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หอการค้าเผยเปิดเทอมเงินสะพดั 5.3 หมืน่ล้าน ผู้ปกครอง
โอดของแพงข้ึนยกแผง   

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2556 ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด
ประมาณ 53,614 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.7 หรือมีการใช้จ่าย
เฉลี่ยคนละ 9,128 บาท ซึ่งผู้ตอบส่วนใหญ่ร้อยละ 44.8 ระบุ
สาเหตุที่ใช้จ่ายเพิ่มเพราะราคาสินค้าอุปกรณ์การเรียนปรับตัว
เพิม่จากปีก่อนแมจ้ะซือ้ของในจ านวนเท่าเดิมก็ตาม ซึ่งเมื่อแยก
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยพบว่าค่าหน่วยกิตปี 2556 เฉลี่ย 
10,455 บาท เพิม่จากปีก่อน 8,608 บาท ค่าบ ารุงโรงเรียน 1,422 
บาท เพิ่มจาก 1,247 บาท ค่าแป๊ะเจี๊ยะ 7,400 บาท เพิ่มจาก 
7,062 บาท ค่าหนังสือ 1,371 บาท เพิ่มจาก 1,095 บาท ค่า
อุปกรณ์การเรียน 992 บาท เพิ่มจาก 673 บาท ค่าเสื้อผ้า 
รองเทา้ 1,721 บาท เพิ่มจาก 1,226 บาท ค่าบริการพิเศษ ค่า
ประกนัชวีติ 1,515 บาท เพิม่จาก 1,290 บาท 
          อย่างไรกต็ามแมเ้มด็เงินสะพดัในช่วงเปิดเทอมจะเพิม่ขึน้
จากปีก่อน แต่ต ่ากว่าที่คาดการณ์ว่าจะโตร้อยละ 8-10 หรือมี
มลูค่าประมาณ 55,000 ล้านบาท เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

เหน็ว่าราคาสนิคา้เกีย่วกบัการเรียนและอื่นๆ มีราคาแพงขึ้นมาก 
ส่งผลใหผู้้ปกครองมกีารระมดัระวงัการใชจ่้ายมากขึน้ 
          ขณะเดียวกนัพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 50.8 
ประสบปญัหามีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอในช่วงเปิดเทอม ขณะที่
ผู้ปกครองที่มีเงินใช้จ่ายเพียงพอมีสดัส่วนน้อยกว่าอยู่ที่ร้อยละ 
49.2 ซึง่ปญัหาน้ีมจี านวนเพิม่ขึ้นจากปีก่อนที่มีเงินเพียงพอร้อย
ละ 60 และไม่เพียงพอร้อยละ 40 เท่านัน้ เมื่อสอบถามถึง
แหล่งทีม่าของเงินกลุ่มผู้ปกครองที่มีเงินไม่พอ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
39 จะน าทรัพย์สินมี ค่า  อา ทิ โ ทรทัศน์  โท รศัพท์มือถื อ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทองค า เขา้ไปจ าน า รองลงมา ใช้วิธีกู้นอกระบบ 
ยมืญาติพีน้่อง กูเ้งินในระบบ และเบิกเงินสดจากบตัรเครดติมาใช้
ล่วงหน้า ส่วนกลุ่มทีเ่งินเพียงพอจะน าเงินเดือน เงินออม โบนัส
มาใช ้

จากผลการส ารวจแมก้ารใชจ่้ายในช่วงเปิดภาคเรียนจะ
ยงัขยายตวั แต่แนวโน้มมกีารขยายตวัในอตัราทีช่ะลอตวัลงจากปี
ก่อนทีข่ยายตวัร้อยละ 7 ทัง้ทีป่ระชาชนน่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ตาม
การขึน้ของค่าจ้าง 300 บาท เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญัในส่วนของ
ระดับราคาสินค้าแพงขึ้น ตามต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการ อกีทัง้การทีผู่้ปกครองจ านวนมากระบุว่ามีเงินไม่
พอใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมเป็นประเด็นที่น่าห่วงว่าประชาชนที่

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 หอการค้าเผยเปิดเทอมเงินสะพดั 5.3 หม่ืนล้าน ผู้ปกครองโอดของแพงข้ึนยกแผง    

 พาณิชย์ฯ เผยบาทแขง็ท าพิษ 4 เดือน กิจการส่งออกปิดตวั 127 ราย 

 บาทแขง็ท าส่งออกข้าวต า่สุดรอบ 12 ปี 

 กรมธนารกัษ์ดึงเอกชนร่วมประเมินท่ีดินทัว่ประเทศ 30 ล้านแปลงหวงัแล้วเสรจ็ใน 5 ปี 

 สหรฐัฯ เผยสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ปรบัตวัเพ่ิมข้ึน 

 ยอดดุลบญัชีเดินสะพดัญ่ีปุ่น มี.ค. เกินดุลเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนั 

 ส่งออกจีน เม.ย. ขยายตวัดีเกินคาด 
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ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวนัท่ี 6-10 พฤษภาคม 2556 ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 45 ประจ าวนัท่ี 13 พฤษภาคม 56 
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รายไดไ้ม่สงูมากก าลงัมีปญัหาสภาพคล่องตึงตัว มีหน้ีครัวเรือน
เพิม่ขึน้ พร้อมกบัการทีผู่้ส่งออกและ SMEs ก าลงัไดร้บัผลกระทบ
จากเงินบาทแขง็และเศรษฐกิจโลกที่มีปญัหา ขณะที่ราคาสินค้า
เกษตรตกต ่ าลง เป็นสัญญาณชี้ว่าเศรษฐกิจก าลังอ่อนตัวลง 
สอดคลอ้งกบัดชันีความเชื่อม ัน่ผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงต ่าสุดใน
รอบ 7 เดอืน เงินเฟ้อพืน้ฐานลดลงจากร้อยละ 1.5 เมื่อต้นปีมาอยู่
ทีร่้อยละ 1.3 ในปจัจุบนั โดยศนูยพ์ยากรณ์ฯ ยงัคงประมาณการ
การเติบโตของเศรษฐกจิปีน้ีทีร่้อยละ 5 การส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 7 การบริโภคขยายตัวร้อยละ 4-4.5 แต่ทัง้หมดอยู่ภายใต้
เงื่อนไขว่าการเมืองไม่มีปญัหา และเงินบาทไม่แข็งค่าไปกว่า 
28.50 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในช่วง 3 เดือนน้ี และเฉลี่ยทัง้ ปี
เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 29 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก
ค่อยๆ ฟ้ืนตวัไดต่้อเน่ือง 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าเล่าเรยีนของบุตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความเพียงพอของเงินกบัค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาณิชยฯ์ เผยบาทแขง็ท าพิษ 4 เดือน กิจการส่งออกปิดตวั 
127 ราย 
  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย ์กล่าวว่าจากการทีค่่าเงินบาทแขง็ค่าตัง้แต่ปลายปี 2555 
จนถึงปจัจุบนั ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่ประสบ
ปญัหาขาดทุน และจดทะเบียนเลิกกิจการในช่วง 4 เดือนแรก 
(มกราคม-เมษายน 2556) แล้วจ านวน 127 ราย แต่หากนับ
เฉพาะเดอืนเมษายน 2556 มีผู้ส่งออกเลิกกิจการแล้วทัง้สิ้น 29 
ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ ส่งออกกลุ่มยานยนต์ สินค้าเกษตร 
เสือ้ผ้าแฟชัน่รวม 25 ราย เภสชักรรม 2 ราย และสินค้าอุปโภค
บริโภค 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่งออกที่เป็นสินค้าส าคญั
ของประเทศ โดยยอดผู้ส่งออกทีเ่ลกิกจิการในช่วง 4 เดือนแรกปี
น้ีที่มี 127 ราย แม้จะน้อยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่มี 144 
ราย แต่จุดทีน่่าสงัเกตคอื สาเหตุของการเลิกกิจการในปีน้ี ส่วน
ใหญ่ระบุว่าประสบปญัหาขาดทุนมากเป็นอนัดบัหน่ึง แตกต่าง
จากปีก่อนที่มีสาเหตุเลิกกิจการจากการขดัแย้งทางธุรกิจ การ
ลาออก หรือการเสยีชวีติของหุ้นส่วน หรือไม่ได้ประกอบกิจการ
อกีแลว้  
          รมช.พาณิชย ์กล่าวดว้ยว่าหากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ไม่มมีาตรการดแูลปญัหาค่าเงินบาทอย่างชดัเจน หรือยงั
ไม่ใชม้าตรการลดดอกเบี้ยนโยบายลง อาจท าใหย้อดผู้ส่งออกเลิก
กจิการเดือนพฤษภาคมและเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นอีกได้ ดงันัน้จึง
ต้ อ ง ก าร ส่ ง สัญญ าณป ัญห า ค่ า เ งิ น บ าท แ ข็ ง ค่ า ไ ป ถึ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้เร่งแก้ไขปญัหาอย่าง
เร่งด่วน ส่วนยอดจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจใหม่ของผู้ ส่งออกใน
เดอืนเมษายน 2556 ม ี257 ราย รวม 4 เดือน มี 1,236 ราย ซึ่ง
เป็นตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้ เพราะผู้ประกอบการเชื่อม ัน่จากมาตรการ
สนับสนุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศของรัฐบ าล รวมถึง
มาตรการลดภาษีนิติบุคคล 

 จากตัวเลขการจดทะเบียนเลิกกิจการในช่วง 4 เดือน
แรกของปีทีม่จี านวนทัง้สิน้ 127 ราย เป็นตัวเลขที่ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีทีผ่่านมาที่มีผู้จดทะเบียนเลิกกิจการจ านวน 144 
ราย หากพจิารณาในเชิงตัวเลขถือว่ายงัไม่น่ากงัวลมากนัก แต่
หากพจิารณาในเชงิของเหตุผลทีผู่้ประกอบการทีจ่ดทะเบียนเลิก
กจิการในปีน้ีระบุสาเหตุในการเลกิกจิการว่าขาดทุนในความเป็น
จริงกค็วรทีจ่ะต้องมกีารหาเหตุผลทีช่ดัเจนว่าเป็นการขาดทุนจาก
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การแขง็ค่าของค่าเงินบาทจริงหรือไม่ หรือเป็นการขาดทุนจาก
การด าเนินธุรกิจเอง รวมถึงภาคราชการจะต้องติดตามการจด
ทะเบียนเลกิกจิการ และการจดทะเบียนกจิการใหม่ในรายละเอยีด
ที่ชดัเจนเน่ืองจากกิจการบางรายมีการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
และไปจะทะเบียนเปิดกิจการใหม่เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกจิของตนในส่วนน้ีอาจจะก่อใหเ้กดิภาพลวงตาในการพจิารณา
ตัวเลขดงักล่าวได้ และเมื่อพิจารณาในส่วนของตัวเลขการจด
ทะเบียนใหม่ในช่วง 4 เดอืนแรกทีม่ีจ านวนถึง 1,236 ราย ก็เป็น
ตวัเลขทีค่่อนขา้งสงูแมจ้ะอยู่ในช่วงทีม่กีารแขง็ค่าของค่าเงินอย่าง
ต่อเน่ืองซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผู้ประกอบการส่วนหน่ึงกไ็ม่ไดก้งัวลกบั
สถานการณ์ค่าเงินมากนกั อกีทัง้การแขง็ค่าของค่าเงินบาทยงัถือ
เป็นการแขง็ค่าของค่าเงินในระยะทีไ่ม่ยาวนานมากนกัยงัไม่น่าจะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับที่รุนแรงมากจนถึงข ัน้ต้องปิด
กจิการ ซึง่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการดูแล
สถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วในระยะน้ี ซึ่งการที่
รฐับาลโดยหน่วยงานต่างๆ ออกมาให้ข่าว ในเชิงกดดนัธนาคาร
แห่งประเทศไทยมากเกินไปไม่น่าจะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของ
ประเทศในภาพรวม โดยแนวทางในการลดผลกระทบจากค่าเงิน
บาทที่แข็งค่าหน่วยงานภาครัฐอาจส่งเสริมให้ภาคธุรกิจแปลง
วกิฤติใหเ้ป็นโอกาสในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหรือน าเข้า
เครื่ องจักรใหม่เพื่อเพิ่มศกัยภาพของกิจการ โดยมีมาตรการ
สนบัสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่นการลดภาษีน าเขา้เครื่องจักร หรือ
การใหส้นิเชื่อเพื่อการน าเขา้เครื่องจกัรใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน
ของธุรกจิลดลงจากราคาเครื่องจกัรทีถู่กลงจากค่าเงินบาทที่แข็ง
ค่าขึน้ ดกีว่าทีจ่ะมกีารกดดนัธนาคารแห่งประเทศไทยใหล้ดอตัรา
ดอกเบี้ยแต่เพยีงอย่างเดยีว เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยมี
บทบาทหลายดา้นมใิช่ดแูลระดบัอตัราแลกเปลี่ยนแต่เพียงอย่าง
เดยีว 

บาทแขง็ท าส่งออกข้าวต า่สดุรอบ 12 ปี 
นายชเูกยีรติ โอภาสวงศ ์ทีป่รึกษากิตติมศกัดิส์มาคมผู้

ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าสมาคมได้ส ารวจสถานการณ์การ

คา้ขายขา้วของผู้ส่งออก ว่าได้รับผลกระทบจากค่าบาทแข็งแค่

ไหน เพื่อสะท้อนให้ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนนโยบายรับจ าน าข้าว 

โดยเฉพาะการปรบัลดราคารบัจ าน าขา้วเปลอืกในปีต่อไปให้ลดลง 

เพื่อบรรเทาภาระผู้ส่งออกและรักษาความเป็นผู้น าส่งออกข้าว

ไทย ซึง่คาดว่าปริมาณส่งขา้วของไทยปีน้ีน่าจะอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน 

เทียบจากปีก่อนหน้า 6.9 ล้านตัน ขณะที่มูลค่าส่งออกข้าวปีน้ี

น่าจะลดลงดว้ยเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าเน่ืองจากเงินบาทแข็งค่า 

ปี 2555 ไทยมมีลูค่าส่งออกขา้ว147,000 ลา้นบาท ซึง่ลดลงต ่าสุด

ในรอบ 12 ปี ส่งผลท าใหไ้ทยตกอนัดบัเป็นที ่3 ของโลก ตามหลงั

อนิเดยี และเวยีดนาม ติดต่อกนัเป็นปีทีส่อง 

 นอกจากน้ีแล้วแหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า

สถิติการส่งออกขา้วตามรายงานสมาคมผู้ส่งออกขา้วไทย (เฉพาะ

สถิติสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม- 28 

เมษายน 2556 มีปริมาณทัง้สิ้น 1,332,471 ตัน ลดลงร้อยละ 

18.7 ขณะที่ช่วงวันที่ 1-28 เมษายนมีปริมาณ 275,636 ตัน 

ลดลงร้อยละ 36.4 โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยตันละ 

564 ดอลลาร์สหรฐัฯ เวยีดนามตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ

อนิเดยีตนัละ 440 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนข้าวขาว 25% ของไทย

เฉลีย่ตนัละ 539 ดอลลาร์สหรัฐฯ เวียดนามตันละ 355 ดอลลาร์

สหรฐัฯ และอนิเดยีตนัละ 390 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

 ดงันัน้จะเหน็ไดว่้าสาเหตุทีร่าคาขา้วไทยสงูกว่าคู่แข่งใน

ปจัจุบันนัน้ เป็นผลมาจากสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าขึ้นและ

ปจัจยัการผลกัดนัราคาภายในภายใต้โครงการรับจ าน าข้าว ซึ่ง
จากส่วนต่างของราคาระหว่างขา้วไทยและขา้วจากประเทศคู่แข่ง

ทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลผู้ส่งออกขา้วไทยต้องเผชญิกบัการแข่งขนัรุนแรง

จากข้าวประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งจากการ

ประมลูขายขา้วทีฟิ่ลปิปินสเ์ปิดเมื่อต้นปีทีผ่่านมา ไทยได้เข้าร่วม

เสนอราคา แต่ไม่ไดร้บัการพจิารณารบัซือ้ เพราะราคาของไทยสงู

กว่าเวยีดนามถึงตนัละ 100 ดอลลาร์สหรฐัฯ หากเป็นเช่นน้ีต่อไป

อกีไม่นานประเทศไทยเอง ต้องสญูเสยีต าแหน่งเบอร์ 1 ของการ

ส่งออกขา้วอย่างถาวรแน่นอน ดงันัน้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เขา้มาดแูลอย่างใกลโ้ดยเฉพาะการแขง็ค่าขึน้เงินบาท รวมถึงการ

หาตลาดใหม่ส าหรบัการส่งออกขา้วต่อไป 
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กรมธนารกัษ์ดึงเอกชนร่วมประเมินที ่ดินทัว่ประเทศ 30 

ล้านแปลงหวงัแล้วเสรจ็ใน 5 ปี 
อธิบดกีรมธนารกัษ์ กล่าวว่าถึงการประเมินราคาที่ดิน

ทัว่ประเทศจ านวนทัง้สิน้ 30 ลา้นแปลง ซึ่งในปจัจุบันทางกรมมี

เจ้าหน้าทีเ่พยีง 100 คน ท าใหก้ารประเมนิล่าชา้โดยท าไดเ้พยีง 7 

ลา้นแปลง ดงันัน้เพื่อให้การประเมินที่ดินรายแปลงทัว่ประเทศ

ส าเร็จตามแผนในอีก 5 ปี ทางกรมจึงจัดท าโครงน าร่องว่าจ้าง
เอกชนมาประเมินราคาที่ดินรายแปลงในจังหวดัสระบุรีจ านวน 

5.5 หมื่นแปลง ในราคาแปลงละ 400 บาท โดยผู้รับงานประเมิน

จะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได้แต่จะต้องผ่านการ

ฝึกอบรมจากทางกรมก่อนซึ่งต้องเสียค่าอบรมจ านวน 30,000 

บาท ขณะน้ีมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว 50 คน ซึ่งทางกรมยัง

ต้องการผู้ประเมนิราคาทีด่นิอกีจ านวนมาก เน่ืองจากการประเมิน

ราคาที่ดินต้องท าอย่างต่อเน่ือง และต้องประเมินใหม่ทุก 4 ปี 

เพื่อใหส้ะทอ้นราคาที่เป็นจริงให้กบัเจ้าของที่ดินแล้ว ยงัใช้เป็น

ฐานการเสยีค่าธรรมเนียมให้กบัท้องถิ่นตามกฎหมายภาษีที่ดิน
และสิง่ปลกูสร้างทีจ่ะบงัคบัใชใ้นอนาคต นอกจากน้ีทางกรมยงัได้

ประสานกบักรมทีด่นิเพื่อแจ้งปญัหาการประเมนิที่ดินรายแปลงที่

จะต้องใชแ้ผนทีท่ีด่นิดจิิตอลของกรมทีด่นิซึง่ในบางจงัหวดัยงัไม่ม ี

 จ า กข้ อมู ล ข้ า ง ต้ น ส ะ ท้อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง กา ร เ พิ่ ม

ประสทิธิภาพการด าเนินของภาครฐัโดยอาศยัการบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกในการ

ขบัเคลื่อนบนเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั ปจัจุบันกรมได้มีบริการ

ค้นหาราคาประเมินรายแปลงไว้เพื่อบริการประชาชน และ
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวหาก

พจิารณาจากจ านวนแปลงทีด่นิทีภ่าครฐัต้องท าการประเมนิเทียบ

กับจ านวนเจ้ าห น้าที่ที่กรมมีอยู่  ภาย ในร ะยะเ วลา  5 ปี 

หมายความเจ้าหน้าที ่1 คน จะต้องรบัผิดชอบประเมนิที่ดินเฉลี่ย

คนละ 1,825 แปลงต่อวนัซึง่คงจะเป็นไปไม่ได้  ในขณะที่การใช้

มาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้การประเมินท าได้รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นหากมองในมุมของรัฐบาล

นอกจากจะไดฐ้านขอ้มลูส าหรบัการจดัเกบ็ภาษีที่ถูกต้องแล้ว ยงั

ช่วยลดงบประมาณในการลงพืน้ทีข่องเจ้าหน้าของกรมลง ซึง่กน่็า

มคีวามคุม้ค่าส าหรบัภาครฐั ในมุมของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

ถือเป็นความคุ้มค่าอย่างมาก เน่ืองจากหากผ่านอบรมจากทาง

กรมแลว้กจ็ะไดร้ับสิทธิให้ท าการประเมินที่ดินได้ซึ่งถือเป็นการ

สร้างอาชพีและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผู้เขา้รบัการอบรม ซึง่หากรบัจ้าง

ประเมนิทีด่นิเพยีง 75 แปลงกจ็ะมมีลูค่าเท่ากบัค่าอบรมแลว้  

แต่อย่างไรกต็ามขอ้จ ากดัทางดา้นแผนทีท่ีด่นิดจิิตอลคง

ยงัเป็นปญัหาส าคญัส าหรับการประเมินที่ดินของภาครัฐ เพราะ

กรมทีด่นิเองกค็งต้องอาศยังบประมาณจ านวนมาก บุคลากรที่มี

ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง รวมทัง้ระยะเวลาในการแปลง

ขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีมออกมาเป็นแผนทีท่ีด่นิดจิิตอล ดงันัน้สิ่ง

ที่ร ัฐบาลอาจจะพิจารณาต่อไปคือการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครฐัดว้ยเองเพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรของประเทศใหม้คีวามคุ้มค่าทัง้ในแง่ของงบประมาณ 

บุคลากร เช่น ส ารวจความต้องการใชข้อ้มลูของหน่วยงานภาครัฐ

ต่างๆ อาท ิกรมทีด่นิ กรมประมง กรมป่าไม ้ซึง่ลว้นแต่เป็นหน่วย

ที่ต้องข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดท าแผนที่ตามภารกิจ 
จากนัน้กส็นบัสนุนงบประมาณไปยงัหน่วยงานทีต่้องผู้ผลิตข้อมูล

หรือจดัหาขอ้มลูใหเ้พยีงพอกบัความต้องการขอ้งผู้ใช้ข้อมูล อาท ิ

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน): สทอภ. ซึง่เป็นผู้ผลติขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีมดงักล่าว 
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ตารางแสดงปริมาณแปลงท่ีดินตามยุทธศาสตรข์องกรมธนารกัษ์ ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี 

ปีงบประมาณ จ านวนแปลงท่ีดินท่ี
ประกาศราคาประเมิน 

จ านวนท่ีดินท่ีประกาศ
ราคาประเมินสะสม 

2535-2546 2,400,000 2,400,000 
2547 450,000 2,850,000 
2548 565,000 3,415,000 
2549 711,000 4,126,000 
2550 996,822 5,122,822 
2551 1,397,544 6,520,366 
2552 1,959,357 8,479,724 
2553 2,747,019 11,226,743 
2554 3,851,321 15,078,063 
2555 5,399,551 20,477,615 
2556 7,570,171 28,047,786 

ทีม่า: มลูนิธปิระเมนิค่าทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย 

 
บริการค้นหาราคาประเมินรายแปลงของกรมธนารกัษ์  

 

 
 

 

 

 

SET Index เพิม่ข้ึน 43.53 จุด มูลค่าซ้ือขายคึกคกัต่อเนื่อง

กว่า 2 แสนล้าน 

 SET Index ณ.วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิดที่ระดบั 

1,622.48 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 43.53 จุด เมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง

ต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ 1,578.95 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลงัจากที่ใน

สปัดาหท์ีผ่่านมาค่าดชันีปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเล็กน้อย 3.98 
จุด โดยมมีลูค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์ 207,760.44 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากมลูค่าการซือ้ขายตลอดสปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 202,540.23 ล้านบาท (เน่ืองจากทัง้ 2 สัปดาห์ตลาด

หลกัทรพัย์เปิดท าการเพียง 4 วนัเท่ากนั โดยสปัดาห์ก่อนหน้า

หยุดวนัแรงงานแห่งชาติวนัที ่1 พฤษภาคม และในสปัดาห์น้ีหยุด

ชดเชยวนัฉัตรมงคลวนัที่ 6 พฤษภาคม) โดยมูลค่าการซื้อขาย

สะสม (วนัที ่1-10 พฤษภาคม 2556) บญัชบีริษทัหลกัทรพัย ์และ

นกัลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 2,935.36 และ 117.88 ล้านบาท 

ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทัว่ไปใน

ประเทศ ขายสุทธิ 1,802.53 และ 1,250.71 ลา้นบาทตามล าดบั 

ค่าเงินบาทชะลอความผันผวนจากความไม่แน่นอนของ
มาตรการดแูลค่าเงินบาท คาดสปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 29.40-29.90 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทสปัดาห์น้ีค่อนข้างทรงตัวโดยมีการปรับตัว
เลก็น้อยเท่านัน้ โดย ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิดที่ระดบั 
29.65 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบ
กบัระดบั 29.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม 
2556 โดยช่วงต้นสปัดาหค่์าเงินบาทปรบัตวัแขง็ค่าขึน้เลก็น้อยแต่
มกีารปรบัตวัอ่อนค่าลงในช่วงปลายสปัดาหแ์ละกลบัมาแข็งค่าขึ้น
หลงัมขี่าวว่ายงัคงไม่ปรับลดอตัราดอกเบี้ย โดยสาเหตุที่ท าให้
ค่าเงินบาทมกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะดงักล่าวคอื การประกาศ

ราคาประเมินท่ีดิน จากเลขท่ีโฉนด 

ราคาประเมินท่ีดิน จากเลขท่ีดิน 

ราคาประเมินท่ีดิน นส.3ก 

ราคาประเมินท่ีดินรายบลอ็ก 

ราคาประเมินอาคารชุด 

ราคาประเมินส่ิงปลูกสรา้ง 

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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ตวัเลขทางเศรษฐกจิสหรฐัฯทีอ่อกมาดเีกนิคาด จากตวัเลขจ านวน
ผู้ขอรบัสวสัดิการว่างรายสปัดาห์ที่ปรับลดลงต ่าสุดในรอบ 5 ปี
ครึ่ง  รวมถึงนักค้าเงินชะลอการลงทุนในเงินบาทเพื่อรอดู
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะออกมาในทิศทาง
ไหน ส่งผลท าใหค่้าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าในช่วงปลายสปัดาห ์

ดงันัน้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าใน
สัปดาห์ห น้า  (13-17 พฤษภาคม  2556 ) ค่า เงิ นบ าทจ ะ
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.40-29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ 

 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ราคาทองค าสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลง 24.50 เหรยีญสหรฐัฯต่อ
ออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาห์น้ีมีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,448.20 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้น

สปัดาห์ (6 พฤษภาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดบั 1,472.70 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 24.50 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ ์หลงัจากที่สปัดาห์ก่อนราคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.40 
เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์

 
 

 

 

 

สหร ัฐฯ เผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย. 
ปรบัตวัเพิม่ข้ึน 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยยอดสต๊อกสินค้าคงคลงั

ภาคคา้ส่งในเดอืนเมษายนปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.4  จากเดือน

ทีผ่่านมาอยู่ที ่503.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการปรับตัว

เพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ส่วนสาเหตุที่ท าให้ส

ต๊อกสินค้าคงคลงัปรับตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสต๊อกสินค้าจ าพวก

รถยนต์ และเครื่องจกัรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย สินค้ารถยนต์

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.2 และเครื่องจักรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.2    

ส าหรบัยอดสต๊อกสนิค้าคงคลงัที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถึงกจิกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีทิศทางใน

การปรบัตวัดขีึน้ โรงงานเพิ่มก าลงัผลิตสินค้ามากขึ้นและสต๊อก

สนิคา้ในปริมาณทีม่ากขึน้ เพื่อให้เพียงพอกบัความต้องการของ

ผู้บริโภคทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ซึง่ความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น

นัน้ ส่วนหน่ึงเป็นอานิสงค์มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่

28.63 
28.78 28.84 

28.99 

29.29 29.24 29.32 29.40 
29.61 29.63 29.57 

29.44 
29.65 

28.00 

28.50 

29.00 

29.50 

30.00 

ค่าเงินบาท THB/USD 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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ส่งผลให้จ านวนผู้ว่างงานภายในประเทศลดลงและประชาชนมี

รายได้ในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นท าให้เศรษฐกิจใน

ภาพรวมของสหรัฐฯ ซึ่ง เ ป็นประเทศที่พึ่งพิงการบริ โภค

ภายในประเทศกว่าร้อยละ 70 มทีศิทางปรบัตวัดขีึน้ 

แต่อย่างไรกต็ามคงต้องติดตามปญัหาการพจิารณาปรบั

เพิม่เพดานหน้ีสาธารณะในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจเป็นปจัจัย

ส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อความเชื่อม ัน่ของผู้บริโภคและผู้ผลติ และ

อาจท าให้อุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอีกครัง้

หน่ึง 

ยอดดุลบัญชีเดินสะพดัญีปุ่่ น มี.ค. เกินดุลเป็นเดือนที ่2 

ติดต่อกนั 

กระทรวงการคลงัญี่ปุ่นเปิดเผยยอดดุลบัญชีเดินสะพดั

เดอืนมนีาคมปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 96.3 จากเดอืนทีผ่่านมา โดย

มีมูลค่าอยู่ที่  1251.2 พันล้านเยน ซึ่งเ ป็นการเกินดุลบัญชี

เดนิสะพดัเป็นเดอืนที ่2 ติดต่อกนั หลงัจากที่ดุลบัญชีเดินสะพดั

ขาดดุลอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน
มกราคม 2556 โดยดุลบัญชีเดินสะพดัที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

สะทอ้นใหเ้หน็ถึงภาวะการขาดดุลการคา้ของประเทศที่ลดลงและ

มรีายไดเ้ขา้ประเทศเพิม่มากขึน้ 

 สาเหตุทีดุ่ลการคา้ขาดดุลลดลงนัน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมา

จากราคาน ้ามนัดบิน าเขา้มรีาคาต ่าลงจากภาวะราคาน ้ามนัดิบใน

ตลาดโลกรวมถึงภาคการคา้มทีศิทางการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยใน

เดือนมีนาคมญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 53.4 และ

ตลาดส่งออกทุกตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น (สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ฯลฯ) 

โดยเฉพาะประเทศจีนเพิม่ขึน้สงูถึงร้อยละ 31.7 จากเดือนที่ผ่าน

มา 

แต่อยา่งไรก็ตามแนวโน้มด้านการส่งออกของญี่ปุ่น

ไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญอย่างประเทศจีนและสหรัฐฯ ใน

ระยะเวลาอันใกล้ยงัคงไม่สดใสมากนัก แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะ

ด าเนินการลดค่าเงินเยนเพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกของ
ประเทศ เนื่องจากปญัหาข้อพิพาทเรื่องเกาะเตียวหยูยงัมี

แนวโน้มทีจ่ะปะทุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปญัหาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศของสหรฐัฯ ทีย่งัฟ้ืนตวัได้ไมด่เีทา่ทีค่วร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งออกจีน เม.ย. ขยายตวัดีเกินคาด 
กรมศุลกากรจีน รายงานว่าการส่งออกในเดือนเมษายน 

2556 มมีลูค่า 187,060 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 14.7 
เมื่อเทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน และสงูขึน้จากเดือนมีนาคม
ทีข่ยายตวัร้อยละ 10.0 ซึง่เป็นระดบัการขยายตวัของการส่งออก

ทีส่งูกว่าทีห่ลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ในส่วนของการน าเข้ามีมูลค่า 
168,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.8 สูงขึ้นจาก
เดอืนมนีาคมทีข่ยายตวัร้อยละ 14.1 ส่งผลใหเ้ดอืนเมษายน 2556 
จีนเกนิดุลอยู่ที ่18,160 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  
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ปจัจยัหลกัทีท่ าใหก้ารส่งออกของจีนเดือนเมษายน 2556 
ขยายตวัเพิม่ขึน้คอืความต้องการจากภายนอกประเทศที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะ
การส่งออกไปยงัภูมิภาคอาเซียน ส าหรับสินค้าส่งออกที่ส าคญั 
ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์โฟน แท็บเล็ต 

และส่วนประกอบ ทัง้น้ีคาดว่าการส่งออกของจีนน่าจะสามารถ
ปรบัตัวดีขึ้นไปจนถึงสิ้นปี แต่อย่างไรก็ตามการส่งออกของจีน
ยงัคงไดร้ับแรงกดดนัจากปญัหาหน้ีสาธารณะในยูโรโซนซึ่งถือ
เป็นกลุ่มประเทศผู้น าเขา้สนิคา้จีนรายใหญ่อกีกลุ่มหน่ึง  

สถานการณ์ราคาน ้ ามนั 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบสปัดาห์น้ี ปรับตัวสูงขึ้นและมีความ
ผนัผวน เน่ืองจากความต้องการใช้น ้ามนัดิบในตลาดโลกลดลง
ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิ โดย EIA คาดว่าการขยายตวัของ
ความต้องการใชน้ ้ามนัดบิของโลกในปีน้ีจะอยู่ที ่0.89 ลา้นบาร์เรล
ต่อวัน (ลดลง 70,000 บาร์เรลต่อวัน) และปริมาณการผลิต
น ้ามนัดบิของกลุ่ม Non-OPEC ทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง (ขยายตวั 1.11 
ลา้นบาร์เรลต่อวนั) เพิม่มากว่าการขยายตวัของความต้องการใช้
น ้าม ันดิบของโลก อย่างไรก็ตามราคาน ้าม ันยังคงได้รับแรง
สนบัสนุนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวนัออกกลางที่เพิ่มขึ้น
หลังจากที่กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศฐานทัพในซีเรีย 
ประกอบกับจีนรายงานปริมาณน าเข้าน ้ามนัดิบเดือนเมษายน 
2556 เพิม่ขึน้ 0.19 ลา้นบาร์เรลต่อวนั มาอยู่ที ่5.62 ล้านบาร์เรล
ต่อวนั 

 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที  6– 3 พ.ค. 2556 

 6 May 
13 

7 May 
13 

8 May 
13 

9 May 
13 

10 
May 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

101.64 101.75 101.54 101.05 - 101.50 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
 
 
 
 
 
 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

 
ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (13-17 พฤษภาคม 2556) 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิต
และส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ 

 


