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Weekly Review 

 

 

เงินบาทแขง็ส่งผลส่งออก พ.ค. ลดลงร้อยละ 5.25 พาณิชย์
ยนัส่งออกตามเป้ารอ้ยละ 7.0-7.5 

นางวชัรี วมิุกตายน ปลดักระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง
การส่งออกเดอืนพฤษภาคม 2556 มมีลูค่า 19,830.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.25 เทียบกบัพฤษภาคม 2555 โดยใน
เดอืนพฤษภาคมการส่งออกสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 16.4 ในขณะที่การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมภาพรวมปรบัตวัลดลงร้อยละ 0.9 และเมื่อพิจารณา
การส่งออกรายตลาดในเดอืนพฤษภาคมมกีารปรบัตวัในทศิทางที่
ลดลงในทุกตลาด โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกั ตลาดศกัยภาพ
สงู และตลาดศกัยภาพระดบัรอง ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.8  4.3  
และ 2.1 ตามล าดับ โดยสาเหตุที่ท า ให้การส่งออกในเดือน
พฤษภาคมปรบัตวัในทิศทางที่ลดลงเป็นผลมาจากสถานการณ์
เศรษฐกจิโลกทีย่งัคงมคีวามเปราะบางอย่างมาก ทัง้ในส่วนของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้อง เผชิญความเสี่ยง ในการปรับลด
งบประมาณรายจ่าย เศรษฐกจิญี่ปุ่นการอ่อนค่าเงินเยนส่งผลต่อ
การน าเข้าของประเทศญี่ ปุ่น และเศรษฐกิจยูโรโซนที่ย ังคง
ถดถอยอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสถานการณ์การแขง็ค่าและความผัน
ผวนของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อการวางแผนผลิตและการ

รบัค าสัง่ซือ้ของผู้ประกอบการ และสินค้าเกษตรที่ต้องเผชิญกบั
การแข่งขนัดา้นการส่งออกในระดบัที่รุนแรงทัง้ในส่วนของข้าวที่
เผชญิกบัการแข่งขนัที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งที่มีการเร่งการ
ส่งออกเพิม่มากขึน้ และมรีาคาถูกกว่าข้าวไทย และผลไม้ที่ต้อง
เผชิญกบัมาตรการการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่ม
มากขึน้ จากตวัเลขการส่งออกดงักล่าวส่งผลใหก้ารส่งออกในช่วง 
5 เดอืนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2556) มีมูลค่า 94,206 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86  การน าเข้ามีมูลค่า 
108,062.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.70  ส่งผลให้
ในช่วง 5 เดือนแรกของปีไทยขาดดุลการค้า 13,856.5 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ หรือ 450,492 ลา้นบาท 
โดยนางวชัรีกล่าวว่า แม้การส่งออกเดือนพฤษภาคมจะปรับตัว
ลดลง แต่เชื่อว่าแนวโน้มการส่งออกสนิค้าไทยในเดือน มิถุนายน
จะกลบัมาปรบัตวัดขีึน้ หลงัจากทีส่ถานการณ์ค่าเงินบาทกลบัมา
อ่อนค่า โดยคาดว่าการส่งออกทัง้ปีย ังเป็นไปตามเป้าหมาย
ขยายตัวร้อยละ 7-7.5 มูลค่า 245,585.12- 246,732.71 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ จากตัวเลขการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 
ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มี
ความเหน็ว่าการทีจ่ะผลกัดนัใหก้ารส่งออกตลอดทัง้ปีขยายตัวถึง

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 เงินบาทแขง็ส่งผลส่งออก พ.ค. ลดลงร้อยละ 5.25  พาณิชยย์นัส่งออกตามเป้าร้อยละ 7.0-7.5 

 ส านักเศรษฐกิจหลายฝ่ายคาดเศรษฐกิจไทยโตต า่กว่าร้อยละ 5 เหตุเศรษฐกิจโลกโตช้า 

 โพลช้ีประชาชนกงัวลคอรปัชนั (หมดหวงับริหารจดัการน ้า-จ าน าข้าว-2ล้านล้าน) 

 ธ.ก.ส. อนุมติั 6 หม่ืนล้านช่วยเกษตรกร 

 กระทรวงการคลงัลงนามเงินกู้ พ.ร.บ. น ้ากบั 4 ธนาคาร 

 GDP สหรฐัฯ ไตรมาส 1/2556 ขัน้สุดท้าย ขยายตวัร้อยละ 1.8   

 การใช้จ่ายภาคครวัเรือนญ่ีปุ่น พ.ค. 56 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.6 

 ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจยูโรโซน มิ.ย. 56 ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 13 เดือน 
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ร้อยละ 7.0-7.5 ตามทีก่ระทรวงพาณิชยต์ัง้เป้าไว ้คงเป็นไปไดแ้ต่
ไม่ง่ายนกัเน่ืองจากหากต้องการใหก้ารส่งออกขยายตวัร้อยละ 7.0 
การส่งออกในช่วง 7 เดอืนทีเ่หลอืจะต้องมมีลูค่าการส่งออกเฉลี่ย
ต่อเดอืนสงูถึง 21,625.59 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และหากต้องการให้
การส่งออกขยายตวัร้อยละ 7.5 การส่งออกในช่วง 7 เดอืนที่เหลือ
จะต้องมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 21,789.53 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมูลค่าการส่งออกที่อยู่ในระดบัสูงใน
ระดบัที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การส่งออกของไทย 
เน่ืองจากในปีที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกในระดบัที่เกินกว่า 
20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพียง 2 เดือนในเดือนพฤษภาคม 
และเดอืนกนัยายน และในปี 2556 ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ีมี
เพียงการส่งออกในเดือนมีนาคมที่อยู่ในระดบัเกินกว่า 20,000 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยอยู่ทีร่ะดบั 20,769.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ซึง่หากต้องการให้การส่งออกของไทยขยายตัวในระดบัร้อยละ 
7.0-7.5 ดงักล่าว คงเป็นงานหนักของกระทรวงพาณิชย์ในการ
สร้างประวตัิศาสตร์การส่งออกใหม่ของไทยในช่วง 7 เดอืนทีเ่หลอื
ของปีน้ี  

ส านักเศรษฐกิจหลายฝ่ายคาดเศรษฐกิจไทยโตต า่กว่า   
รอ้ยละ 5 เหตุเศรษฐกิจโลกโตช้า 

 ส านักวิจัยเศรษฐกิจหลายส านักปรับประมาณการ
เศรษฐกจิปีน้ีลง หลงัจากเศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยงั ฟ้ืนตัวล่าช้า และเริ่มส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคภายในประเทศจากการส่งออกสนิคา้เกษตรทีป่รบัตวัลดลง
อย่างต่อเน่ือง โดยในส่วนของส านักงานเศรษฐกิจการคลงั โดย
นายสมชยั สจัจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั 
(สศค.) กล่าวว่า สศค. ได้ปรับลดจีดีพีไทยปีน้ีเหลือร้อยละ 4.5 
จากเดมิคาดว่าไวว่้าเศรษฐกิจไทยจะโตที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นผล
จากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับลดลง ส่งผลให้ต้องปรับเป้า
ส่งออกของไทยเหลือเพียงร้อยละ 5.5 จากเดิมคาดไว้ว่าการ
ส่งออกจะขยายตวัถึงร้อยละ 9.0 ส่วนช่วงครึ่งหลงัของปีคงต้องมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมา เน่ืองจากเศรษฐกิจมี
แนวโน้มชะลอลงเหลอืขยายตวัเพยีงร้อยละ 4 จากไตรมาส 1 โต
ร้อยละ 5.3  

ในส่วนของส านักงาน เลขาธิกา รคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) โดยนายปรเมธี 
วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในงานเสวนาอพัเดตเศรษฐกิจโค้ง
แรก ฝ่าป ัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง  ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์
เซ็นทรัลลาดพร้าว ว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในปี 2556 อาจ
ขยายตัวได้ไม่ถึงร้อยละ 5.0 ตามเป้าหมาย เห็นได้จากการ
ขยายตวัในไตรมาสแรกต ่ากว่าเป้าหมายมาก หลงัเศรษฐกิจโลก
ฟ้ืนตวัชา้กว่าทีค่าดการณ์ไว ้และในช่วงครึ่งปีหลงัยงัมปีจัจยัเสี่ยง
หลายอย่างเขา้มากระทบดว้ย 

ในด้านของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายเมธี    
สุภาพงษ์ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าตวัเลขการส่งออกเดอืน
พฤษภาคม 2556 ทีก่ระทรวงพาณิชย์แถลงมูลค่า 19,830 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ลดลงร้อยละ 5.25 ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 5 
เดอืนแรกของปีมมีลูค่า 94,206 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเพียง
ร้อยละ 1.86 ต ่ากว่า ธปท.คาดไว้ที่ร้อยละ 2 ทัง้น้ี ธปท. จะน า
ข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ทบทวนเป้าหมายการส่งออกปีน้ีอีกครัง้ในวนัที่ 10 กรกฎาคมน้ี 
จากปจัจุบนัคาดทัง้ปีโต ร้อยละ 7.5  

นอกจากการปรับลดตัวเลขประมาณการณ์เศรษฐกิจ
ของหน่วยงานเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศทัง้ 3 หน่วยงาน
ดงักล่าวหน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานก็ได้เริ่มออกมา
ปรบัลดประมาณการเศรษฐกจิของหน่วยงานตนลง แสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศในระยะต่อไปที่มีแนวโน้มการ
ชะลอตัว โดยปจัจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทยเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ย ังคงอยู่ใน
ภาวะการชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง กอรปกบัการแขง็ค่าของเงินบาท
ในช่วงทีผ่่านมา ส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยขยายตัวในระดบัที่
ต ่ากว่าทีห่ลายฝ่ายคาดการณ์ไวค่้อนขา้งมาก อกีทัง้ในช่วงทีเ่หลือ
ของปีรฐับาลยงัไม่ไดม้กีารออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่
ชดัเจนมากนัก ส่งผลให้หลายฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันว่า
เศรษฐกจิไทยในปี 2556 น่าจะขยายตวัในระดบัทีต่ ่ากว่าร้อยละ 5 
ในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย จะมกีารปรบัประมาณการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครัง้
ในวนัจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2556 น้ี ซึ่งทิศทางจะเหมือนหรือ
แตกต่างๆ หน่วยงานอื่นๆ หรือไม่คงต้องติดตามกนัต่อไป 
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โพลช้ีประชาชนกงัวลคอรปัชนั (หมดหวงับริหารจดัการน ้ า-
จ าน าข้าว-2ล้านล้าน) 

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ
ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 1,200 คน ระหว่างวนัที่ 17-21 มิถุนายน 2556 พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ติดตามสถานการณ์การคอรัปชนั
ตัง้แต่ปานกลางถึงมากทีสุ่ด โดยร้อยละ 37.7 ระบุว่ามีการคอรัป
ชนัมากทีสุ่ด และร้อยละ 45 ปานกลาง ส่วนน้อยมีเพียงร้อยละ 
4.4 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างตอบว่าร้อยละ 44 การทุจริตคอรัปชนั
เป็นสิง่ทีเ่ลวร้ายท าลายชาติ รองลงมาร้อยละ 27.5 ระบุว่าเป็น
เรื่องผิดศลีธรรม ส าหรบกลุ่มที่ก่อให้เกิดการคอรัปชนัมากที่สุด
ไดแ้ก่นักการเมืองร้อยละ 63.2 ส่วนภาคธุรกิจให้สินบนร้อยละ 
49.2 ข้าราชการรับสินบนร้อยละ 46.9 และเมื่อถามเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐที่ด าเนินการมีการคอรัปชนัมากน้อยเพียงใด 
พบว่าร้อยละ 78 ตอบว่ามีระดบัปานกลางถึงมาก ร้อยละ 50.3 
ตอบระดบัมากถึงมากที่สุด ทัง้น้ีเมื่อแยกแต่ละโครงการ กลุ่ม
ตัวอย่างกงัวลว่าในแต่ละขัน้ตอนด าเนินการจะก่อให้เกิดการ
คอรปัชัน่ในสดัส่วนทีส่งู โดยในส่วนของโครงการบริหารจดัการน ้า 
3.5 แสนล้านบาทนัน้เชื่อว่าจะเกิดการคอรัปชัน่ตัง้แต่การออก
นโยบาย มีการล็อกสเ ป็กผู้ เข้าร่วมประมูล และในขัน้ตอน
คณะกรรมการจัดจ้าง ขณะที่โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2 ล้านล้านบาทนัน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะเกิดการคอรัปชัน่
ตัง้แต่ก าหนดนโยบาย ตามดว้ยการคอรปัชัน่ในขัน้ตอนลอ็กสเป็ก
ผู้ประมูล และขัน้ตอนคณะกรรมการจัดจ้าง  ส่วนเมื่อถามว่า
โครงการต่างๆ ของรัฐบาลจะมีการคอรัปชัน่กี่เปอร์เซ็นต์ของ
วงเงินงบประมาณ ผู้ตอบส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีการคอรัปชัน่ใน
สดัส่วนร้อยละ 11-25 ของวงเงินงบประมาณ 

          โดยหอการคา้ไทยไดป้ระเมนิก่อนหน้าน้ีว่าการคอรัปชัน่
ในโครงการต่างๆ มปีระมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการ 
หรือปีละ 2 แสนลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 2 ของจีดพี ีซึ่งถ้าคิดแค่
โครงการรบัจ าน าขา้วทีใ่ชเ้งินประมาณ 4 แสนลา้นบาทถึง 5 แสน
ลา้นบาทต่อปี โครงการบริหารจดัการน ้า 3.5 แสนล้านบาท และ
ลงทุน 2 ลา้นล้านบาท เป็นวงเงินรวมๆ กนัประมาณ 2.7 ล้าน
ลา้นบาท หากมกีารทุจริตร้อยละ 20 จะเสยีหาย 5 แสนล้านบาท 
แต่ถ้าเพิม่เป็นร้อยละ 25 ก็จะเสียหายสูงถึง 5.5 แสนล้านบาท 

ดงันัน้เมื่อผลการส ารวจออกมาเป็นเช่นน้ีภาครัฐควรมีมาตรการ
หรือควรจดัตัง้คณะกรรมการในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่มี
ความเป็นกลางและจากคนหลายกลุ่มเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ให้กบั
ทัง้นักลงทุนและประชาชนว่าโครงการต่างๆ ที่ร ัฐบาลท านัน้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ใช้เงินภาษีของประชาชนได้
อย่างมปีระโยชน์สงูสุดเพื่อลบค าว่าคอรัปชนัออกจากสงัคมไทย
ในอนาคต 

ธ.ก.ส. อนุมติั 6 หมืน่ล้านช่วยเกษตรกร 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) มมีติเหน็ชอบจดัสรรวงเงิน 60,000 ลา้นบาท 
เพื่อด าเนินมาตรการดูแลเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับลดราคารับจ าน าข้าวเปลือกปีการผลิต 55/56 จากตันละ 
15,000 เหลือตันละ  12,000 บาท ป ระมาณ 200,000 ราย 
แบ่งเป็น 5 มาตรการ คอื มาตรการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู ้ซึง่เดมิ
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการผลติขา้วทีเ่กษตรกรน ามา
จ าน าลงร้อยละ 3  โดยเกษตรกรไดร้บัประโยชน์กว่า 36,969 ลา้น
บาท และช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรได้ 1,109 ล้านบาท 
นอกจากน้ียงัมมีาตรการสนบัสนุนสนิเชื่อเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ผลติขา้ว ปีการผลติ 56/57 ดว้ยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากปกติที่
เกษตรกรเคยเสยีลงเหลอืร้อยละ 3 แต่ทัง้น้ีต้องเป็นสญัญากูเ้งินที่
เบิกรบัเงินกูต้ ัง้แต่วนัที ่20 มถุินายน 2556 ถึง 31 มนีาคม 2557 
วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท คาดว่าจะลดภาระดอกเบี้ยให้
เกษตรกรได้ 450 ล้านบาท มาตรการสนับสนุนสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ (เอ็มแอลอาร์-1%) ให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อ
น าไปรวบรวมขา้วเปลือกจากสมาชิก วงเงินสินเชื่อ 4,000 ล้าน
บาท โดยจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร 40 ล้าน
บาท 

 ดงันัน้จะเห็นได้ว่ามาตรการดูแลเกษตรกรนัน้ จะเป็น
การช่วยลดต้นทุนด้านภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรเท่านัน้ 
อย่างไรกต็าม การด าเนินงานตามมาตรการดงักล่าว ธ.ก.ส. จะ
ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงั เป็นผู้จ่ายชดเชยดอกเบี้ย
เงินกู้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนเกษตรกร ทัง้น้ีเพื่อมิให้ภาร ะ
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ ธ.ก.ส. ต่อไป แต่สิ่งที่ย ังเป็นปญัหา
ส าคญัของเกษตรกรทีย่งัต้องเผชิญในปจัจุบัน คือด้านต้นทุนใน
การเพาะปลกูทีส่งูขึน้อย่างเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่าปุ๋ย เป็นต้น 
ดังนัน้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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หลงัจากทีร่ฐับาลมีการปรับลดราคาจ าน าลงเหลือ 12,000 บาท 
ซึง่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรอกีทางหน่ึงดว้ย
เช่นกนั  

กระทรวงการคลงัลงนามเงินกู้ พ.ร.บ. น ้ ากบั 4 ธนาคาร 
กระทรวงการคลงัลงนามในสญัญาเงินกู้กบัธนาคาร 4 

แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
และธนาคารกสกิรไทย วงเงินรวม 324,606 ลา้นบาท คดิเป็นร้อย
ละ 93 ของวงเงินกู้ท ัง้หมดตาม พ.ร.บ. โดยมีระยะเวลาทยอย
ช าระคนืต้นเงินกู ้4 ปี นบัจากวนัเบิกจ่ายเงินกู ้อตัราดอกเบี้ยราย
ปีค านวณโดยอ้างอิงอตัราดอกเบี้ยต ่าสุดของอตัราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ า 6 เดอืน (FDR) + Spread หรือประมาณร้อยละ 3.82 
ต่อปี โดยมรีะยะเวลาเบิกจ่ายเงินกูร้ะหว่างปี 2556 – 2561 และ
สามารถทยอยเบิกจ่ายได้เป็นรายปีงบประมาณตามโครงการที่
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติแล้วจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
โครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างระบบริหารจดัการน ้าอย่าง
ย ัง่ยนื วงเงิน 291,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.1 โครงการ
บริหารจดัการน ้าระยะเร่งด่วน วงเงิน 25,661 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.3 เป็นต้น และหากไม่มกีารเบิกจ่าย รฐัไม่เสียดอกเบี้ย-
ไม่มค่ีาธรรมเนียม-ไม่มค่ีาปรบัใดๆ โดยทางกระทรวงมัน่ใจว่าการ
ใชจ่้ายเงินกูด้งักล่าวนอกจากจะเป็นการวางระบบบริหารจัดการ
น ้าและอุทกภยัอย่างย ัง่ยนืแลว้ยงัช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เติบโตต่อไปได้ภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
กระทรวงจะดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการท าสัญญาเงินกู้ตาม พ .ร .บ . เพื่อให้ท ันวันที่ 30 
มถุินายน 2556 ตามที ่พ.ร.บ. ก าหนดไว ้ส าหรับด้านต้นทุนการ
กูย้มืมหีลกัเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์กบัภาครัฐ เน่ืองจากมีการใช้
อตัราดอกเบี้ยแบบลอยตัวซึ่งปจัจุบันตลาดดอกเบี้ยมีแนวโน้ม
ค่อนไปทางขาลง ประกอบการคดิดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เบิกจ่าย
จะท าให้ภาครัฐมีต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามยงัมี
ประเดน็ทีภ่าครฐัเองควรติดตามอย่างใกลช้ดิ นัน่คือ 1.การที่ศาล
ปกครองกลางพพิากษาใหร้ฐับาลน าแผนการลงทุนบริหารจัดการ
น ้ากลบัไปรบัฟงัความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไป พร้อมกบัท า
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนลงนามในสญัญา
ว่าจ้างบริษทัเอกชน ซึ่งปจัจุบันภาครัฐได้ลงนามไปแล้วหากค า

ตัดสินที่ออกชี้ว่ากระทรวงท าผิดระเบียบก็อาจจะสร้างความ
เสยีหายใหก้บัภาครัฐมากขึ้น 2.ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของผู้ร ับเหมาซึ่งจะมีผลต่อการส่งมอบงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณซึ่งมีก าหนด 5 ปี ดงันัน้ภาครัฐควรมีแผนในการ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 
 

 
 

วงเงินกู้
เดิม 7% 

วงเงินกู้
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โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) รอ้ยละ 

โครงการเพือ่การออกแบบและก่อสรา้งระบบรหิารจดัการน ้าอยา่งยัง่ยนื (Conceptual Plan) 291,000 83.1 
โครงการบรหิารจดัการน ้าระยะเร่งด่วน 25,661 7.3 
แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่าและดนิ 10,000 2.9 
แผนยทุธศาสตร์เพือ่การฟ้ืนฟูและสรา้งอนาคตประเทศ (กยอ.) 10,000 2.9 
โครงการจา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการ Project Management and Engineering Consultant 
(PMEC) และ Project Supervision Consultant (PSC) 

8,731 2.5 

แผนงานสนับสนุนโครงการระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างยัง่ยนื  4,607 1.3 
รวม 349,999 100.0 

ทีม่า : กระทรวงการคลงั  

 

 

SET Index ปรบัตัวเพิม่ข้ึน 51.40 จุด มูลค่าซ้ือขายคึกคกั 

นักลงทุนต่างชาติยงัคงเทขายต่อเนือ่ง 

 SET Index ณ.วนัที่ 28 มิถุนายน 2556 ปิดที่ระดบั 
1,451.90 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 51.40 จุด เมื่อเทยีบกบัดชันีในช่วง

ต้นสปัดาหท์ีอ่ยู่ที ่ 1,400.50 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้มากหลงัจากที่ใน

สปัดาหท์ีผ่่านมาค่าดชันีปรบัตวัในทศิทางทีล่ดลง 64.77 จุด โดย

มีมูลค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์ 295,370.03 ล้านบาท ลดลง

จากมูลค่าการซื้อขายตลอดสปัดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 

303,195.15 ล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-28 

มิถุนายน 2556) สถาบันในประเทศ และนักลงทุนทัว่ไปใน

ประเทศ ซือ้สุทธิ 28,617.80 และ29,422.17 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ในขณะทีบ่ญัชบีริษทัหลกัทรัพย์และนักลงทุนต่างประเทศ ขาย

สุทธิ 2,547.69 และ 55,492.29 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้

ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศมีการขายสุทธิในระดบัสูง

ต่อเน่ือง อนัเป็นผลจากนักลงทุนมีการเทขายเพื่อดึงเงินลงทุน

กลบัประเทศ หลงัจากทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ (FED) ส่งสญัญาณ

ชดัเจนว่าจะชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ในปลายปีน้ี 

และจะยุติภายมาตรการดงักล่าวในช่วงกลางปี 2557 ภายหลงั

เศรษฐกจิสหรฐัฯ เริ่มมสีญัญาณการขยายตวัในระดบัทีช่ดัเจนขึน้ 

 

ค่าเงินบาทปรบัตวัอ่อนค่าลงต่อเนือ่งจากสปัดาห์ก่อน คาด
สปัดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.80-31.40 บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐัฯ 

ค่าเงินบาทสปัดาห์น้ีปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ยงั
แกว่งอ่อนค่าอยู่ในช่วงแคบๆ โดย ณ วนัที่ 28 มิถุนายน 2556 
ปิดทีร่ะดบั 31.13 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ แขง็ค่าขึน้ร้อยละ 0.16 
เมื่อเทียบกบัระดบั 31.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วนัที่ 21 
มถุินายน 2556 โดยในสปัดาห์น้ีปจัจัยที่ท าให้ค่าเงินบาทยงัคง
อ่อนค่าอยู่ยงัคงเป็นปจัจยัเดมิจาสกสปัดาหก่์อนคอืการที่ธนาคาร
กลางสหรฐัฯ ไดอ้อกมาประกาศว่าจะชะลอการใช้มาตรการ QE 
ลงในช่วงปลายปี 2556 และอาจจะหยุดใช้มาตรการ QE ลง
ในช่วงกลางปี 2557 ซึ่งนักลงทุนยงัคงเฝ้ามองแนวทางของ
ธนาคารสหรฐัอย่างใกลช้ดิ ส่งผลให้มีความต้องการเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยมีการดึง เงินออกจากทัง้ตลาด
หลกัทรพัยใ์นแต่ละประเทศทีน่กัลงทุนน าเงินไปลงทุนไว้ รวมทัง้
ตลาดทองค าทีข่ณะน้ีปรบัลดลงอย่างรุนแรง ทัง้น้ีส าหรับค่าเงิน
บาทในสปัดาหห์น้ามปีจัจยัของสหรฐัฯ ทีค่วรติดตามเน่ืองจากจะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท คือการจ้างงานนอกภาค
เกษตร อตัราการว่างงาน ดชันี ISM ภาคการผลิต-ภาคบริการ 
เดอืนมถุินายน ยอดสัง่ซือ้ของโรงงาน รายจ่ายด้านการก่อสร้าง 
ขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม รวมถึงจ านวนผู้
ขอรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ นอกจากน้ีตลาดอาจจับตา
รายงานดชันี PMI ของหลายๆ ประเทศในเดอืนมถุินายน 2556 ที่
มีก าหนดจะประกาศในช่วงต้นเดือนด้วยเช่นกัน อน่ึงตลาด

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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การเงินสหรฐัฯจะปิดท าการในวนัที ่4 กรกฎาคมน้ีเน่ืองในวนัชาติ
ของสหรัฐฯ ดังนั้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิ จ

คาดการณ์ว่าในสปัดาหห์น้า (1-5 กรกฎาคม 2556 ) ค่าเงินบาท
จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 30.80 - 31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

 
 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

ราคาทองค าสัปดาห์น้ีปรบัตัวลดลงแรงต่อเน่ือง 87.50 
เหรยีญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาห์น้ีมีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วนัที ่28 มถุินายน 2556 อยู่ทีร่ะดบั 1,204.30 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงมากจากราคาทองในช่วงต้น

สปัดาห์ (24 มิถุนายน 2556) ที่อยู่ที่ระดบั 1,291.80 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 87.50 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ปรับตัวลดลงต่อเน่ืองหลงัจากที่สปัดาห์ก่อนหน้าราคา
ทองค าปรบัตวัลดลง 99.10 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์

 

 

 

 
GDP สหรฐัฯ ไตรมาส 1/2556 ขัน้สุดท้าย ขยายตัวร้อยละ 
1.8  

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยเศรษฐกิจไตรมาส 
1/2556 ข ัน้สุดทา้ย ขยายตวัร้อยละ 1.8  ซึ่งต ่ากว่าที่คาดการณ์
ใน 2 ครัง้แรกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.4 
ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     
ไตรมาสที่  1 / 2556 ปรับตัวลดลงเ น่ืองจาก การบริ โภค
ภายในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อย นโยบายการตัดลด
งบประมาณรายจ่ายของรฐับาลสหรฐัฯ (Sequestration) และการ
ปรบัขึน้ของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา นอกจากน้ียงัรวมถึงภาค
การส่งออกและภาคการน าเขา้ทีป่รบัตวัลดลงร้อยละ 1.1 และร้อย
ละ 0.4 ตามล าดบั  

 แต่อย่างไรกต็ามแมผ้ลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ไตรมาส 1/2556 จะปรับตัวลดลงกว่าที่คาดการ ณ์ของ
นกัวเิคราะหส่์วนใหญ่ทีค่าดไวก่้อนหน้าน้ี แต่ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ยงัคงปรบัตวัเพิม่สงูขึน้จากไตรมาสทีผ่่านมา โดย
ไตรมาส 4/2555 ขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.4  
 ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 2/2556 คาดว่าจะ
ปรบัตวัลดลงเลก็น้อย โดยมปีจัจยัจากการทีธ่นาคารกลางสหรัฐฯ 
อาจปรับลดขนาดการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ QE รวมถึง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิจากประเทศมหาอ านาจอย่างจีนที่
เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิโลกรวมถึงเศรษฐกจิสหรฐัฯ 
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ทีม่า: US Department of Commerce  
 

การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนญีปุ่่ น พ.ค. 56 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 
1.6 

ญี่ปุ่นรายงานการใช้จ่ ายเฉลี่ยรายเดือนของภาค

ครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 282,366 เยน ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 287,911 เยน แต่เมื่อ

พจิารณาเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมาพบว่า การใชจ่้ายเฉลีย่รายเดือน

ลดลงร้อยละ 7.2 แม้ว่ารายได้ของครัวเรือนที่มีเงินเดือนจะ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5  

ส าหรบัสาเหตุของการปรับตัวลดลงเน่ืองจาก ปริมาณ

การซือ้รถยนต์ตลอดจนค่าธรรมเนียมการสื่อสารที่ลดลง รวมถึง

ประชาชนบางส่วนเริ่มเก็บออมเพิ่มขึ้นจากอตัราดอกเบี้ยที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากน้ีความกงัวลในเรื่อง

ปญัหาเศรษฐกจิโลก ยงัมีส่วนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นระมดัระวงั

การใชจ่้ายเพิม่มากขึน้ 

 
ท่ีมา : Ministry of Internal Affairs and Communications 

ความเชือ่มัน่เศรษฐกิจยูโรโซน มิ.ย. 56 ปรบัตัวเพิ ่มข้ึน
สงูสดุในรอบ 13 เดือน 

คณะกรรมมาธิการยุ โรป (European Commission) 
ราย ง าน ว่าดัช นีความ เชื่ อม ัน่ท า ง เ ศรษฐกิจ  (Economic 
Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน 2556 ปรับตัว
เพิม่ขึน้ โดยค่าดชันีฯ อยู่ทีร่ะดบั 91.3 เพิม่ขึน้จาก 89.5 ในเดือน
พฤษภาคมทีผ่่านมา และสงูสุดในรอบ 13 เดือน ทัง้น้ีดชันีความ
เชื่อม ัน่ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ 5 
อนัดบัแรกในยโูรโซน (เยอรมนี ฝรัง่เศส อติาล ีเนเธอร์แลนด ์และ
สเปน) ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะสเปนที่ปรับตัว
เพิม่ขึน้มากที่สุด (+2.5) มีค่าดชันีอยู่ที่ 92.3 รองลงมาคืออิตาลี
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ (+1.7) ค่าดชันีอยู่ที ่86.6 ฝรัง่เศสปรับตัวเพิ่มขึ้น 
(+1.3) ค่าดชันีอยู่ที ่88.7 เยอรมนัปรบัตัวเพิ่มขึ้น (+1.1) ค่าดชันี
อยู่ที ่99.8 และเนเธอร์แลนดป์รับตัวเพิ่มขึ้น (+0.9) ค่าดชันีอยู่ที ่
89.5 ตามล าดบั 

จากค่าดัชนีความเชื่ อม ัน่ทาง เศรษฐกิจ  (Economic 
Confidence Index) ของยูโรโซนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริโภคและภาคธุรกจิเริ่มทีจ่ะมคีวามเชื่อม ัน่และมองเศรษฐกิจ
ของยโูรโซนในเชงิบวกมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะยงัคง
เผชญิกบัภาวะถดถอยต่อเน่ืองกต็าม ทัง้น้ีคาดว่าการฟ้ืนตัวของ
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เศรษฐกจิยโูรโซนในปีน้ีนัน้จะมีไม่มาก โดยน่าจะขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ -0.3 ส าหรบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิยโูรโซนนัน้คงต้องจบั
ตาดนูโยบายของเยอรมนี ผลของมาตรการต่างๆ ทีป่ระกาศใชใ้นปี 2555 อย่างกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) มาตรการ 
Outright Monetary Transactions (OMT) รวมถึงมาตรการต่างๆ ทีอ่าจจะมกีารประกาศใชใ้นระยะต่อไป และเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า
หลกัอย่างสหรฐัฯ และจีน 

 
ท่ีมา: The European Commission 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ราคาน ้ามนัดิบดไูบเฉล่ียสปัดาห์น้ี ปรับตัวลดลงอย่าง

มากจากสปัดาห์ที่ผ่านมา และมีความผันผวนโดยราคาน ้าม ัน
ปรับตัวลดลงต ่ากว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หลงัจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ในปลายปีน้ี และจะยุติภาย
มาตรการดงักล่าวในช่วงกลางปี 2557 ความกังวลต่อความ
ต้องการใชน้ ้ามนัของจีน อย่างไรกต็าม เหตุการณ์ความไม่สงบใน
ตะวนัออกกลางโดยเฉพาะในซีเรียยงัเป็นปจัจัยสนับสนุนราคา
น ้ามนัในสปัดาห์น้ี เน่ืองจากความกงัวลว่าการส่งออกน ้ามนัใน
ตะวนัออกกลางจะไดร้บัปญัหา หลงัจากทีส่หรฐัฯ ประกาศใหก้าร 

 
สนับสนุนด้วยอาวุธและก าลังทหาร ซึ่งอาจท าให้เหตุการณ์
ลุกลามไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลต่อการส่งออกน ้ามนัใน
ตะวนัออกลาง 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัที 24 -28 มิ.ย 2556 

 24 
June 

13 

25 
June 

13 

26 
June 

13 

27 
June 

13 

28 
June 

13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

97.37 99.05 98.69 99.18 - 98.57 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (1-5 กรกฎาคม 2556) 

 การประชุมของธนาคารกลางยุโรป เร่ือง จีดีพีของสหภาพยุโรป (ประกาศครัง้สุดท้าย) 
 


