสนล้านเยน ซึ่งลดลงจากเดือนพฤศจิกายนประมาณ 3.11 

แสนล้านเยน หรือประมาณร้อยละ 32.6 (ยอดขาดดุลการค้า

ตลอดทั้งปี 2555 พบว่าญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าสูงถึง 6.93 

ล้านล้านเยน)  

  สาเหตุการขาดดุลการค้าดังกล่าวเกิดจากปริมาณการ

ส่งออกปรับตัวลงร้อยละ 5.8 ขณะที่ยอดการน าเข้าปรับตัวเพิ่ม

สูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงาน ซึ่งมีการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 

8.3 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู้ค้า

ส าคัญพบว่าปริมาณการส่งออกไปยังยุโรปลดลงร้อยละ 11.1 

ปริมาณการส่งออกไปจีนลดลงร้อยละ 15.8 และปริมาณการ

ส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.8  

แต่ในอนาคตคาดว่าปริมาณการส่งออกน่ าจะมี

แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงถึง

ระดับ 100-105 เยน/ดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถใน

การแข่งขันของสินค้าญี่ปุ่นในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยบวกจาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น 

 
ที่มา: trading economics 

IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2556 และ2557 อยู่
ที ระดับร้อยละ 3.5 และ 4.1 

IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก
ในปี 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 ลดลงจากเดิมร้อยละ 3.6 ที่
คาดการณ์ไว้เม่ือเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา พร้อมลดแนวโน้มการ
เติบโตของปี 2557 ลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 การเติบโตทาง
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Weekly Review 

เศรษฐกิจที่คาดว่าจะซบเซาเล็กน้อยในปีนี้ เป็นผลมาจากความ
ล่าช้าของการฟื้นตัวในกลุ่มประเทศยูโรโซน และการควบคุม
งบประมาณรายจ่ายระยะสั้นที่มากเกินไปของสหรัฐฯ ตัวเลขจีดี
พีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีความแข็งแกร่ง
ขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า
ยังคงหนี้ไม่พ้นปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยูโรโซน แม้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมา ความพยายามในการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ
ของยูโรโซนจะเริ่มมีความคืบหน้าแต่ทว่าการฟื้นตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยก็ยังมีความล่าช้ากว่าที่คาดไว้ อีกทั้งสหรัฐฯ 
ยังเผชิญกับปัญหาวิกฤติการคลัง ทั้งนี้ IMF ได้มีการย้ าว่า 
ประเทศที่ประสบวิกฤติหนี้สาธารณะต้องด าเนินมาตรการ
รัดเข็มขัดทางการคลังอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วย 
ขณะที่สหรัฐฯ ต้องหลีกเลี่ยงการควบคุมงบประมาณรายจ่าย
ระยะสั้นไม่ให้ตึงตัวมากเกินไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

 
ประมาณการเศรษฐกิจโลก 2014 

 

2012 
2013 2014 

Oct  
2013 

Jan  
2014 

Oct  
2013 

Jan  
2014 

World 3.2 3.6 3.5 4.0 4.1 

   US 2.1 2.1 2.0 3.1 3.0 

   Euro zone -0.4 -0.5 -0.2 1.1 1.0 

   Japan 2.0 1.1 1.2 2.2 0.7 

   China 7.8 8.2 8.2 8.5 8.5 

ท่ีมา: IMF 

สถานการณ์ราคาน  ามัน 

ราคาน  ามันดิบดูไบสัปดาห์นี  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปัจจัยสนับสนุนราคาน้ ามัน ได้แก่ สหรัฐฯ 

มีแผนจะปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเป็นการชั่วคราวเป็น

ระยะสั้น 3 เดือน ธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบไม่มีก าหนด

ระยะเวลาในปี 2557 จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่

ระดับร้อยละ 2 (ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 1) 

และตัวเลขกิจกรรมการผลิตทั่วโลกส่งสัญญาณฟื้นตัว เช่น ดัชนี

ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีน 

รวมถึงดัชนีภาคการผลิตและการบริการของยูโรโซน ส าหรับ

ปัจจัยกดดันราคาน้ ามันในสัปดาห์นี้ คือ ตลาดมีความกังวล

เก่ียวกับอุปทานน้ ามันดิบล้นตลาดจากประเทศนอกกลุ่มโอเปค

ที่คาดว่ าจะปรับ เพิ่ มขึ้ นประมาณ 1 ล้ านบาร์ เ รลต่อวัน 

โดยเฉพาะปริมาณน้ ามันดิบจากสหรัฐฯ ขณะที่ความต้องการ

น้ ามันมีการเติบโตในอัตราที่น้อยกว่า 
 

ราคาน  ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 21-25 มกราคม 2556 

 21 
Jan 
2013 

22 
Jan 
2013 

23 
Jan 
2013 

24 
Jan 
2013 

25 
Jan 
2013 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

107.75 107.72 108.06 108.15 - 107.92 

ที่มา : ไทยออย์ 
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ราคาน  ามันดิบดูไบ  

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 

 
 

 การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันท่ี 29-30 ม.ค. 
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ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามในสัปดาห์นี  (28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556) 


