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ความเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย. รูด 4 เดือนต่อเน่ือง ห่วงเศรษฐกิจ
โลก-ค่าเงิน กระทบส่งออก 

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลส ารวจความเชื่อมั่นของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนเมษายน 2556 จ านวน 1,074 ราย 
ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมร้อยละ 26.6 ขนาดกลาง 41.2 และขนาด
ใหญ่ 32.2 ว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 
92.9 ลดลงจากระดับ 93.5 ในเดือนมีนาคม โดยลดลงต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 4 และลดต่ าสุดในรอบ 16 เดือน ทั้งนี้ค่าดัชนีที่ลดลง
เกิดจากองค์ประกอบด้านยอดค าส่ังซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต 
และผลประกอบการ โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับการ
แข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาค รวมทั้ง
ผลกระทบจากราคาน้ ามัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมี
ความผันผวน ท าให้การรับค าส่ังซื้อช่วงนี้ เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า แทนการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบที่ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า

ภายในประเทศ 
          ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่
ที่ระดับ 99.1 ลดลงจากระดับ 99.3 ในเดือนมีนาคม ค่าดัชนีที่
ปรับตัวลดลงจากองค์ประกอบด้านยอดค าส่ังซื้อโดยรวม 
ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ โดย
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนเมษายน 
ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากกว่าประเทศคู่
ค้าในภูมิภาค 
 จ า ก ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลงในระยะนี้ 
ประเด็นส าคัญเป็นผลมาจากสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงิน
บาทตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยมีการพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมาก กอรปกับการที่ค่าเงิน
บาทมีการแข็งค่าในระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ส่งผล
ให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก อีกทั้ง
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นนอนในระดับสูงทั้งใน
ส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นประเทศคู่
ค้าที่ส าคัญของไทย ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 ความเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย. รูด 4 เดือนต่อเนื่อง ห่วงเศรษฐกิจโลก-ค่าเงิน กระทบส่งออก 

 ส.อ.ท. มั่นใจยอดผลิตรถยนต์ตามเป้า 2.4 ล้านคัน 

 ส่งออกข้าวไทยกระอักส่อเค้าต่ า 6 ล้านตัน  

 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เม.ย. เพิ่มต่อเน่ือง 19.38% คาดตลอดปีไม่พลาดเป้า 

 กรมศุลฯ อ่วมรายได้หดเหตุบาทแข็ง แต่รายได้รัฐบาล 7 เดือนยังเกินเป้า 

 จีดีพีญี่ปุ่นไตรมาสแรกปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 3.5  

 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 32,000 ราย 

 จีดีพียูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6  
 
 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 ปีที่ 1 ฉบับที่ 46 ประจ าวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
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ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยจะส่งผลบกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในองค์ประกอบด้านยอดค าส่ังซื้อ ยอดขาย และปริมาณ
การผลิตเป็นส าคัญ 

ส.อ.ท. มั่นใจยอดผลิตรถยนต์ตามเป้า 2.4 ล้านคัน 
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษก

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สอท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการส่งออกรถยนต์
ประจ าเดือนเมษายน 2556 ว่าการผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายน 
2556 มีจ านวน 170,438 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2555 ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคม 2556 ร้อยละ 33.49 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุด
มากส่งผลให้มีวันท างานน้อย จากสถานการณ์การผลิตรถยนต์
ในช่วงเดือนเมษายน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วง 4 
เดือนแรกของปี 2556 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อย
ละ 38.39 หรือมีจ านวนทั้งส้ิน 891,947 คัน โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง 
มียอดการผลิตเติบโตถึงร้อยละ 105.08 คิดเป็นจ านวน 395,490 
คัน เนื่องจากในปี 2555 ที่ผ่านมา โรงงานต่างๆ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วมจึงยังไม่เริ่มผลิต ทั้งนี้เชื่อว่ายอดผลิตถึงส้ิน
ปี 2556 นีน้่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 2.4 ล้านคัน 
          ส่วนการผลิตรถยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศ ประจ าเดือน
เมษายน 2556 มีจ านวน 101,300 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อย
ละ 17.23 เช่นเดียวกับช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 นี้ ที่เติบโต
ร้อยละ 49.56 โดยมียอดผลิตรถยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศ
ทั้งหมด 536,821 คัน เนื่องจากมีการเร่งส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้
จองรถในโครงการรถยนต์คันแรก ในส่วนของการส่งออกรถยนต์
ประจ าเดือนเมษายน 2556 ส่งออกได้ทั้งส้ิน 67,641 คัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 34.16 โดยมีมูลค่าส่งออกกว่า 3 หมื่นล้านบาท 
ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 นี้ สามารถส่งออก
รถยนต์ได้ 351,607 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.32 คิดเป็นมูลค่ากว่า 
156,000 ล้านบาท         
          จากตัวเลขปริมาณการผลิต และการส่งออกรถยนต์
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี กล่าวได้ว่ามีการขยายตัวในระดับที่ดี
ทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยฐานต่ าในปีที่ผ่านมาที่ในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีที่ผ่านมายังอยู่ ในช่วงของการฟื้นฟูอุตสาหกรรมจาก
สถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 อีกทั้งเป็นผลจาก
การใช้นโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่ยังส่งผลดีต่อการผลิต

รถยนต์ในระยะนี้เนื่องจากยังมีรถยนต์ค้างการส่งมอบอีกเป็น
จ านวนมาก รวมถึงสถานการณ์ด้านการส่งออกรถยนต์ที่ขยายตัว
ในระดับที่ดีจากความต้องการของประเทศผู้น าเข้าที่ยังคงมีเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงต่อไปยังคงคาดว่าสถานการณ์ด้านการ
ผลิตรถยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกน่าจะสามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศที่น่าจะสามารถขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง 
เน่ืองจากผลของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่ยังคงมียอดค้า
การส่งมอบอยู่มาก โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลยังคง
เป็นในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าของ
ค่าเงินบาทที่หากมีการแข็งค่ามากและนานเกินไปอาจส่งผล
กระทบต่อการส่งออกรถยนต์ในระยะต่อไปได้  

ส่งออกข้าวไทยกระอักส่อเค้าต่่า 6 ล้านตัน  
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าเงินบาทที่

แข็งค่าท าให้การส่งออกข้าวไทยมีความยากล าบากมากขึ้น ผู้
ส่งออกจึงต้องปรับกลยุทธ์การส่งออกข้าว โดยเน้นคุณภาพ การ
บริการการส่งออกให้มากขึ้น และท าประกันความเส่ียงด้วย 
นอกจากนี้ราคาข้าวไทยยังเป็นปัจจัยเส่ียงที่ส าคัญเช่นกัน ซึ่ง
ส่งผลให้ปี 2556 ผู้ส่งออกไม่มีความมั่นใจว่าจะส่งออกได้ถึง 6 
ล้านตันหรือไม่ และจะรอดูสถานการณ์หลังส้ินเดือนมิถุนายนนี้ 
เพื่อพิจารณาปรับเป้าการส่งออกอีกครั้ง จากเดิมที่ก าหนดไว้ 6.5 
ล้านตัน เบื้องต้นเชื่อว่าไทยจะไม่สามารถกลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออก
ข้าวอันดับหนึ่งในเวลาอันใกล้  เนื่องจากผู้ซื้อ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญด้านราคาขณะที่ข้าวไทยแม้จะเป็นข้าวเกรดพรีเมียม 
แต่ก็มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน 
 ส่วนนายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กล่าวว่าล่าสุดถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ไทย
ส่งออกข้าวไปแล้ว 2.15 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 10 มูลค่าการส่งออก 1.5 พันล้านบาท ลดลง
ประมาณร้อยละ 6 แต่ราคาข้าวเฉล่ียของไทยทุกชนิดอยู่ที่ 709 
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ส าหรับเป้าหมายของรัฐบาลปีนี้ ยังตั้งไว้ที่
ปริมาณ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีความมั่นใจว่าการ
ส่งออกข้าวจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากหากด าเนิน
ตามกรอบที่ได้วางแผนไว้ 5 แนวทาง คือ (1) การระบายแบบจีทู
จี (2) การเปิดประมูลทั่วไป (3) การจัดท าข้าวสารบรรจุถุง (4) 



 

3 
 

Weekly Review 

การจ าหน่ายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ (5) เพื่อ
การบริจาค ซึ่งตามแผนงานกรมฯ จะเร่งผลักดันการส่งออก และ
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมาก
ขึ้น ซึ่งจะท าให้ข้าวไทยขายได้ราคาสูงและมีมูลค่าเพิ่ม และต่อไป
ท าให้ไทย “จะเน้นการเพิ่มมูลค่ามากกว่าปริมาณ” และจากข้อมูล
การส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556 พบว่า
ตลาดส่งออกข้าวหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อิรัก (ร้อยละ 17.38) 
เบนิน (ร้อยละ 9.36) และไอวอรีโคสต์ (ร้อยละ 7.01) ตามล าดับ 
แต่หากหันกลับมามองในมุมของภาคเอกชนนั้น จะเห็นได้ว่ายัง
ไม่มีความมั่นใจว่าจะส่งได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เดิมหรือไม่ 
(6.5 ล้านตัน) เน่ืองจากผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น าเข้า มีสต๊อกข้าว
ไว้จ านวนมาก ส่งผลท าให้การค้าขายข้าวโลกเริ่มมีการหดตัวลง
เล็กน้อย รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ค่าเงินบาทของไทยมี
การแข็งค่าขึ้น ยิ่งส่งผลท าให้การส่งออกข้าวยากมากขึ้น ซึ่งหาก
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่
ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลถึงอนาคตข้าวไทย โดยเฉพาะสถานะการ
เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวหมายเลข 1 ของโลกที่ไม่ทราบว่าจะ
สามารถกลับมาได้หรือไม่ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เม.ย. เพิ่มต่อเน่ือง 19.38 % คาด
ตลอดปีไม่พลาดเป้า 

กรมการท่องเที่ยวประกาศตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในเดือนเมษายน 2556 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

มาจ านวน 2.013 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.38 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเมื่อรวม 4 เดือนแรกของปี 2556 พบว่ามี

จ านวนนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน 8.842 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 19.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งหากพิจารณา

ถึงเป้าหมายที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้

จ านวน 24 ล้านคน พบว่าหากนักท่องเที่ยวอีก 8 เดือนที่เหลือมี

การเดินทางเข้ามาเฉล่ียเดือนละประมาณ 1.89 ล้านคน ก็จะถึง

เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจากการพิจารณาสถิติย้อนหลังพบว่ามี

โอกาสเป็นไปได้มากที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ตาม

เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยขณะนี้ทาง ททท. ยังเพิ่มช่องทางการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่โดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้ง

แรก หรือยังไม่เคยมาประเทศไทยเลย เนื่องจากกลุ่มที่มาซ้ าเป็น

กลุ่มเดิมที่มาทุกปีหรือบ่อยครั้ง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวหากท าส าเร็จจะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการขยายฐานนักท่องเที่ยวของไทย โดยในปี

นี้ทาง ททท. ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามา 

1.422 ล้านคน โดยใน 4 เดือนแรกมีการเดินทางเข้ามาแล้ว

จ านวน 520,415 คน หากคิดโดยเฉล่ีย 8 เดือนพี่เหลือจะพบว่า

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต้องเดินทางมาไทยเดือนละประมาณ 

112,750 คน ซึ่งจากการพิจารณาสถิติย้อนหลังพบว่ามีโอกาส

เป็นไปได้มากที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ตามเป้าหมาย

ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะเป็นไปตาม

เป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ควรช่วยกันสร้างบรรยากาศ

ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยกันดูแลสถานการณ์ด้านการเมือง

ในประเทศมิให้เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยวปี 2555 กับ 2556 : 

หน่วยล้านคน 

 โดยรวม นักท่องเทียวชาว
ญ่ีปุ่น 

มกราคม 2.241 0.1374 
กุมภาพันธ์ 2.328 0.1370 
มีนาคม 2.259 0.1337 
เมษายน 2.013 0.1124 

4 เดือนแรก 8.842 0.5242 
ทั้งปี 24.000F 1.422 F 

เฉล่ียนักท่องเที่ยวต่อ
เดือน 

8 เดือนที่เหลือ 
1.8948 0.1128 

กรมศุลฯ อ่วมรายได้หดเหตุบาทแข็ง แต่รายได้รัฐบาล 7 

เดือนยังเกินเป้า 

กระทรวงการคลังแถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ในเดือนเมษายนซ่ึงเป็นเดือนที่ 7 ของปีงบประมาณ 2556 รายได้

ของทั้ง 3 กรมยังสูงกว่าเป้าหมาย สืบเนื่องจากมาตรการ
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สนั บสนุนการ เติ บ โตทาง เศ รษฐกิ จของภาครั ฐ ร วมทั้ ง

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็ง  ส่งผลให้

เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วน

ของการบริโภค การลงทุน และรายได้ภาคครัวเรือน โดยรายได้

สุทธิของรัฐบาลอยู่ที่ 127.6 พันล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 

10.6 พันล้านบาท หรือร้อยละ 9.0 (ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่

แล้วร้อยละ 9.1) โดยภาษีที่สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

ที่ส าคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติ

บุคคลเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาครัวเรือนและภาค

ธุรกิจตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ ภาษีสรรพสามิต

รถยนต์เป็นผลจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก และการน าส่ง

รายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณการของ บมจ.ปตท. 

ในขณะที่ภาษีที่สามารถจัดเก็บได้ต่ ากว่าประมาณการที่ส าคัญ 

ได้แก่ ภาษีน้ ามันเป็นผลจากนโยบายลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น้ ามันดีเซล ซึ่งท าให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณเดือนละ 9 พันล้าน

บาท ภาษีสุราเป็นผลจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีท าให้ราคาขาย

ปลีกสุราเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การบริโภคสุราลดลง  ภาษีศุลกากร
เป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทท าให้ฐานในการค านวณค่า

ภาษีอากรลดลง ประกอบกับปริมาณการน าเข้าที่ลดลง โดยสินค้า

ที่จัดเก็บอากรขาเข้าที่ลดลง อาทิ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติกและผลิตภัณฑ์ น้ ามัน

ส าเร็จรูป ส่งผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาล 7 เดือนแรกอยู่ที่ 

1,105.4 พันล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 104.4 พันล้านบาท 

หรือร้อยละ 10.4 (สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 16.2) 

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ สูงกว่ า

เป้าหมายสะท้อนให้ถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ปร ะ เทศอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง จ ากการบริ โ ภคและกา รล งทุ น

ภายในประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งการ

บริโภคของครัวเรือน (นโยบายค่าแรง 300 ขึ้นเงินเดือน

ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ นโยบายรถยนต์คันแรก) การลงทุน

ของภาครัฐเอกชนจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในภาพรวมทั้งปีที่พึงระวังอาทิ การ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศ การลดภาษีนิติบุคคลจาก

ร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดเหลือร้อยละ 20 ใน

ปี 2556 อาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล การแข็งค่าของ

ค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อภาคการค้าระหว่างประเทศอาจจะ

ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออก นอกจากนี้

สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความผันผวนและสถานการณ์การ

ก่อความไม่สงบทางชายแดนภาคใต้อาจจะมีผลต่อบรรยากาศ

การค้าและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าที่ยังมีความผันผวน 

การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน เม.ย. 2555 – เม.ย. 2556  

แยกตามหน่วยงาน 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100 

0 

100 

200 

300 

400 

 -    

 50,000.000  

 100,000.000  

 150,000.000  

 200,000.000  

 250,000.000  

 300,000.000  

Apr-55 Jun-55 Aug-55 Oct-55 Dec-55 Feb-56 Apr-56 
สรรพากร สรรพสามิต 
ศุลกากร รัฐวิสาหกิจ 



 

5 
 

Weekly Review 

 

 

 

SET Index เพิ่มขึ้น 5.48 จุด มูลค่าซื้อขายคึกคักต่อเน่ือง

กว่า 2.6 แสนล้าน 

 SET Index ณ.วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,627.96 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.48 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,622.48 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองหลังจากที่

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 43.53 จุด 

โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ 260,060.24 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อ

ขาย 207,760.44 ล้านบาท (เนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าตลาด

หลักทรัพย์เปิดท าการเพียง 4 วันเนื่องจากหยุดชดเชยวันฉัตร

มงคลวันที่ 6 พฤษภาคม) โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-17 

พฤษภาคม 2556) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 388.11 2,172.91 

และ 8,121.86 ล้านบาทตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศ ขายสุทธิ 10,682.88 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดย
ปรับตัวช่วงแคบๆ รอดูมาตรการทางการเงินที่แน่นอน คาด
สัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 29.50-29.90 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน
และมีความผันผวนในช่วงแคบๆ ระหว่างสัปดาห์ โดย ณ วันที่ 
17 พฤษภาคม 2556 ปิดที่ระดับ 29.79 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
อ่อนค่าลงร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับระดับ 29.65 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 56 โดยในสัปดาห์นี้ปัจจัยที่ท าให้
ค่าเงินบาทเกิดความผันผวนเนื่องจากนักค้าเงินเฝ้ามองว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาตรการในการลดการไหลเข้า
ค่าเงินในลักษณะได้ และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้รับแรง
กดดันจากหลายฝ่ายหรือไม่ จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่า
ลง ผนวกกับตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ 
อย่างไรก็ตามเมื่อนักค้าเงินเห็นว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังไม่มีมาตรการในการลดอัตราดอกเบี้ยค่าเงินบาทจึงกลับแข็ง
ค่าขึ้นเล็กน้อยเป็นช่วงๆ ระหว่างสัปดาห์ ทั้งนี้ส าหรับค่าเงินบาท
ในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงค้าเงินบาทคือ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการราย
สัปดาห์ของสหรัฐ มาตรการทางการเงินของสหรัฐ รวมถึงการ
ประชุมกนง. ว่าจะมีการใช้นโยบายหรือมาตรการใดในการลดการ
ไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศหรือไม่ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (20 -23 
พฤษภาคม 2556) ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 29.50-
29.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ค่าเงินบาท 

 
 
 

ราคาทองค่าสัปดาห์น้ีปรับตัวลดลง 58.60 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,375.60 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้น

สัปดาห์ (13 พฤษภาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,434.20 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 58.60 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ 
ลดลงต่อเนื่องจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าที่ราคาทองค าปรับตัวลดลง 
24.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ 

 

 

 

 

จีดีพีญีปุ่่นไตรมาสแรกปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 3.5  

รั ฐ บ า ลญี่ ปุ่ น เ ผ ย ตั ว เ ล ข ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 

3.5 เป็นการขยายตัวมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเพียง

ร้อยละ 0.3 โดยการขยายตัวในครั้งนี้เป็นการขยายตัวที่สูงกว่าที่

คาดการณ์ไว้ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น มาจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่น าเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และ

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศว่า 

“นโยบายอาเบะโนมิค” จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดี

ขึ้นได้ ซึ่งผลของการสร้างความเชื่อมั่นส่งผลให้ตัวเลขการใช้จ่าย

ของผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในช่วงที่ผ่านมายังมีผลท าให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง โดยปัจจุบัน

ค่าเงินเยนอ่อนค่ามากกว่า 100 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผล

ให้ตัวเลขด้านการส่งออกและผลประกอบการของบริษัทมีทิศ

ทางการปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายดังกล่าว 

 แต่อย่างไรก็ตามแม้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวในระดับ

ที่ดีในระยะนี้ ก็ยังคงต้องระวังปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศ 

เน่ืองจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงอาจส่งผลต่อการน าเข้าท าให้มีต้นทุน

การน าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการน าเข้าด้านพลังงานซึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นจ าเป็นจะต้องน าเข้าเป็นจ านวนมากอาจ ส่งผล

กระทบต่อสถานการณ์ด้านดุลการค้าของญี่ปุ่นได้ หากญี่ปุ่นยังไม่

สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงานภายในประเทศ 
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จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 32,000 
ราย 

กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยจ านวนผู้ขอรับ

สวัสดิการว่ างงานครั้ งแรกในรอบสัปดาห์ ส้ินสุดวันที่  11 

พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 32,000 ราย ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่เร็วที่สุด

ในรอบ 6 เดือน หลังจากที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้าน้ี 

ส่วนสาเหตุที่ส่งผลให้จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

ปรับตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการได้ปรับตัวลดลง

ไปเป็นจ านวนมากในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งปัญหาการปรับลด

งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐมูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์หรือ

ราว 2.55 ล้านล้านบาท นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เริ่มส่ง

ผลกระทบในวงกว้างเพิ่มขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องตัด

ลดลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างแบบสัญญาจ้างลงกว่า 8 แสนคน 

เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละภาคส่วน 

จากปัญหาข้างต้นคาดว่าจะส่งผลให้ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ยังคงต้องด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและคงอัตรา

ดอกเบี้ยในระดับต่ าต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่

ภาวะชะลอตัวลง รวมถึงในส่วนจ านวนการว่างงานอาจจะยังไม่

สามารถลดจ านวนลงได้มากนัก เน่ืองจากการปรับลดงบประมาณ

รายจ่ายของภาครัฐยังคงเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง จากข้อตกลงในการพิจารณาปรับเพิ่มเพดานหนี้ใน

ครั้งก่อน (เดือนสิงหาคม ปี 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จีดีพียูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 6  
ส านักงานสถิติของยุโรป (Eurostat) รายงานว่าจีดีพีของ

กลุ่มยูโรโซนไตรมาส 1 ปี 2556 หดตัวลงร้อยละ 0.2 ซึ่งถือเป็น
การหดตัวอย่างต่อเนื่อง 6 ไตรมาสติดต่อกัน (ยาวนานที่สุดใน
รอบ 18 ปี) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศจะพบว่า ประเทศที่
จีดีพีหดตัวสูงที่สุดคือ ไซปรัส (ร้อยละ -1.3) รองลงมาได้แก่ 
เอสโทเนีย (ร้อยละ -1.0) สาธารณรัฐเชค (ร้อยละ -0.8) และอิตาลี 
(ร้อยละ -0.5) ตามล าดับ ส าหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอันดับหนึ่งในยูโรโซนอย่างเยอรมนีพบว่ามีการขยายตัวร้อย
ละ 0.1 ขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อันดับสองและสามในยูโรโซนมหดตัวลงร้อยละ 0.2 และ 0.5 
ตามล าดับ ดังนั้นจึงท าให้ไม่มีเศรษฐกิจของประเทศใดที่จะช่วย
พยุงเศรษฐกิจของยูโรโซนได้แต่กลับกลายเป็นว่าประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่ท าให้เศรษฐกิจของยูโรโซนลด
ต่ าลง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าประเทศในกลุ่ม
ยูโรโซนยังคงประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องจาก
ปัญหาหนี้สาธารณะและปัญหาภาคการธนาคารในภูมิภาค รวม
ไปถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการรัดเข็มขัดของประเทศที่มีหนี้
สาธารณะเป็นจ านวนมากอย่างกรีซ สเปน และอิตาลี อย่างไรก็
ตามการฟื้นตัวของยูโรโซนคงต้องจับตาดูนโยบายของเยอรมนี 
ผลของมาตรการต่างๆ ที่ประกาศใช้ในปี 2555 และมาตรการ
ใหม่ๆ ที่จะประกาศใช้ต่อไป โดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยหรือ
การกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ในยูโรโซนปล่อยกู้ให้แก่ภาคธุรกิจ
มากขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงขึ้นอยู่กับประเทศคู่
ค้าหลักอย่าง สหรัฐฯ และจีนด้วยเช่นกัน 

 
ที่มา: Euro stat 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส รายประเทศ 

 Q2:2012 Q3:2012 Q4:2012 Q1:2013 
Belgium -0.4 0.0 -0.1 0.1 
Germany 0.2 0.2 -0.7 0.1 
Estonia 0.3 1.4 0.6 -1.0 
Ireland 0.7 -0.4 0.0 n.a. 
Greece n.a. n.a. -0.6 n.a. 
Spain -0.4 -0.3 -0.8 -0.5 
France -0.2 0.1 -0.2 -0.2 
Italy -0.6 -0.2 -0.9 -0.5 
Cyprus -1.0 -0.7 -1.2 -1.3 
Luxembourg 0.5 -0.5 1.6 n.a. 
Malta 1.8 0.9 -0.2 n.a. 
Netherlands 0.2 -1.0 -0.4 -0.1 
Austria 0.1 0.0 -0.1 0.0 
Portugal -1.1 -0.9 -1.8 -0.3 
Slovenia -1.1 -0.6 -1.0 n.a. 
Slovakia 0.3 0.2 0.1 0.3 
Finland -1.4 0.0 -0.6 -0.1 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

และมีความผันผวน โดยราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่ ากว่า 100 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล (ถือเป็นครั้งที่ 3  นับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2556 เป็นต้นมาที่ราคาน้ ามันอยู่ต่ ากว่าระดับ 100 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) จากความกังวลต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น 
เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2556 ของหลายประเทศในยูโรโซนที่อยู่
ในภาวะถดถอย จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการรายงานปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของ
กลุ่ม OPEC ในเดือนเมษายน 2556 เพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาร์เรลต่อ
วันจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 30.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 13– 17 พ.ค. 2556 

 13 
May 
13 

14 
May 
13 

15 
May 
13 

16 
May 
13 

17 
May 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

100.04 99.84 99.09 99.86 - 99.71 

ที่มา: ไทยออยล์ 

ที่มา: Eurostat 

 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ

 
ที่มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้  (20-23 พฤษภาคม 2556) 

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย 

 รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 
 


