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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิ จและธุรกิ จ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 45 ประจาวันที่ 13 พฤษภาคม 56









ช่วงวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556

หอการค้าเผยเปิ ดเทอมเงินสะพัด 5.3 หมื่นล้าน ผู้ปกครองโอดของแพงขึ้นยกแผง
พาณิ ชย์ฯ เผยบาทแข็งทาพิ ษ 4 เดือน กิ จการส่งออกปิ ดตัว 127 ราย
บาทแข็งทาส่งออกข้าวตา่ สุดรอบ 12 ปี
กรมธนารักษ์ดึงเอกชนร่ว มประเมินที่ดินทัวประเทศ
่
30 ล้านแปลงหวังแล้วเสร็จใน 5 ปี
สหรัฐฯ เผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ยอดดุลบัญชีเดิ นสะพัดญี่ปุ่น มี.ค. เกิ นดุลเป็ นเดือนที่ 2 ติ ดต่อกัน
ส่งออกจีน เม.ย. ขยายตัวดีเกิ นคาด
ภาวะเศรษฐกิ จสาคัญในรอบสัปดาห์

หอการค้าเผยเปิ ดเทอมเงินสะพัด 5.3 หมืน่ ล้าน ผู้ปกครอง
โอดของแพงขึ้นยกแผง
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจ ัย และ
ผู้อานวยการศูน ย์พยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้า ไทย เปิ ดเผยผลส ารวจพฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยของ
ผู้ป กครองในช่ว งเปิ ดเทอมใหญ่ ปี 2556 ว่าจะมีเ ม็ดเงินสะพัด
ประมาณ 53,614 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 หรือมีการใช้จ่ าย
เฉลี่ย คนละ 9,128 บาท ซึ่ง ผู้ต อบส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.8 ระบุ
สาเหตุที่ใช้จ่ ายเพิ่มเพราะราคาสินค้าอุป กรณ์การเรียนปรับ ตัว
เพิม่ จากปี ก่อนแม้จะซือ้ ของในจ านวนเท่าเดิมก็ต าม ซึ่ง เมื่อแยก
รายละเอี ยดค่า ใช้จ่ ายเฉลี่ยพบว่า ค่า หน่ ว ยกิต ปี 2556 เฉลี่ย
10,455 บาท เพิม่ จากปี ก่อน 8,608 บาท ค่าบารุงโรงเรียน 1,422
บาท เพิ่มจาก 1,247 บาท ค่าแป๊ ะเจี๊ยะ 7,400 บาท เพิ่มจาก
7,062 บาท ค่ าหนัง สือ 1,371 บาท เพิ่มจาก 1,095 บาท ค่ า
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น 992 บาท เพิ่ม จาก 673 บาท ค่ า เสื้อ ผ้ า
รองเท้า 1,721 บาท เพิ่มจาก 1,226 บาท ค่าบริการพิเ ศษ ค่า
ประกันชีวติ 1,515 บาท เพิม่ จาก 1,290 บาท
อย่างไรก็ตามแม้เม็ดเงินสะพัดในช่วงเปิ ดเทอมจะเพิม่ ขึน้
จากปี ก่ อน แต่ ต่ ากว่ าที่คาดการณ์ว่ าจะโตร้อยละ 8-10 หรือ มี
มูลค่าประมาณ 55,000 ล้านบาท เนื่องจากผู้ป กครองส่วนใหญ่

เห็นว่าราคาสินค้าเกีย่ วกับการเรียนและอื่นๆ มีร าคาแพงขึ้นมาก
ส่งผลให้ผู้ปกครองมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึน้
ขณะเดียวกัน พบว่ า ผู้ป กครองส่ว นใหญ่ ร้อยละ 50.8
ั หามีเ งินใช้จ่ ายไม่เ พียงพอในช่วงเปิ ดเทอม ขณะที่
ประสบป ญ
ผู้ปกครองที่มีเ งินใช้จ่ ายเพียงพอมีสดั ส่วนน้อยกว่าอยู่ที่ร้อยละ
49.2 ซึง่ ปญั หานี้มจี านวนเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนที่มีเ งินเพียงพอร้อย
ละ 60 และไม่ เ พีย งพอร้ อ ยละ 40 เท่ า นัน้ เมื่อ สอบถามถึ ง
แหล่งทีม่ าของเงินกลุ่มผู้ป กครองที่มีเ งินไม่พอ ส่วนใหญ่ ร้อยละ
39 จะน าท รั พ ย์ สิ น มี ค่ า อา ทิ โ ทร ทัศ น์ โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคา เข้าไปจานา รองลงมา ใช้วิธีกู้นอกระบบ
ยืมญาติพนี่ ้อง กูเ้ งินในระบบ และเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช้
ล่วงหน้า ส่วนกลุ่มทีเ่ งินเพียงพอจะนาเงินเดือน เงินออม โบนัส
มาใช้
จากผลการสารวจแม้การใช้จ่ายในช่วงเปิ ดภาคเรียนจะ
ยังขยายตัว แต่แนวโน้มมีการขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอตัวลงจากปี
ก่อนทีข่ ยายตัวร้อยละ 7 ทังที
้ ป่ ระชาชนน่าจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ ตาม
การขึน้ ของค่าจ้าง 300 บาท เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญในส่วนของ
ระดับ ราคาสิน ค้า แพงขึ้ น ตามต้ น ทุ น ที่ ป รับ ตัว เพิ่ม ขึ้ น ของ
ผู้ประกอบการ อีกทังการที
้
ผ่ ู้ปกครองจ านวนมากระบุ ว่ามีเ งินไม่
พอใช้จ่ ายช่ว งเปิ ดเทอมเป็ นประเด็นที่น่ าห่ วงว่ าประชาชนที่
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ั หาสภาพคล่องตึง ตัว มีหนี้ครัวเรือน
รายได้ไม่สงู มากกาลังมีป ญ
เพิม่ ขึน้ พร้อมกับการทีผ่ ู้ส่งออกและ SMEs กาลังได้รบั ผลกระทบ
ั หา ขณะที่ร าคาสินค้า
จากเงินบาทแข็งและเศรษฐกิจ โลกที่มีป ญ
เกษตรตกต่ า ลง เป็ น สัญญาณชี้ว่ า เศรษฐกิจ กาลัง อ่ อ นตัว ลง
สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บ ริโภคที่ป รับ ตัวลดลงต่ าสุดใน
รอบ 7 เดือน เงินเฟ้อพืน้ ฐานลดลงจากร้อยละ 1.5 เมื่อต้นปี มาอยู่
ทีร่ ้อยละ 1.3 ในปจั จุบนั โดยศูนย์พยากรณ์ฯ ยัง คงประมาณการ
การเติบโตของเศรษฐกิจปี นี้ทรี่ ้อยละ 5 การส่ง ออกขยายตัวร้อย
ละ 7 การบริโภคขยายตัวร้อยละ 4-4.5 แต่ ทงั ้ หมดอยู่ภายใต้
ั หา และเงิน บาทไม่ แข็ง ค่า ไปกว่ า
เงื่อนไขว่าการเมืองไม่มีป ญ
28.50 บาท/ดอลล่าร์ส หรัฐ ฯ ในช่ วง 3 เดือ นนี้ และเฉลี่ยทัง้ ปี
เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 29 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ ฯ และเศรษฐกิจ โลก
ค่อยๆ ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของบุตร

พาณิ ชย์ฯ เผยบาทแข็งทาพิษ 4 เดือน กิ จการส่งออกปิ ดตัว
127 ราย
นายณัฐ วุ ฒิ ใสยเกื้อ รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวง
พาณิชย์ กล่าวว่าจากการทีค่ ่าเงินบาทแข็งค่าตัง้ แต่ปลายปี 2555
จนถึงปจั จุบนั ส่งผลให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ส่ง ออกส่วนใหญ่ ป ระสบ
ั หาขาดทุน และจดทะเบียนเลิกกิจ การในช่วง 4 เดือนแรก
ปญ
(มกราคม-เมษายน 2556) แล้ว จ านวน 127 ราย แต่ ห ากนับ
เฉพาะเดือนเมษายน 2556 มีผู้ส่ง ออกเลิกกิจ การแล้วทัง้ สิ้น 29
ราย โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ส่ ง ออกกลุ่ ม ยานยนต์ สิน ค้า เกษตร
เสือ้ ผ้าแฟชั ่นรวม 25 ราย เภสัชกรรม 2 ราย และสินค้าอุป โภค
บริโภค 2 ราย ซึ่ง ส่วนใหญ่ เ ป็ นธุ ร กิจ ส่ง ออกที่เ ป็ นสินค้าสาคัญ
ของประเทศ โดยยอดผู้ส่งออกทีเ่ ลิกกิจการในช่วง 4 เดือนแรกปี
นี้ที่มี 127 ราย แม้จ ะน้อ ยกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มี 144
ราย แต่จุดทีน่ ่าสังเกตคือ สาเหตุ ของการเลิ กกิจ การในปี นี้ ส่วน
ั หาขาดทุนมากเป็ นอันดับ หนึ่ง แตกต่ าง
ใหญ่ระบุว่า ประสบป ญ
จากปี ก่อนที่มีสาเหตุ เ ลิกกิจ การจากการขัดแย้ง ทางธุ ร กิจ การ
ลาออก หรือการเสียชีวติ ของหุ้นส่วน หรือไม่ได้ป ระกอบกิจ การ
อีกแล้ว
รมช.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่าหากธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ไม่มมี าตรการดูแลปญั หาค่าเงินบาทอย่างชัดเจน หรือยัง
ไม่ใช้มาตรการลดดอกเบี้ยนโยบายลง อาจทาให้ยอดผู้ส่งออกเลิก
กิจการเดือนพฤษภาคมและเดือนถัดไปเพิ่มขึ้นอีกได้ ดัง นัน้ จึง
ต้ อ ง ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ป ั ญ ห า ค่ า เ งิ น บ า ท แ ข็ ง ค่ า ไ ป ถึ ง
ั หาอย่าง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้เ ร่ ง แก้ไขป ญ
เร่ ง ด่วน ส่ว นยอดจดทะเบียนจัดตัง้ ธุ ร กิจ ใหม่ข องผู้ ส่ง ออกใน
เดือนเมษายน 2556 มี 257 ราย รวม 4 เดือน มี 1,236 ราย ซึ่ง
เป็ นตัวเลขทีเ่ พิม่ ขึน้ เพราะผู้ป ระกอบการเชื่อมั ่นจากมาตรการ
สนับ สนุ น คนไทยไปลงทุ น ต่ า งประเทศของรัฐ บ าล รวมถึ ง
มาตรการลดภาษีนิติบุคคล

ความเพียงพอของเงินกับค่าใช้จ่ายในช่วงเปิ ดเทอม

จากตัวเลขการจดทะเบียนเลิกกิจ การในช่วง 4 เดือน
แรกของปี ทมี่ จี านวนทังสิ
้ น้ 127 ราย เป็ นตัวเลขที่ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ทผี่ ่านมาที่มีผู้จ ดทะเบียนเลิกกิจ การจ านวน 144
ราย หากพิจารณาในเชิง ตัวเลขถือว่ายัง ไม่น่ากัง วลมากนัก แต่
หากพิจารณาในเชิงของเหตุผลทีผ่ ู้ประกอบการทีจ่ ดทะเบียนเลิก
กิจการในปี นี้ระบุสาเหตุในการเลิกกิจการว่าขาดทุนในความเป็ น
จริงก็ควรทีจ่ ะต้องมีการหาเหตุผลทีช่ ดั เจนว่าเป็ นการขาดทุนจาก

2

Weekly Review
การแข็งค่าของค่าเงินบาทจริง หรือไม่ หรือเป็ นการขาดทุนจาก
การดาเนินธุ ร กิจ เอง รวมถึง ภาคราชการจะต้องติดตามการจด
ทะเบียนเลิกกิจการ และการจดทะเบียนกิจการใหม่ในรายละเอียด
ที่ชดั เจนเนื่องจากกิจ การบางรายมีการจดทะเบียนเลิกกิจ การ
และไปจะทะเบียนเปิ ดกิจ การใหม่เ พื่อประโยชน์ใ นการดาเนิ น
ธุรกิจของตนในส่วนนี้อาจจะก่อให้เกิดภาพลวงตาในการพิจารณา
ตัวเลขดัง กล่ าวได้ และเมื่อพิจ ารณาในส่วนของตัวเลขการจด
ทะเบียนใหม่ในช่วง 4 เดือนแรกทีม่ ีจ านวนถึง 1,236 ราย ก็เ ป็ น
ตัวเลขทีค่ ่อนข้างสูงแม้จะอยู่ในช่วงทีม่ กี ารแข็งค่าของค่าเงินอย่าง
ต่อเนื่องซึง่ แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่งก็ไม่ได้กงั วลกับ
สถานการณ์ค่าเงินมากนัก อีกทังการแข็
้
งค่าของค่าเงินบาทยัง ถือ
เป็ นการแข็งค่าของค่าเงินในระยะทีไ่ ม่ยาวนานมากนักยังไม่น่าจะ
ส่ง ผลกระทบต่ อธุ ร กิจ ในระดับ ที่รุ น แรงมากจนถึง ขัน้ ต้ องปิ ด
กิจการ ซึง่ ในส่วนของธนาคารแห่ง ประเทศไทยน่ าจะมีการดูแล
สถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วในระยะนี้ ซึ่ง การที่
รัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆ ออกมาให้ข่าว ในเชิง กดดันธนาคาร
แห่งประเทศไทยมากเกินไปไม่น่าจะส่ง ผลดีต่ อภาพลักษณ์ของ
ประเทศในภาพรวม โดยแนวทางในการลดผลกระทบจากค่าเงิน
บาทที่แข็ง ค่า หน่ วยงานภาครัฐอาจส่ง เสริมให้ภาคธุ ร กิจ แปลง
วิกฤติให้เป็ นโอกาสในการส่ง เสริมให้มีการปรับ ปรุ ง หรือนาเข้า
เครื่ องจัก รใหม่เ พื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของกิจ การ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่นการลดภาษีนาเข้าเครื่องจักร หรือ
การให้สนิ เชื่อเพื่อการนาเข้าเครื่องจักรใหม่ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ต้นทุน
ของธุรกิจลดลงจากราคาเครื่องจักรทีถ่ ูกลงจากค่าเงินบาทที่แข็ง
ค่าขึน้ ดีกว่าทีจ่ ะมีการกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดอัต รา
ดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมี
บทบาทหลายด้านมิใช่ดแู ลระดับอัต ราแลกเปลี่ยนแต่ เ พียงอย่าง
เดียว

ไทย ซึง่ คาดว่าปริมาณส่งข้าวของไทยปี นี้น่าจะอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน
เทียบจากปี ก่อนหน้า 6.9 ล้านตัน ขณะที่มูล ค่าส่ง ออกข้าวปี นี้
น่าจะลดลงด้วยเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเนื่องจากเงินบาทแข็ง ค่า
ปี 2555 ไทยมีมลู ค่าส่งออกข้าว147,000 ล้านบาท ซึง่ ลดลงต่าสุด
ในรอบ 12 ปี ส่งผลทาให้ไทยตกอันดับเป็ นที่ 3 ของโลก ตามหลัง
อินเดีย และเวียดนาม ติดต่อกันเป็ นปี ทสี่ อง
นอกจากนี้แล้วแหล่ง ข่าวจากผู้ส่ง ออกข้าว เปิ ดเผยว่า
สถิติการส่งออกข้าวตามรายงานสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (เฉพาะ
สถิติสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม- 28
เมษายน 2556 มีป ริมาณทัง้ สิ้น 1,332,471 ตัน ลดลงร้อ ยละ
18.7 ขณะที่ช่ว งวัน ที่ 1-28 เมษายนมีป ริม าณ 275,636 ตัน
ลดลงร้อยละ 36.4 โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยตันละ
564 ดอลลาร์สหรัฐฯ เวียดนามตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ และ
อินเดียตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ส่วนข้าวขาว 25% ของไทย
เฉลีย่ ตันละ 539 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ เวียดนามตันละ 355 ดอลลาร์
สหรัฐฯ และอินเดียตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสาเหตุทรี่ าคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง ใน
ป จั จุ บ ันนัน้ เป็ น ผลมาจากสถานการณ์ เ งินบาทแข็ง ค่ าขึ้น และ
ปจั จัยการผลักดันราคาภายในภายใต้โครงการรับ จ านาข้าว ซึ่ง
จากส่วนต่างของราคาระหว่างข้าวไทยและข้าวจากประเทศคู่แข่ง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลผู้ส่งออกข้าวไทยต้องเผชิญกับการแข่ง ขันรุ นแรง
จากข้าวประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวีย ดนาม ซึ่ง จากการ
ประมูลขายข้าวทีฟ่ ิลปิ ปิ นส์เปิ ดเมื่อต้นปี ทผี่ ่านมา ไทยได้เ ข้าร่ วม
เสนอราคา แต่ไม่ได้รบั การพิจารณารับซือ้ เพราะราคาของไทยสูง
กว่าเวียดนามถึงตันละ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็ นเช่นนี้ต่ อไป
อีกไม่นานประเทศไทยเอง ต้องสูญเสียตาแหน่ ง เบอร์ 1 ของการ
ส่งออกข้าวอย่างถาวรแน่ นอน ดัง นัน้ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องต้อง
เข้ามาดูแลอย่างใกล้โดยเฉพาะการแข็งค่าขึน้ เงินบาท รวมถึงการ
หาตลาดใหม่สาหรับการส่งออกข้าวต่อไป

บาทแข็งทาส่งออกข้าวตา่ สุดรอบ 12 ปี
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ ทีป่ รึกษากิต ติมศักดิ ์สมาคมผู้
ส่ง ออกข้า วไทย เปิ ดเผยว่ า สมาคมได้ส ารวจสถานการณ์ การ
ค้าขายข้าวของผู้ส่ง ออก ว่าได้ร ับ ผลกระทบจากค่าบาทแข็ง แค่
ไหน เพื่อสะท้อนให้ภาครัฐได้ป รับ เปลี่ยนนโยบายรับ จ านาข้าว
โดยเฉพาะการปรับลดราคารับจานาข้าวเปลือกในปี ต่อไปให้ลดลง
เพื่อบรรเทาภาระผู้ส่ง ออกและรักษาความเป็ นผู้นาส่ง ออกข้าว
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กรมธนารัก ษ์ ดึง เอกชนร่ว มประเมิ น ที ่ดิน ทั ่วประเทศ 30
ล้านแปลงหวังแล้วเสร็จใน 5 ปี
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ถึง การประเมินราคาที่ดิน
ทั ่วประเทศจานวนทังสิ
้ น้ 30 ล้านแปลง ซึ่ง ในป จั จุ บ ันทางกรมมี
เจ้าหน้าทีเ่ พียง 100 คน ทาให้การประเมินล่าช้าโดยทาได้เพียง 7
ล้านแปลง ดัง นัน้ เพื่อให้การประเมินที่ดินรายแปลงทั ่วประเทศ
สาเร็จตามแผนในอีก 5 ปี ทางกรมจึง จัดทาโครงนาร่ องว่าจ้าง
เอกชนมาประเมินราคาที่ดินรายแปลงในจัง หวัดสระบุ รีจ านวน
5.5 หมื่นแปลง ในราคาแปลงละ 400 บาท โดยผู้ร ับ งานประเมิน
จะเป็ นนิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาก็ไ ด้แ ต่ จ ะต้ อ งผ่ า นการ
ฝึ กอบรมจากทางกรมก่อนซึ่ง ต้องเสียค่าอบรมจ านวน 30,000
บาท ขณะนี้ มีผู้ผ่ านการอบรมไปแล้ว 50 คน ซึ่ง ทางกรมยัง
ต้องการผู้ประเมินราคาทีด่ นิ อีกจานวนมาก เนื่องจากการประเมิน
ราคาที่ดินต้องท าอย่างต่ อเนื่อง และต้ องประเมินใหม่ ทุก 4 ปี
เพื่อให้สะท้อนราคาที่เ ป็ นจริง ให้กบั เจ้ าของที่ดินแล้ว ยัง ใช้เ ป็ น
ฐานการเสียค่าธรรมเนียมให้กบั ท้องถิ่นตามกฎหมายภาษีที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ะบังคับใช้ในอนาคต นอกจากนี้ทางกรมยัง ได้
ประสานกับกรมทีด่ นิ เพื่อแจ้งปญั หาการประเมินที่ดินรายแปลงที่
จะต้องใช้แผนทีท่ ดี่ นิ ดิจิตอลของกรมทีด่ นิ ซึง่ ในบางจังหวัดยัง ไม่มี
จ า ก ข้ อมู ล ข้ า ง ต้ น ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง กา ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินของภาครัฐโดยอาศัยการบูรณาการความ
ร่ วมมือ ระหว่า งหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนบนเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ป จั จุ บ ันกรมได้มีบ ริการ
ค้น หาราคาประเมิน รายแปลงไว้เ พื่อ บริ ก ารประชาชน และ
หน่ ว ยงานภาครัฐที่ต้ อ งใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มูล ดัง กล่ า วหาก
พิจารณาจากจานวนแปลงทีด่ นิ ทีภ่ าครัฐต้องทาการประเมินเทียบ
กับ จ า นวนเจ้ า ห น้ า ที่ ที่ ก รม มี อ ยู่ ภาย ในร ะยะเ วลา 5 ปี

หมายความเจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องรับผิดชอบประเมินที่ดินเฉลี่ย
คนละ 1,825 แปลงต่อวันซึง่ คงจะเป็ นไปไม่ได้ ในขณะที่การใช้
มาตรการดัง กล่ าวน่ า จะช่ วยให้การประเมินทาได้ร วดเร็ วมาก
ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง ผลประโยชน์ ที่ เ กิด ขึ้น หากมองในมุ ม ของรั ฐ บาล
นอกจากจะได้ฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องแล้ว ยัง
ช่วยลดงบประมาณในการลงพืน้ ทีข่ องเจ้าหน้าของกรมลง ซึง่ ก็น่า
มีความคุม้ ค่าสาหรับภาครัฐ ในมุมของเอกชนที่เ ข้าร่ วมโครงการ
ถือเป็ นความคุ้มค่าอย่างมาก เนื่องจากหากผ่ านอบรมจากทาง
กรมแล้วก็จะได้ร ับ สิทธิให้ทาการประเมินที่ดินได้ซึ่ง ถือเป็ นการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึง่ หากรับจ้าง
ประเมินทีด่ นิ เพียง 75 แปลงก็จะมีมลู ค่าเท่ากับค่าอบรมแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามข้อจากัดทางด้านแผนทีท่ ดี่ นิ ดิจิต อลคง
ยังเป็ นปญั หาสาคัญสาหรับ การประเมินที่ดินของภาครัฐ เพราะ
กรมทีด่ นิ เองก็คงต้องอาศัยงบประมาณจ านวนมาก บุ คลากรที่มี
ความรู้ความชานาญเฉพาะทาง รวมทัง้ ระยะเวลาในการแปลง
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมออกมาเป็ นแผนทีท่ ดี่ นิ ดิจิต อล ดัง นัน้ สิ่ง
ที่ร ัฐบาลอาจจะพิจ ารณาต่ อไปคือการบูร ณาการความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยเองเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรของประเทศให้มคี วามคุ้มค่าทัง้ ในแง่ ของงบประมาณ
บุคลากร เช่น สารวจความต้องการใช้ขอ้ มูลของหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ อาทิ กรมทีด่ นิ กรมประมง กรมป่าไม้ ซึง่ ล้วนแต่เป็ นหน่วย
ที่ต้องข้อมูลภาพถ่ ายดาวเทียมในการจัด ทาแผนที่ต ามภารกิจ
จากนัน้ ก็สนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานทีต่ ้องผู้ผ ลิต ข้อมูล
หรือจัดหาข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการข้องผู้ใช้ข้อมูล อาทิ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การ
มหาชน): สทอภ. ซึง่ เป็ นผู้ผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าว
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ตารางแสดงปริ มาณแปลงที่ ดินตามยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี
ปี งบประมาณ
จานวนแปลงที่ ดิ นที่
จานวนที่ ดินที่ ป ระกาศ
ประกาศราคาประเมิ น
ราคาประเมิ นสะสม
2,400,000
2,400,000
2535-2546
450,000
2,850,000
2547
565,000
3,415,000
2548
711,000
4,126,000
2549
996,822
5,122,822
2550
1,397,544
6,520,366
2551
1,959,357
8,479,724
2552
2,747,019
11,226,743
2553
3,851,321
15,078,063
2554
5,399,551
20,477,615
2555
7,570,171
28,047,786
2556

บริ การค้นหาราคาประเมิ นรายแปลงของกรมธนารักษ์

ราคาประเมิ นที่ ดิน จากเลขที่ โฉนด
ราคาประเมิ นที่ ดิน จากเลขที่ ดิน
ราคาประเมิ นที่ ดิน นส.3ก
ราคาประเมิ นที่ ดินรายบล็อก
ราคาประเมิ นอาคารชุ ด
ราคาประเมิ นสิ่ งปลูกสร้าง

ทีม่ า: มูลนิธปิ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์
SET Index เพิม่ ขึ้น 43.53 จุด มูลค่าซื้อ ขายคึก คัก ต่ อ เนื ่อ ง
กว่า 2 แสนล้าน
SET Index ณ.วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
1,622.48 จุด ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 43.53 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง
ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,578.95 จุ ด ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นได้หลัง จากที่ใน
สัปดาห์ทผี่ ่านมาค่าดัชนีป รับ ตัวในทิศทางที่ลดลงเล็กน้อย 3.98
จุด โดยมีมลู ค่าการซื้อขายตลอดสัป ดาห์ 207,760.44 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากมูลค่าการซือ้ ขายตลอดสัป ดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ
ขาย 202,540.23 ล้ า นบาท (เนื่ อ งจากทัง้ 2 สัป ดาห์ ต ลาด
หลักทรัพย์เ ปิ ดทาการเพียง 4 วันเท่ากัน โดยสัป ดาห์ก่อนหน้า
หยุดวันแรงงานแห่งชาติวนั ที่ 1 พฤษภาคม และในสัปดาห์นี้หยุด
ชดเชยวันฉัต รมงคลวันที่ 6 พฤษภาคม) โดยมูลค่าการซื้อขาย
สะสม (วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2556) บัญชีบริษทั หลักทรัพย์ และ

นักลงทุนต่ างประเทศ ซื้อสุทธิ 2,935.36 และ 117.88 ล้านบาท
ในขณะที่นัก ลงทุน สถาบันในประเทศ และนัก ลงทุ นทั ่วไปใน
ประเทศ ขายสุทธิ 1,802.53 และ 1,250.71 ล้านบาทตามลาดับ
ค่าเงิ น บาทชะลอความผันผวนจากความไม่แ น่ น อนของ
มาตรการดูแลค่าเงินบาท คาดสัปดาห์หน้ าค่าเงิ นบาทจะอยู่
ในช่วง 29.40-29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าเงินบาทสัป ดาห์นี้ค่อนข้างทรงตัวโดยมีการปรับ ตัว
เล็กน้อยเท่านัน้ โดย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ปิ ดที่ร ะดับ
29.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงร้อยละ 0.16 เมื่อเทียบ
กับระดับ 29.61 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2556 โดยช่วงต้นสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้ เล็กน้อยแต่
มีการปรับตัวอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์และกลับมาแข็ง ค่าขึ้น
หลังมีข่าวว่ายัง คงไม่ป รับ ลดอัต ราดอกเบี้ย โดยสาเหตุ ที่ทาให้
ค่าเงินบาทมีการเปลีย่ นแปลงในลักษณะดังกล่าวคือ การประกาศ
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ดัง นัน้ ศูน ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุรกิ จคาดการณ์ ว่า ใน
สัป ดา ห์ ห น้ า (13-17 พฤษ ภา คม 2556 ) ค่ า เงิ นบ าท จ ะ
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.40-29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯทีอ่ อกมาดีเกินคาด จากตัวเลขจานวน
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างรายสัป ดาห์ที่ป รับ ลดลงต่ าสุดในรอบ 5 ปี
ครึ่ ง รวมถึ ง นั ก ค้ า เงิ น ชะลอการลงทุ น ในเงิ น บาทเพื่อ รอดู
มาตรการของธนาคารแห่ง ประเทศไทยว่าจะออกมาในทิศทาง
ไหน ส่งผลทาให้ค่าเงินบาทปรับ ตัวอ่อนค่าในช่วงปลายสัป ดาห์

ค่าเงิ นบาท
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทองคาสัปดาห์น้ ี ปรับตัวลดลง 24.50 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์
ราคาทองคาในสัป ดาห์นี้มีการปรับ ตัว ลดลง โดยราคา
ทองคา ณ.วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ร ะดับ 1,448.20
เหรียญสหรัฐฯต่ อออนซ์ ปรับ ตัว ลดลงจากราคาทองในช่วงต้ น

สัป ดาห์ (6 พฤษภาคม 2556) ที่อยู่ที่ร ะดับ 1,472.70 เหรียญ
สหรัฐฯต่ อ ออนซ์ โดยปรับ ตัวลดลง 24.50 เหรียญสหรัฐ ฯต่ อ
ออนซ์ หลัง จากที่สปั ดาห์ก่อนราคาทองคาปรับ ตัวเพิ่มขึ้น 5.40
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์

เศรษฐกิ จโลกรอบสัปดาห์
สหรัฐ ฯ เผยสต็ อ กสิ น ค้ า คงคลัง ภาคค้ า ส่ ง เดื อ นเม.ย.
ปรับตัวเพิม่ ขึ้น
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ฯ เผยยอดสต๊ อกสินค้าคงคลัง
ภาคค้าส่งในเดือนเมษายนปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.4 จากเดือน
ทีผ่ ่านมาอยู่ที่ 503.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ซึ่ง เป็ นการปรับ ตัว
เพิ่มขึ้นมากกว่า ที่นักวิเ คราะห์คาดการณ์ ส่วนสาเหตุ ที่ทาให้ส
ต๊อกสินค้าคงคลัง ปรับ ตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสต๊ อกสินค้าจ าพวก
รถยนต์ และเครื่องจักรมีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้น โดย สินค้ารถยนต์

ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 และเครื่องจักรปรับ ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.2
สาหรับยอดสต๊อกสินค้าคงคลัง ที่ป รับ ตัวสูง ขึ้นเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐฯ ที่มีทิศทางใน
การปรับตัวดีขนึ้ โรงงานเพิ่มกาลัง ผลิต สินค้ามากขึ้นและสต๊ อก
สินค้าในปริมาณทีม่ ากขึน้ เพื่อให้เ พียงพอกับ ความต้องการของ
ผู้บริโภคทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ความต้องการสินค้าที่เ พิ่มขึ้น
นัน้ ส่วนหนึ่ง เป็ นอานิสงค์มาจากมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ที่
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ส่งผลให้จ านวนผู้ว่างงานภายในประเทศลดลงและประชาชนมี
รายได้ ใ นการจับ จ่ า ยใช้ส อยเพิ่ม มากขึ้ น ท าให้ เ ศรษฐกิจ ใน
ภาพรวมของสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง เป็ นประเทศที่ พึ่ ง พิ ง การบริ โ ภค
ภายในประเทศกว่าร้อยละ 70 มีทศิ ทางปรับตัวดีขนึ้
แต่อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามปญั หาการพิจารณาปรับ
เพิม่ เพดานหนี้สาธารณะในเดือนพฤษภาคม ซึ่ง อาจเป็ นป จั จัย
สาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อความเชื่อมั ่นของผู้บริโภคและผู้ผลิต และ
อาจทาให้อุต สาหกรรมการผลิต ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอีกครัง้
หนึ่ง
ยอดดุลบัญชีเดิ นสะพัดญีป่ ุ่ น มี.ค. เกิ นดุลเป็ นเดือ นที ่ 2
ติ ดต่อกัน
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิ ดเผยยอดดุลบัญชีเ ดินสะพัด
เดือนมีนาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 96.3 จากเดือนทีผ่ ่านมา โดย
มีมูล ค่ า อยู่ที่ 1251.2 พัน ล้า นเยน ซึ่ง เป็ นการเกิน ดุ ล บัญ ชี
เดินสะพัดเป็ นเดือนที่ 2 ติดต่ อกัน หลัง จากที่ดุลบัญชีเ ดินสะพัด
ขาดดุลอย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ เ ดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือน
มกราคม 2556 โดยดุลบัญชีเ ดินสะพัดที่มีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้น

สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการขาดดุลการค้าของประเทศที่ลดลงและ
มีรายได้เข้าประเทศเพิม่ มากขึน้
สาเหตุทดี่ ุลการค้าขาดดุลลดลงนัน้ ส่วนหนึ่ง เป็ นผลมา
จากราคาน้ามันดิบนาเข้ามีราคาต่าลงจากภาวะราคาน้ามันดิบ ใน
ตลาดโลกรวมถึงภาคการค้ามีทศิ ทางการปรับ ตัว เพิ่มขึ้น โดยใน
เดือนมีนาคมญี่ปุ่นมีการขาดดุลการค้า ลดลงร้อยละ 53.4 และ
ตลาดส่ง ออกทุกตลาดปรับ ตัวเพิ่มขึ้น (สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ฯลฯ)
โดยเฉพาะประเทศจีนเพิม่ ขึน้ สูงถึงร้อยละ 31.7 จากเดือนที่ผ่ าน
มา

แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มด้านการส่งออกของญี่ป่นุ
ไปยัง ประเทศคู่ ค้า สาคัญ อย่างประเทศจีน และสหรัฐฯ ใน
ระยะเวลาอัน ใกล้ยงั คงไม่ส ดใสมากนัก แม้ร ัฐบาลญี่ป่นุ จะ
ดาเนินการลดค่า เงิน เยนเพื่อ กระตุ้นภาคการส่ ง ออกของ
ประเทศ เนื่อ งจากปญั หาข้อ พิพาทเรื่อ งเกาะเตียวหยูยงั มี
ั หาเศรษฐกิจ
แนวโน้ ม ทีจ่ ะปะทุอ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง ป ญ
ภายในประเทศของสหรัฐฯ ทีย่ งั ฟื้ นตัวได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร

ส่งออกจีน เม.ย. ขยายตัวดีเกิ นคาด
กรมศุลกากรจีน รายงานว่าการส่ง ออกในเดือนเมษายน
2556 มีมลู ค่า 187,060 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.7
เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และสูงขึน้ จากเดือนมีนาคม
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 10.0 ซึง่ เป็ นระดับการขยายตัวของการส่ง ออก

ทีส่ งู กว่าทีห่ ลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ในส่วนของการนาเข้ามีมูลค่า
168,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.8 สูง ขึ้นจาก
เดือนมีนาคมทีข่ ยายตัวร้อยละ 14.1 ส่งผลให้เดือนเมษายน 2556
จีนเกินดุลอยู่ที่ 18,160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ปจั จัยหลักทีท่ าให้การส่งออกของจีนเดือนเมษายน 2556
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ คือความต้องการจากภายนอกประเทศที่เ พิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจ โลกที่เ ริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะ
การส่ง ออกไปยัง ภูมิภาคอาเซียน สาหรับ สินค้าส่ง ออกที่สาคัญ
ได้แก่ กลุ่ม เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์โฟน แท็บ เล็ต

และส่วนประกอบ ทัง้ นี้คาดว่าการส่ง ออกของจีนน่ าจะสามารถ
ปรับตัวดีขึ้นไปจนถึง สิ้นปี แต่ อย่างไรก็ต ามการส่ง ออกของจีน
ั หาหนี้สาธารณะในยูโรโซนซึ่ง ถือ
ยังคงได้ร ับ แรงกดดันจากป ญ
เป็ นกลุ่มประเทศผู้นาเข้าสินค้าจีนรายใหญ่อกี กลุ่มหนึ่ง

สถานการณ์ราคาน้ ามัน

ราคาน้ามันดิบดูไบ ระหว่างวันที 6– 3 พ.ค. 2556
ราคาน้ามันดิบดูไบสัปดาห์นี้ ปรับ ตัวสูง ขึ้นและมีความ
6 May 7 May 8 May 9 May 10
Average
ผันผวน เนื่องจากความต้องการใช้น้ามันดิบ ในตลาดโลกลดลง
13
13
13
13
May
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดย EIA คาดว่าการขยายตัวของ
13
ความต้องการใช้น้ามันดิบของโลกในปี นี้จะอยู่ที่ 0.89 ล้านบาร์เรล
Dubai 101.64 101.75 101.54 101.05
101.50
ต่ อ วัน (ลดลง 70,000 บาร์ เ รลต่ อวัน ) และปริม าณการผลิต
($/bbl)
น้ามันดิบของกลุ่ม Non-OPEC ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง (ขยายตัว 1.11
ที่มา: ไทยออยล์
ล้านบาร์เรลต่อวัน) เพิม่ มากว่าการขยายตัวของความต้องการใช้
น้า มัน ดิบ ของโลก อย่ างไรก็ต ามราคาน้ า มันยัง คงได้ร ับ แรง
สนับสนุนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่เ พิ่มขึ้น
หลัง จากที่กองทัพ อิส ราเอลโจมตี ท างอากาศฐานทัพ ในซีเ รี ย
ประกอบกับ จีนรายงานปริมาณนาเข้าน้า มันดิบ เดือ นเมษายน
2556 เพิม่ ขึน้ 0.19 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 5.62 ล้านบาร์เ รล
ต่อวัน
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ประเด็นที่ น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 พฤษภาคม 2556)
 สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม, ยอดการผลิ ต
และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
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