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Weekly Review 

 

 
เงินเฟ้อ 56 ต ่ำสุดรอบ 4 ปี หวั นรัฐเลิกอุ้มค่ำครองชีพเงิน
เฟ้อ 57 พุ่ง 3.9% 

นางศรีรัตน์ รษัฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 
106.01 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉล่ียปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ต่่าสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งเงินเฟ้อปี 2556 อยู่ในระดับที่ไม่
สูงมากนัก มีอัตราขยายตัวที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
โดยเงินเฟ้อทั่วไปปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.18 ชะลอตัวลงจากปี 
2555 ที่อยู่ที่ร้อยละ 3.02 เป็นการชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง
ต้นปี 2556 ตามราคาน้่ามันเชื้อเพลิงเฉล่ียลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่ชะลอตัวจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นท่าให้มูลค่า
การส่งออกในรูปเงินบาทลดลงและราคาสินค้าเกษตรส่าคัญชะลอ
ตัวลง ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่ารอบที่สองเมื่อเดือน
มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบต่อระดับราคาไม่มากนัก 
รวมถึงการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน จาก
สาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเงินเฟ้อยังอยู่ในภาวะที่ดีมีเสถียรภาพ และอยู่ในกรอบที่
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ระหว่างร้อยละ 2.1-2.6 ส่วนดัชนี

ราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนธันวาคม 2556 เท่ากับ 103.64 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2556 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผล
ให้ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเฉล่ียปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ส่าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2557 อยู่ระหว่างร้อยละ 
2.00-2.80 โดยมีสมมติฐานหลัก คือ 1.อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 3.0-5.0 2.ราคาน้่ามันดิบดูไบ
อยู่ระหว่าง 95-115 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล 3.อัตราแลกเปล่ียนอยู่
ระหว่าง 29-34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และ4.รัฐบาลยังคงมาตรการ
ลดภาระค่าครองชีพ ได้แก่ จัดให้มีรถโดยสารประจ่าทางและ
รถไฟชั้น 3 โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนฟรี สนับสนุนค่าชุด
นักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาการอุดหนุนราคาน้่ามันดีเซล การ
อุดหนุนการใช้ไฟฟ้าส่าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ขนาด 5 แอมแปร์ 
ไม่เกิน 50 หน่วย แต่ทั้งนี้หากมาตรการลดค่าครองชีพถูกยกเลิก 
จะกระทบต่อเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.4-1.5 ซึ่งจะส่งผลให้
เงินเฟ้อทั้งปี 2557 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.9 

เงินเฟ้อปี 2556 ขยายตัวในระดับต่่าต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปีที่เงินเฟ้อขยายตัวใน
ระดับที่ต่่ามากอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากสถานการณ์ราคา
น้่ามันในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับต่่าตามภาวะเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 เงินเฟ้อ 56 ต  าสุดรอบ 4 ปี หวั นรัฐเลิกอุ้มค่าครองชีพเงินเฟ้อ 57 พุ่ง 3.9% 

 กรมท่องเที ยวชี้ปีมะเมียคึกคัก หวังนักท่องเที ยวต่างชาติ 30 ล้านคนมาไทย 

 คาดป ี57 ส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน เอกชนชี้แข่งขันสูง-ไทยยากทวงแชมป์คืน 

 สรรพากรเตรียมชงรัฐบาลใหม่รีดภาษีเต็นท์รถมือสองหวังเพิ มรายได้รัฐ 

 ดัชนีความเชื อมั นผู้บริโภคสหรัฐฯ ธ.ค. 56 ปรับตัวเพิ มขึ้นอยู่ระดับ 78.1 

 ดัชนี MPI ภาคการผลิตของยูโรโซน ธ.ค. 56 เพิ มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ ง 
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ยังคงชะลอตัว และมีความเปราะบางในระดับสูง กอรปกับ
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างซึมตัวการบริโภคและ
การลงทุนขยายตัวในระดับต่่า จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่อยู่
ในระดับสูงจากการใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ
ในช่วงปี 2554 และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีความ
วุ่นวายอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวฉุดความเชื่อมั่นด้านการบริโภคและ
การลงทุนอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ส่าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 
2557 คาดว่าจะขยายตัวในระดับที่ไม่สูงมากนักแต่น่าจะขยายตัว
ในระดับที่เร่งตัวขึ้นจากปี 2556 โดยยังมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณา
หลายปัจจัยทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ระดับราคาน้่ามัน 
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศ รวมถึงการใช้มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาล 
ซึ่งคงต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะ
ยุติลงอย่างไรและรัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอย่างไรในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและมีมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพต่อเนื่อง
หรือไม่ 
กรมท่องเที ยวชี้ปีมะเมียคึกคัก หวังนักท่องเที ยวต่ำงชำติ 30 
ล้ำนคนมำไทย 
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 
2557 คาดว่าจะมีจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยสูงถึง 30.27 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13.29 โดยจะมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศคิดเป็นจ่านวนเงิน 1.344 
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 15.1 ขณะที่ภาพรวม
ของสถานการณ์นักท่องเที่ยวปี 2556 พบว่าเป็นปีที่การท่องเที่ยว
ไทยเติบโตในอัตราที่สูงกว่าคาดการณ์ โดยเฉพาะในช่วง 9 เดือน
แรกของปีที่มีตัวเลขจริงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วพบว่ามีการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 23 ส่วนคาดการณ์จ่านวนนักท่องเที่ยวในปี 
2556 ยังอยู่ที่ 26.72 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศ 1.167 ล้าน
ล้านบาทส่วนสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยในเดือน
ธันวาคม 2556 พบว่าไม่มีผลต่อจ่านวนนักท่องเที่ยวขาเข้า 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะย้ายจุดผ่านแดนจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าประเทศไทย ตามสนามบินนานาชาติ
ในประเทศในหัวเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ โดยตลอดเดือนธันวาคม 
2556 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
ยังมีอัตราขยายตัวที่ร้อยละ 6.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
หรือประมาณ 2.58 ล้านคน จากที่ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าภาค
การท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์ทางการเมือง

ภายในประเทศที่ด่าเนินมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2556 และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศจีน แต่ในที่สุดในเดือนธันวาคม 2556 นักท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัว  

จากการคาดการณ์ด้านการท่องเที่ยวของกรมการ
ท่องเที่ยวทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมองว่า ณ 
สถานการณ์ในปัจจุบันการคาดการณ์ตัวเลขดังกล่าวอาจเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากเมื่อท่าการพิจารณาลงในนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รายประเทศจะพบว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกัน การที่นักลงทุนเริ่มปรับ
เบนเข็มเข้าไปลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วส่งผลท่าให้เศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียอาจจะชะลอตัวลง ย่อมส่งผลต่อรายได้ของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอาจจะกระทบต่อการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยน้อยลง หรืออาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ดีในปี 2557 การท่องเที่ยวของไทย
ยังคงมีการขยายตัวจากเดิมแน่นอนแต่อาจจะไม่มากเท่าที่
คาดการณ์ไว้เนื่องจากยังคงมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งใน
ส่วนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเอง รวมถึง
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ยังคงมีความไม่แน่นนอใน
ระดับสูง 
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ตารางจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสัญชาติ 
เชื้อชาต ิ Q1/56 Q2/56 Q3/56 %QOQ %YOY share 

East Asia 3,623,713 3,753,354 4,511,174 20.2 36.5 66.8 

ASEAN 1,487,079 1,721,423 1,994,964 15.9 27.2 29.6 

Europe 2,131,719 1,143,010 1,164,087 1.8 13.2 17.2 

The Americas 331,070 255,917 242,644 -5.2 12.0 3.6 

South Asia 313,634 359,730 332,010 -7.7 5.5 4.9 

Oceania 250,124 220,226 274,211 25.9 2.9 4.1 

Middle East 139,499 146,007 183,774 10.5 19.4 2.7 

Africa 38,959 37,412 41,350 10.5 19.4 0.6 

Grand Total 6,828,718 5,915,656 6,749,250 14.1 26.1 100.0 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว 

คำดปี 57 ส่งออกข้ำว 7.5 ล้ำนตัน เอกชนชี้แข่งขันสูง-ไทย
ยำกทวงแชมป์คืน 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2557 ว่าจะสามารถ
ส่งออกได้ดีขึ้นจากปี 2556 ที่น่าจะส่งออกได้ปริมาณ 6.6 ล้านตัน
เป็น 7.5 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการซื้อข้าวมากขึ้น 
โดยเฉพาะจากจีน และฟิลิปปินส์ ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไทยจะยังไม่สามารถทวงแชมป์การเป็นผู้
ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งคืนมาได้ โดยอันดับที่ 1 น่าจะยังคงเป็น
อินเดีย ที่ยังมีผลผลิตส่วนเกินและสต็อกข้าวอีกส่วนหนึ่งที่จะต้อง
ผลักดันเพื่อการส่งออกต่อไป ประกอบกับเวียดนามในปีนี้
คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตข้าวมากขึ้นส่งผลให้การแข่งขันในตลาด
ข้าวยังสูง และราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในระดับต่่า นอกจากนี้ยัง
กล่าวถึงอีกว่าการที่ไทยจะดึงตลาดที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมานั้น
คงเป็นไปได้ยากและจะต้องท่างานอย่างหนักเพราะในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา ถือว่าสูญเสียตลาดไปมาก ลูกค้าเองก็มีความคุ้นชิน
กับข้าวของเวียดนามแล้ว ขณะเดียวกันตลาดข้าวหอมมะลิใน
ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ก็ถูกข้าวหอมมะลิเวียดนามตี
ตลาดได้มากขึ้น จาก 6 ปีก่อนเวียดนามส่งออกไปฮ่องกงปริมาณ 
4-5 หมื่นตัน แต่ปี 2556 ส่งออกไปได้สูงถึง 8 แสนตันแสดงว่า
ไทยเสียตลาดไปมากพอสมควร ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรเร่ง
หาแก้ไขในจุดนี้ด้วย 
 ซึ่งจะเห็นได้หลังจากที่ประเทศไทยได้สูญเสียต่าแหน่ง
เบอร์หนึ่งในการส่งออกข้าวไปนั้น การที่จะกลับมาทวงต่าแหน่ง

คืนนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายนัก เพราะประเทศผู้น่าเข้าต่างๆ เริ่มมี
ความคุ้นเคยกับข้าวของประเทศคู่แข่งอื่น ประกอบกับราคาข้าว
ของไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ จึงย่อม
ส่งผลให้ความสามารถของการในแข่งขันในตลาดลดลงไปด้วย
เช่นกัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด่าเนินการในการหากล
ยุทธ์ ศึกษาหาช่องทางการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยกลับไปยืนใน
ต่าแหน่งเบอร์หนึ่งของผู้ส่งออกข้าวได้อีกคร้ัง และส่ิงที่ส่าคัญที่ไม่
ควรละเลยอีกด้าน คือการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและ
โปร่งใส เพื่อให้การด่าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือความ
ต้องการที่ลูกค้าอย่างแท้จริง  

สรรพำกรเตรียมชงรัฐบำลใหม่รีดภำษีเต็นท์รถมือสองหวัง
เพิ มรำยได้รัฐ 

 อธิบดีกรรมสรรพากร เผยว่าทางกรมมีแนวคิดที่จะเพิ่ม
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับเจ้าของเต็นท์รถยนต์มือ
สอง เน่ืองจากเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายในตลาดอยู่ใน
ระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากการด่าเนินนโยบาย
รถยนต์คันแรก ประกอบกับการหลีกเล่ียงภาษีจ่านวนมากและ
ทางกรมเองก็ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนของจ่านวนรถยนต์มือสอง 
เนื่องจากเต็นท์รถยนต์มือสองนั้นจะจดทะเบียนค้าของเก่าจาก
กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจท่าหน้าที่
ตรวจยอดบัญชีขายรถ การซื้อขายจึงเป็นการโอนลอยจากเจ้า
ของเดิมผ่านไปยังผู้ซื้อ ท่าให้ทางกรมไม่สามารถจัดเก็บภาษี
ทางตรงทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่เกิดจากก่าไร ส่งผลให้เต็นท์
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รถมือสองมีก่าไรมากกว่าการท่าธุรกิจรถใหม่เพราะไม่มีเพดาน
ราคาก่าหนดไว้ หากรถรุ่นใดเป็นที่นิยมก็จะมีราคาสูง หากทาง
กรมต้องการทราบยอดขายของเต็นท์รถยนต์มือสองรายใดก็ต้อง
อาศัยการเข้าไปตรวจนับสต็อกรถยนต์ตามเต็นท์นั้น ซึ่งบางครั้ง
สถานที่สต็อกมีอยู่หลายแห่ง ประกอบกับจ่านวนเจ้าหน้าที่มีอยู่
อย่างจ่ากัดจึงท่าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมถึงการเข้าไปดูการ
ให้เช่าที่ดินเพื่อท่าเต็นท์รถยนต์ และการปล่อยกู้นอกระบบของ
เจ้าของที่ดิน ดังนั้นที่ผ่านมามีเพียงบริษัทโตโยต้าชัวร์แห่งเดียว
เท่านั้นที่อยู่ในระบบการจัดเก็บภาษี ทางกรมจึงต้องใช้หลักฐาน
ทางการเงินจากธนาคารมาประกอบการคิดภาษี และในอนาคต
อาจจะต้องประสานขอข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับ
จ่านวนรถยนต์มือสองที่มีการจดทะเบียนเปล่ียนมือใหม่ในแต่ละปี
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาหาวิธีการ
ค่านวณภาษีจากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับซื้อรถ 
(Tax Gaps) ก่อนที่จะน่าเสนอรัฐบาลใหม่ ซึ่งทางกรมจะไปดูงาน
ของประเทศอังกฤษเพื่อน่ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยในการ
จัดท่าระบบธุรกิจรถยนต์มือสองให้ได้มาตรฐานเพื่ อจูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อจะได้ส่งออกรถยนต์มือสองไปยัง
ประเทศเพื่อนได้มากขึ้น โดยทางกรมคาดว่าหากเก็บภาษีจาก
รถยนต์มือสองที่ซื้อขายกันในแต่ละปีคันละ 1,000 บาท ก็จะ
สามารถมีรายได้เข้าสู่ภาครัฐประมาณ 30,000 ล้านบาท 

กรมสรรพากรถือเป็น 1 ใน 3 กรมหลักที่จัดเก็บภาษีที่
น่ามาซึ่งรายได้ของรัฐบาล แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของ
งบประมาณ 2557 รายได้ที่จัดเก็บได้ยังคงใกล้เคียงกับเป้าหมาย 
แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองที่ยังคง
ยืดเยื้อส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของประเทศชะลอตัวลง
ไปด้วย ดังนั้นทางกรมจึงจ่าเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของภาครัฐ ซึ่งแนวทางการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจ
รถยนต์มือสองนั้นแม้ว่าจะเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับ
ภาครัฐมากขึ้นก็ตาม แต่ ส่ิงที่ภาครัฐจะต้องค่านึงถึงก็คือ
สถานการณ์ที่เปล่ียนไปของตลาดรถยนต์มือสองของประเทศที่มี
การขยายตัวแบบผิดปกติ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจรถยนต์มือสองแม้จะมี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ด่าเนินนโยบายของภาครัฐเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นโครงการรถเล็ก
ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (อีโค คาร์) โครงการ
รถยนต์คันแรก จึงท่าให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่หัน
ไปซื้อรถยนต์ใหม่มากขึ้นเพราะมีราคาถูกลงและได้รับการ

สนับสนุนทางภาษี ประกอบกับบริษัทเช่าซื้อมีการปรับวงเงินการ
ปล่อยสินเชื่อลง ซึ่งตลาดรถมือสองมากกว่าครึ่งเป็นการซื้อด้วย
เงินผ่อน ท่าให้ส่งผลกระทบต่ออ่านาจของผู้ซื้อลดลง ขณะที่
ผู้ประกอบการบางมีการจัดแคมเปญที่รุนแรง และตัดราคากันเอง 
จึงท่าให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์มือสองเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มี
จ่านวนรถมือสองเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจนเกิดภาวะล้นตลาดและก็
ท่าให้ราคาของรถมือสองมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นภาครัฐอาจจะ
ต้องหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองด้วยก่อนที่จะ
ก่าหนดนโยบาย เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของ
ผู้ประกอบการและสามารถช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเต็มใจ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะ
ท่าให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง  
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SET Index สัปดำห์น้ีลงแรง 74.09 จุด มูลค่ำซื้อขำยตลอด
สัปดำห์ 7.2 หมื นล้ำนบำท  

 SET Index ณ.วันที่ 3 มกราคม 2557 ปิดที่ระดับ 
1,224.62 จุด ปรับตัวลดลง 74.09 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,298.71 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ลดลงถึง 44.01 จุด 
มูลค่าการซื้อขายเมื่อพิจารณาเป็นรายวันคึกคักกว่าสัปดาห์ก่อน
มาก โดยตลอดทั้งสัปดาห์มีมูลค่าการซื้อขายทั้งส้ิน71,585.93 
ล้านบาท ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่า
การซื้อขาย 123,552.37 ล้านบาท (เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตลาดเปิดท่าการเพียง 2 วัน 
เท่านั้น) โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-3 มกราคม 2557) 
นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 
595.39 และ6,646.24 ล้านบาทตามล่าดับ ในขณะที่บัญชีสถาบัน
ในประเทศ และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 4,609.80 และ
2,631.83 ล้านบาทตามล่าดับ โดยตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์นี้
ภาพรวมนักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศ
ของกลุ่ม กปปส. ที่จะปิดกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่ 13 
มกราคม 2557 ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงแรงถึง 
67.94 จุด ในวันที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดท่าการวันแรก
หลังจากวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งการชุมนุมที่ยืดเยื้อ
ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังคงชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าวว่าจะคล่ีคลายไป
ในทิศทางใด รวมถึงการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มการ
ปรับลดหรือเลิกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (QE) 
ในช่วงต้นปี 2557 ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีการดึงเงินลงทุน
กลับประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งที่ท่าให้
ตลาดหลักทรัพย์ในระยะนี้ซึมตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

 

ค่ำเงินบำทอ่อนสุดในรอบ 3 ปี แรงกดดันทั้งปัจจัยภำยใน
และภำยนอกประเทศ คำดสัปดำห์หน้ำค่ำเงินบำทจะอยู่
ในช่วง 32.80-33.30 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์
ก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าโดย ณ วันที่ 3  
มกราคม 2557 ปิดที่ระดับ 33.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว
อ่อนค่าลงร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่
ระดับ 32.81 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจากทั้ง
แรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัย
ภายในประเทศที่ส่าคัญคือ ปัจจัยทางการเมืองที่มีการประกาศ
จากกลุ่ม กปปส. ว่าจะท่าการปิดกรุงเทพในวันที่ 13 มกราคม 
2557 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักท่องเที่ยว
โดยตรง ผนวกกับการที่กองทุนต่างๆ เริ่มปรับสัดส่วนในการ
ลงทุนโดยหันไปลงทุนในตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพิ่มมาก
ขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีเงินไหลออกนอกประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ส่วนปัจจัยภายนอกคือการที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้น
ตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดเงินอัดฉีด
เข้าระบบ โดยการปรับลดวงเงิน QE ลงและอาจจะเลิกใช้ภายใน
ต้นปีนี้ ส่งผลให้นักลงทุนหันกลับไปลงทุนในตลาดสหรัฐฯ เพิ่ม
มากขึ้น โดยเทขายทั้งเงินและ หุ้นทางฝั่งเอเชียเพิ่มมากขึ้น จาก
ที่กล่าวมานี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ส่าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะ
จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาทคือสถานการณ์การเมืองใน
ประเทศ ส่วนตัวเลขส่าคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คือ ดัชนี 
ISM ภาคบริการเดือนธันวาคม ยอดส่ังซื้อของโรงงาน สต็อก
สินค้าภาคค้าส่งเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาค
เกษตร อัตราการว่างงาน ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และ
จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดังน้ันศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (6 
– 10 มกราคม  2557 ) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 
32.80-33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ที มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รำคำทองค่ำสัปดำห์น้ีปรับตัวเพิ มขึ้น 20.40 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค่าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคา
ทองค่า ณ.วันที่ 3 มกราคม 2557 อยู่ที่ระดับ 1,231.00 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ 

(23 ธันวาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,210.60 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.40 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองค่า
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.50 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์  

 
 

 

ดัชนีควำมเชื อมั นผู้บริโภคสหรัฐฯ ธ.ค. 56 ปรับตัวเพิ ม
ขึ้นอยู่ระดับ 78.1 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค จัดท่าโดย Conference 
Board ประกาศตัวเลขประจ่าเดือนธันวาคม 2556 พบว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 78.1 
ซึ่งสูงกว่าเดือนพฤศจิกายนที่อยู่ที่ ระดับ 72.0 โดยตัวเลขที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เป็นการปรับตัวมากกว่านักวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 76.8  

ส่วนสาเหตุในการปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าจะเกิดจากความ
เชื่อมั่นของประชาชนสหรัฐฯ ต่อตัวเลขเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่มี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการบรรลุข้อตกลงระหว่าง
ประธานาธิบดีโอบามากับสภาคองเกรส ในด้านงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 2 ปีซึ่งเป็นวงเงิน

จ่านวน 85,000 ล้านดอลลาร์  เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ซ้่ารอยการปิดหน่วยงานรัฐบาลที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา  

ส่าหรับปัจจัยที่ต้องติดตามยังคงเป็นปัญหาการขยาย
เพดานหนี้ของสหรัฐฯ ที่จะครบก่าหนดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 ที่ก่าลังมาถึงนี้และหากไม่สามารถตกลงกันได้ เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ อาจต้องตกอยู่ในความเส่ียงกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้และส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ
ประชาชนสหรัฐฯ ได้ในท้ายที่สุด 
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ดัชนี MPI ภำคกำรผลิตของยูโรโซน ธ.ค. 56 เพิ มขึ้นสูงสุด
ในรอบ 2 ปีครึ ง 

ผลส่ารวจของ Market Economics รายงานว่าดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน
ธันวาคม 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 52.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ถือเป็นระดับที่สูงที่ สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2554 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 51.6 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่าหรับค่า
ดัชนีฯ ภาคการผลิตของยูโรโซนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมา
จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคการผลิตของประเทศต่างๆ ในยูโร
โซน โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเยอรมนีและ
อิตาลี 

 
 

 

จากข้อมูลตัวเลขดัชนีฯ ที่ผ่านมาพบว่า ภาคการผลิตของ
ยูโรโซนเริ่มมีการขยายตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 (50.3) 
และขยายตัวมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 (52.7) ถือเป็นการ
ขยายตัวต่อเนื่องหกเดือนติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ของยูโรโซนก่าลังจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในปี 2557 (หลังจาก
ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554) สอดคล้องกับ
ตัวเลขจีดีพีของยูโรโซนที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจีดี
พีไตรมาส 2/2556 ขยายตัวร้อยละ 0.3 และไตรมาส 3/2556 
ขยายตัวร้อยละ 0.1 และหากเศรษฐกิจของยูโรโซนฟื้นตัวขึ้นจริง
จะถือเป็นสัญญาณบวกให้กับเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจของยูโรโซนในปี 2557 ยังคงมีความเส่ียงอยู่มาก
โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะ ปัญหาสถาบันการเงิน และปัญหา
การว่างงาน ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวที่ร้อยละ 
0.1 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตยโูรโซน

ที มา: Markit
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สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี ปรับตัวลดลงหลังแหล่ง

ผลิตน้่ามัน El Sharara ทางตอนใต้ของลิเบียที่มีก่าลังการผลิต
น้่ามัน 350,000 บาร์เรลต่อวัน จะกลับมาด่าเนินการผลิตอีกครั้ง 
ซึ่งส่งผลให้การส่งออกน้่ามันดิบจากลิเบียเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 
600,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบกับสถานการณ์ความรุนแรงใน
ซูดานใต้เริ่มยุติลง หลังรัฐบาลและกลุ่มผู้ต่อต้านมีความเห็น
ร่วมกันในข้อตกลงพักรบ และเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อยุติความ
รุนแรงในประเทศ 

ราคาน้ ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 30 ธันวาคม 2556 ถึง         
3 มกราคม 2557 

 30 Dec 
13 

31 Dec 
13 

1 Jan 
14 

2 Jan 
14 

3 Jan 
14 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

107.98 ตลาด
ปิด 

ตลาด
ปิด 

107.66 - 107.82 

ที มา: ไทยออยล์ 

หมายเหตุ: 31 ธ.ค. 56 และ 1 ม.ค. 57 ตลาดปิดเนื่องในวนัปีใหม ่

 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ  

ที มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (6- 10 มกราคม 2557)        

 การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของคณะกรรมการประชาชนเพื อการเปลี ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ที ก าหนดจะปิดกรุงเทพมหานครใน

วันที  13 มกราคม 2557  

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื อมั นผู้บริโภค

ประจ าเดือนธันวาคม 2556  

 


