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Weekly Review 

 

 
สศอ. ปรับเป้า GDP อุตสาหกรรมปีน้ีโตลดลงเหลือ 3-4% 
            นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
เดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ 176.77 ลดลงร้อยละ 3.54 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบเดือน
พฤษภาคม 2556 โดย MPI ที่ลดลงในเดือนมิถุนายนเป็นผลจาก
การผลิตที่ลดลงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อาหารทะเล
กระป๋องและแช่แข็ง ปิโตรเลียม ไก่แปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้าน ส่วนอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลด้านบวกต่อดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมรวม เช่น รถยนต์ เบียร์ เส้ือผ้าส าเร็จรูป น้ าตาล 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่งผลให้ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 
2556) ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 175.71 ขยายตัวลดลงร้อยละ 1.14 
อัตราการใช้ก าลังการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปี (มกราคม-
มิถุนายน 2556) อยู่ที่ 65.22  
 จากสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่ง
แรกของปีที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ สศอ. ได้มีการปรับประมาณการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมปี 2556  ใหม่จากเดิมที่คาดการณ์ว่า
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรม (GDP 

ภาคอุตสาหกรรม) จะขยายตัวร้อยละ 5-6 เหลือขายตัวเพียงร้อย
ละ 3-4 ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดิมคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.5-4.5 เป็นขยายตัวร้อยละ 0.5-1.0 สอดคล้องกับที่ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้มีการปรับลดประมาณการณ์การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปี 2556 จากที่เคยคาดการณ์ไว้
ครั้งก่อนที่ร้อยละ 5.6 เหลือเพียงร้อยละ 4.2 ที่นี้เป็นผลจาก
สถานการณ์ด้านการส่งออกในช่วงครึ่งแรกขยายตัวเพียงร้อยละ 
0.95 อันเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป  ยังมีความเปราะบาง
ค่อนข้างมาก ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไทยมีการพึ่งพาการส่งออกใน
ระดับสูง การที่สถานการณ์การส่งออกขยายตัวในระดับต่ าย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม  อีกทั้งสถานการณ์การ
บริโภคในช่วงที่เหลือของปีก็น่าจะไม่คึกคักมากนักจากการที่
ประชาชนมีความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผล
จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สศอ. ปรับเป้า GDP อุตสาหกรรมปีนี้โตลดลงเหลือ 3-4% 

 พาณิชย์ยกธงขาวเป้าส่งออก 7-7.5% หลังครึ่งปีแรกส่งออกโตแค่ 0.95%  

 หอการค้าชี้คอรัปชั่นไทยรุนแรงจ่ายใต้โต๊ะสูง 35% ห่วงจ าน าข้าวโกงสูงสุด 

 คลังยันจ าน าข้าว 1.2 หมื่น/ตัน ขาดทุนไม่เกิน 7 หมื่นลา้น/ปี  

 คนใช้บัตรรูดปร๊ืดเตรียมเฮ! คลังเล็งลดหย่อนภาษี 

 ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น 

 ท่องเที่ยวญี่ปุ่นคึกคร่ึงปีแรกนักท่องเที่ยวเพิ่ม22.8% 

 ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน ก.ค. ต่ าสุดรอบ 11 เดือน 
 

 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ช่วงวันที่ 22-26 ก.ค. 56 ปีที่ 1 ฉบับที่ 56 ประจ าวันที่ 29 กรกฎาคม 56 



 

2 
 

Weekly Review 

พาณิชย์ยกธงขาวเป้าส่งออก 7-7.5% หลังคร่ึงปีแรกส่งออก
โตแค่ 0.95%  

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมิถุนายน 2556 ว่า
การส่งออกมีมูลค่า 19,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวลงร้อยละ 
3.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังเศรษฐกิจในยูโร
โซนถดถอย ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐ จีน และ ญี่ปุ่น ชะลอตัว ด้าน
การน าเข้ามีมูลค่า 21,013 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.01 ส่งผลให้ขาดดุลการค้าราว 1,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผล
ให้ 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2556) การส่งออกมี
มูลค่า 113,304 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.95 
การน าเข้ามีมูลค่า 129,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
4.32 ส่งผลให้ขาดดุลการค้ารวมทั้งส้ินประมาณ 15,771 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมยอมรับเป้าการเติบโตของการส่งออกไทยปี
นี้ที่เดิมตั้งไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.0-7.5 ท าได้ยากเพราะครึ่งปี
การส่งออกขยายตัวเพิ่งไม่ถึงร้อยละ 1 โดยคาดว่าการส่งออกในปี
นี้จะโตได้ใกล้เคียงปีก่อนที่ราวร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามจะพยายาม
ผลักดันให้ได้มากกว่านั้น  

โดยเมื่อพิจารณาตามหมวดสินค้า การส่งออกสินค้า
เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรภาพรวมในเดือนมิถุนายนปรับตัว
ลดลงร้อยละ 7.1 โดยสินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา 
อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) กุ้งแช่แข็ง
และแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และน้ าตาล ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.5 20.5 5.2 45.6 13 และ9.2 ตามล าดับ ในส่วนของการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญในภาพรวมลดลงร้อยละ 3.8 โดย
สินค้าส่งออกที่ลดลง ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ทองค ายังไม่ขึ้นรูป เครื่องเดินทางเครื่องหนังและรองเท้า และ
อาหารสัตว์เล้ียง ลดลงร้อยละ 11.6 6.1 54.1 1.0 และ3.5 
ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณาการส่งออกรายตลาดในเดือนมิถุนายน 
2556 ในส่วนของตลาดหลักในภาพรวมลดลงร้อยละ 8.4 โดย
ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 11.9 สหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 9.4 สหภาพ
ยุโรปลดลงร้อยละ 2.4 ตลาดศักยภาพสูงในภาพรวมลดลงร้อยละ 
0.1 โดยจีนลดลงร้อยละ 16.7 ไต้หวันลดลงร้อยละ 11.6 ขณะที่
อาเซียน(9) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เอเชียใต้(8) เพิ่มขึ้นร้อยละ2.6  
ฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตลาด
ศักยภาพระดับรองในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 โดยทวีป

ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 
ลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 รัสเซียและCISเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15.4 ขณะที่ตะวันออกกลางลดลงร้อยละ 2.9 และตลาดอื่นๆ ใน
ภาพรวมลดลงร้อยละ 56.3  
 ในส่วนของการน าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุน ประเภท
เครื่องจักรและส่วนประกอบ มีการน าเข้าลดลงเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศและประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง และการ
น าเข้าหมวดวัตถุดิบเพื่อการผลิตส าหรับบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออก ซึ่งเดือนนี้มีการน าเข้าเหล็กลดลง จากภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง การก่อสร้าง
ภายในประเทศลดลง และการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่จะเร่ิมใหม่ 
อยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะผ่านสภาฯ 
 การปรับตัวลดลงของการส่งออกในเดือนมิถุนายนเป็น
ผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางอยู่มาก 
ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรโซน ญี่ปุ่น และจีนที่เป็น
ประเทศคู่ค้าหลักส าคัญของไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการส่งออกไปยัง
ตลาดหลักในเดือนมิถุนายนมีการปรับตัวลดลงในทุกตลาด ซึ่ง
การปรับตัวลดลงของการส่งออกในเดือนมิถุนายนส่งผลให้การ
ส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวเพียงร้อยละ 0.95 ซึ่งส่งผล
ให้กระทรวงพาณิชย์ต้องออกมายอมรับว่าเป้าการขยายตัวของ
การส่งออกที่ร้อยละ 7-7.5 ในปีนี้ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ ตามที่
ส านักคาดการณ์เศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งออกได้ออกมาให้ความเห็นในช่วงก่อนหน้าว่าเป้าการ
ขยายตัวของการส่งออกในระดับดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้  

หอการค้าชี้คอรัปชั่นไทยรุนแรงจ่ายใต้โต๊ะสูง 35% ห่วง
จ าน าข้าวโกงสูงสุด 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย 
ที่ด าเนินการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2 ,400 ตัวอย่าง โดย
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่ างที่ เป็นประชาชนร้อยละ 49 .8
ผู้ประกอบการภาคเอกชนร้อยละ 24.1 และข้าราชการภาครัฐร้อย
ละ 26.1 พบว่าความรุนแรงของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเดือน
มิถุนายน 2556 รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มา โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 74  
และเมื่อส ารวจทัศนคติและจิตส านึกต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น 
พบว่าร้อยละ 79 ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น แต่
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มีผลงานและท าประโยชน์ให้สังคม โดยเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่
ผ่านมา มีคนตอบไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 70 และสัดส่วนของคน
ที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการให้สินน้ าใจเป็นเงินพิเศษเล็กๆ น้อยๆ แก่
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องไม่เสียหายมีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83 จากร้อย
ละ 70 ซึ่งแสดงว่าสังคมเริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านการคอรัปชั่น
เพิ่มมากขึ้น   
           ส่วนประสิทธิภาพการท างานในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของรัฐบาลปัจจุบัน ตอบว่ามีประสิทธิภาพปานกลางร้อยละ 33 
โดยความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลกับการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นได้
คะแนน 4.4 จาก 10 ดีขึ้นจาก 4.2 ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา 
และเมื่อประเมินความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก
งบประมาณประเภทจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โดย
พบว่า ร้อยละ 50.8 มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ร้อยละ 26-30 
เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 38.5 และอีกร้อยละ 
29.6  มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ร้อยละ 21-25 ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการประมาณการว่ามูลค่าทุจริตคอร์รัปชั่นมีวงเงิน 25-
35% ของงบประมาณ ซึ่งคาดการณ์จากวงเงินงบประมาณ 
รายจ่ายระหว่างปี 2554-2556 หากปีนี้มีงบประมาณ 2.4 ล้าน
ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายในค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
287,754 ล้านบาท, งบฯ ลงทุนรัฐวิสาหกิจ 654,853 ล้านบาท 
รวมงบฯ ลงทุน เป็น 942,608 ล้านบาท หากอัตราคอร์รัปชั่นร้อย
ละ 25 จะคิดเป็นมูลค่า 235 ,652 ล้านบาท และหากอัตรา
คอร์รัปชั่นอยู่ที่ร้อยละ 30 จะคิดเป็นมูลค่า 282,782 ล้านบาท ซึ่ง
จะคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 
และหากคอร์รัปชั่นที่ร้อยละ 35 จะเสียหายถึง 329,912 ล้านบาท 
ซึ่งจากผลการส ารวจสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการคอร์รัปชั่นยัง
เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนคนที่ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะยังมีสัดส่วนสูงถึงกว่า
ร้อยละ 80 และมีการจ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยโครงการที่มี
โอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากที่สุด คือโครงการรับจ าน าข้าว 
รองลงมาคือโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ 
2.2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ า 3.5 แสนล้าน
บาท ดังนั้นผู้น าต้องลงมาเอาจริงเอาจังกับปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 
 
 
 

คลังยันจ าน าข้าว 1.2 หมื่น/ตัน ขาดทุนไม่เกิน 7 หมื่นล้าน/
ปี  

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน 
เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ยืนยันที่จะให้มีการปรับลดราคารับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าฤดูกาล
ผลิต 2556/57 จาก 15,000 บาทต่อตันมาอยู่ที่ 12,000 บาทต่อ
ตันส าหรับความชื้น 15% และจ ากัดปริมาณรับจ าน าครอบครัวละ 
400,000 บาท เนื่องจากต้องรักษาวินัยการคลังที่รัฐบาลจะ
ขาดทุนไม่ให้เกิน 70,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวจะเป็น
ตัวเลขที่ต่ ากว่าตัวแทนเกษตรกรที่ยอมปรับลดราคาเหลือ 13,500 
บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังคงรับจ าน าที่ตันละ 
20,000 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 18,000 บาท 
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 
10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดส้ัน ตันละ 15,000 บาท 
เช่นเดิม เพราะปริมาณผลผลิตมีไม่มาก และสามารถจ าหน่ายได้
ราคาดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโลก 
 ดังนั้น แม้ว่าส่ิงที่หน่วยงานภาครัฐ ก าลังจะด าเนิน
นโยบายในรอบการเพาะปลูกครั้งต่อไปนั้น หากมองในทางปฏิบัติ
อาจเป็นผลดีต่อฐานะทางการคลังของประเทศที่อาจไม่ต้อง
ขาดทุนมากนัก พร้อมทั้งสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากมองในมุม
ของเกษตรกรชาวนาผู้ที่เพาะปลูกข้าว การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวย่อมได้รับผลกระทบต่อรายได้ในส่วนที่หายไปเมื่อเทียบ
กับครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้แม้ว่าจะมีการหารือกับตัวแทนชาวนา
ในกลุ่มต่างๆ อีกรอบว่าเกษตรกรรับได้หรือไม่กับตัวเลขการรับ
จ าน าข้าวที่ 12,000 บาทต่อตัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องมาตกลงกันอีก
ครั้งหนึ่ง และจากข้อมูลการขายข้าวแม้ว่าความชื้นส่วนใหญ่ที่
ชาวนาขายข้าวนั้นจะอยู่ที่ 25% หรือคิดเป็นเงิน 10,250 บาทต่อ
ตันก็ถือว่ายังคุ้มทุน เพราะหลายหน่วยงานมีการประเมินต้นทุน
ของชาวนาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อตัน นอกจากนี้แล้วทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมมือบูรณาการการท างานด้านต่างๆ เพื่อหา
มาตรการรองรับโดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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คนใช้บัตรรูดปรื๊ดเตรียมเฮ! คลังเล็งลดหย่อนภาษี  

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการช าระเงิน สาย

นโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า 

กรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง ก าลังศึกษาการเปิดเผยข้อมูล

ของทั้งร้านค้าและลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิแบบเปิดกว้างทั้งหมด 

ส าหรับก าหนดแนวทางการลดหย่อนภาษีแก่ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้บัตรช าระค่าสินค้าแทน

การการใช้จ่ายด้วยเงินสดมากขึ้น เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายภาค

ครัวเรือนขึ้นร้อยละ 0.037 และเพิ่มจีดีพีร้อยละ 0.16 จากการใช้

บัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ซึ่งจากสถิติธุรกรรมการช าระเงินผ่านระบบ

การช าระเงินและช่องทางต่างๆ พบว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 มี

จ านวน 524 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 77 ล้านบาท โดยการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่รวมธุรกรรมผ่านเน็ตระหว่าง

สถาบันการเงินมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25.45 ซึ่งการช าระเงิน

ทางอิเล็คทรอนิกส์เป็นบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราการ

ขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 43.26 ด้านช่องทางการช าระเงินที่มี

ปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เครื่องท ารายการ

อัตโนมัติ ร้อยละ 48.5 เครื่องรับบัตร ร้อยละ 27.8 และเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 17.2 สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องท ารายการ

อัตโนมัติ ได้ รับความนิยมอย่างมาก ขณะที่ด้ านช่องทาง

โทรศัพท์เคล่ือนที่มีสัดส่วน ร้อยละ 4.1 ก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทคโนโลยีและค่านิยมของผู้บริโภคที่

เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใน

ชีวิตประจ าวันที่เพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการหันมาพัฒนาการบริการ

ผ่านโทรศัพท์มือถือให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมาก

ขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้

บริการทางการเงินที่เปล่ียนแปลงไปของประชาชนที่ต้องการ

ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นการให้บริการของสถาบัน

การเงินจึงมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความ

สะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ส าหรับด้านการใช้บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด) ที่มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นน้ันนอกจากความต้องการความสะดวกรวดเร็ว

แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่กระตุ้นการใช้บริการมากขึ้น ทั้งจากความ

ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินเอง ซึ่งจะเห็นได้

จากการกิจกรรมของสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะมีการจัดรายการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การให้วงเงินพิเศษส าหรับกลุ่มอาชีพ การ

คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การให้ส่วนลดของการร้านค้า ตลอดจน

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่ต้องมีการเปิดบัญชีหรือท าบัตรพ่วงด้วย ซึ่ง

ล้วนแล้วเป็นการกระตุ้นความต้องการใช้บริการมากขึ้น ดังนั้น

การมีมาตรการลดหย่อนหย่อนภาษีส าหรับการใช้บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์นับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของ

ประเทศ และช่วยลดภาระการช าระดอกเบี้ยการใช้บริการ แต่

อย่างไรก็ตามภาครัฐควรจัดกลุ่มการใช้จ่ายให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้

เป็นการใช้จ่ายเกินตัว เช่น ก าหนดประเภทสินค้าที่สามารถ

น ามาใช้ลดหย่อน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

SET Index ปรับตัวลดลง 5.13 จุด ซื้อขายคึกคัก 4 วันทะลุ 

2 แสนล้าน 

SET Index ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ปิดที่ระดับ 
1,476.71 จุด ปรับตัวลดลง 5.13 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วงต้น

สัปดาห์ที่อยู่ที่ 1,481.84 จุด ปรับตัวลดลงหลังจากที่ในสัปดาห์ที่
ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 28.13  จุด โดยมีมูลค่า
การซื้อขายตลอดสัปดาห์ 204,342.97 ล้านบาท ลดลงจากมูลค่า
การซื้อขายตลอดสัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 216,455.48 

การเงินการลงทุนรอบสัปดาห์ 
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ล้านบาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้ตลาดหลักทรัพย์ปิดท าการ 1 วัน 
ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 เน่ืองจากเป็นวันอาสาฬหบูชา 
โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2556) บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ ซื้อสุทธิ 2,034 2,834 และ693 ล้านบาท ตามล าดับ 
ในขณะที่สถาบันในประเทศ ขายสุทธิ 5,561 ล้านบาท  ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลกยังมีความเปราะบางอยู่มาก ขณะที่เศรษฐกิจเอเชีย
ค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ยังมีเงินทุนไหลเข้ามาเก็งก าไรใน
ตลาดทุนในภูมิภาคและตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่หวือ
หวาเหนือในช่วงก่อนหน้าก็ตาม 

ค่าเงินบาทแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้า
มากระทบ คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 30.80-
31.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ขยับตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เมื่อ
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ปิด
ที่ระดับ 31.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ ระดับ 31.12 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยในสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่ท าให้ค่าเงินบาทขยับตัวอยู่ในช่วงแคบๆ เป็นผลจากการ
ที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระทบตลาดเงินบาท ส่งผลท าให้
ค่าเงินบาทขยับตัวช่วงแคบๆ ซึ่งเป็นไปตามค่าเงินในภูมิภาค 
โดยที่ค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนื่องจาก
ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1,290 ดอลลาร์/ออนซ์ เป็น 
1,338.91 ดอลลาร์ /ออนซ์ ส่งผลให้ผู้ค้าทองค า เทขายเงิน
ดอลลาร์สหรัฐออกมามาก ส่วนในท้ายสัปดาห์ค่าเงินบาทปรับตัว
อ่อนค่าลงเป็นผลจากสหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นแตะ 53.2 ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 
เดือน จากระดับ 51.9 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน และกระทรวง
พาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านใหม่เดือนมิถุนายนทะยาน
ขึ้นร้อยละ 8.3 แตะที่ระดับ 497,000 ยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 485,000 ยูนิต เมื่อเทียบกับเดือน
มิถุนายนปีที่ผ่านมา ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นร้อยละ 38.1 นับว่า

เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 20 ปี อีกทั้งในประเทศไทยยังมีการ
ไหลออกของเงินจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย ทั้งนี้
ส าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาท คือการเปิดเผยตัวเลขจีดีพีไตร
มาส 2/56 ของสหรัฐฯ และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในระหว่าง วันที่ 30-31 
กรกฎาคม ดัง น้ันศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ
คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556) 
ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 30.80 - 31.20 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ราคาทองค าสัปดาห์น้ีปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.10 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,331.10 
เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้น
สัปดาห์ (22 กรกฎาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,315.0 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.10 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองค า
ปรับตัวลดลง 4.30 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 

31.42 31.38 

31.25 

31.08 31.11 
31.17 

31.09 31.06 31.01 
31.12 

30.91 30.92 

31.08 31.11 

30.6000 
30.7000 
30.8000 
30.9000 
31.0000 
31.1000 
31.2000 
31.3000 
31.4000 
31.5000 

THB/USD 



 

6 
 

Weekly Review 

  
 

 

ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯมีทิศทางปรับตัวดีขึน้ 
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดขายบ้านใหม่

เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 497,000 ยูนิต ขยายตัวร้อยละ 8.3  เมื่อ

เทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 485,000 ยูนิต และ

เมื่อพิจารณาเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าขยายตัว

เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 38.1  

นอกจากยอดขายบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วราคาบ้านใน

สหรัฐฯยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยในเดือน พฤษภาคมราคา

บ้านในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และสต๊อกบ้านใหม่รอ

การค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ซึ่งตัวเลขด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 

ข้างต้นที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นนั้น อาจส่งผลต่อการพิจารณาใน

การการลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หรือ

ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็

ตามการพิจารณาดังกล่าวอาจต้องพิจารณาปัจจัยเศรษฐกิจด้าน

อื่นๆ ประกอบ เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุดและ

เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่งอย่างแท้จริง 

New Houses Sold 

 
ที่มา : U. U.S. Department of Commerce 
 
 

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นคึกคร่ึงปีแรกนักท่องเที่ยวเพิ่ม 22.8% 
องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (JNTO) เปิดเผยว่า

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศ

ญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 อยู่ที่ 4.95 ล้านราย เพิ่มสูงขึ้น

ร้ อยละ  22.8 เมื่ อ เที ยบกั บปี ที่ ผ่ านมา  สา เหตุที่ จ านวน

นักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล

ของประเทศใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าเงินเยนมี

แนวโน้มอ่อนค่าลง รวมถึงภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนด้าน

การท่องเที่ยวและตั้งเป้าจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2556 อยู่ที่ 10 

ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 1.63 ล้านราย และเมื่อ

พิจารณาปรับเทียบสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติตามประเทศและ

ภูมิภาค พบว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

เยือนประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด จ านวน 1.32 ล้านราย ปรับตัวขึ้น

ร้อยละ 38.4 จากปีก่อนหน้า รองลงมาคือนักท่องเที่ยวไต้หวัน  

อยู่ที่ 1.03 ล้านราย ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.4 

จากตัวเลขข้างต้นแสดงให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวถือ

เป็นภาคที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคัญ เนื่องจากจะสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมากในช่วงที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่น

อยู่ในภาวะชะลอตัว โดยจะเห็นได้จากการที่รับบาลญี่ปุ่นมีการ

ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการผ่อนผันให้นักท่องเที่ยวบางประเทศที่ต้องการเข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องท าวีซ่า ซึ่งจะมีส่วนให้การเดิน

ทางเข้าประเทศญี่ปุ่นท าได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้สถานการณ์ด้าน

การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น 
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เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์ 
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ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน ก.ค. ต่ าสุดรอบ 11 เดือน 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนใน

เดือนกรกฎาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 47.7  ลดลงจากเดือนมิถุนายน 
2556 ที่อยู่ที่ระดับ 48.3 ถือเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 11 เดือน
นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 และถือเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่
ค่าดัชนีฯ มีค่าอยู่ต่ ากว่าระดับ 50 โดยเฉพาะดัชนีย่อยด้านการ
ผลิต ยอดส่ังซื้อใหม่ และการจ้างงานที่อยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ 4 
ปี ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวลงของอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศตะวันตก รวมถึงนโยบายของจีนที่ก าลังมุ่งเน้นการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน การที่ค่าดัชนีฯ มีค่าต่ ากว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจ

จีนยังคงชะลอตัวอยู่ ที่ผ่านมาจีนประสบกับปัญหาต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ จากค่าดัชนีดังกล่าวรวมถึงข้อมูล
เศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาได้สร้างความ
กังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ และสร้างความกังวล
ของนักลงทุนว่ารัฐบาลจีนจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปีนี้ตามที่ได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7.5 ได้หรือไม่ 
เน่ืองจากภาคการผลิตของจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของจีดีพี
ประเทศ ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะสามารถขยายตัวได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 7.5 เนื่องจากล่าสุดรัฐบาลจีนได้
เตรียมลดภาษีให้ธุรกิจรายย่อยในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวอยู่ในขณะน้ี  
 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิต (PMI) 

 
ที่มา: HSBC

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 
ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยสัปดาห์น้ี มีความผันผวน

ตลอดทั้งสัปดาห์โดยราคาน้ ามันได้รับแรงสนับสนุนจากอุปทาน
น้ ามันดิบในทวีปอเมริกาเหนือตึงตัวหลังแหล่งผลิตและท่อขนส่ง
น้ ามันหยุดด าเนินการ และการปิดซ่อมบ ารุงแหล่งผลิต Oil Sand 
ทางตอนเหนือรัฐ Alberta ในแคนาดา ประกอบกับสถานการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองของอียิปต์ ความไม่สงบในซีเรีย ลิเบีย 
และความขัดแย้งระหว่างซูดานและซูดานใต้ อย่างไรก็ตามราคา
น้ ามันยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ EIA ออกมารายงาน
ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ ว่าเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุด
นับตั้งแต่ปี 2533 ที่ระดับ 7.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจาก

เทคโนโลยี ใหม่สามารถน าน้ ามันดิบที่ แทรกตัวอยู่ ในชั้น
หินดินดานออกมาใช้ได้ 
ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 22-26 กรกฎาคม 2556 

  22 
July 
13 

23 
July 
13 

24 
July 
13 

25 
July 
13 

26 
July 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

105.37 104.69 104.71 104.59 - 104.84 

ที่มา: ไทยออยล์ 
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ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที่มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้  (29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556) 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจ าเดือนมิถุนายน 
 


