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Weekly Review 

 

 
GDP ไตรมาส 2 โตแค่ 2.8% คาดทั้งปีโต 3.8-4.3% 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ขยายตัวเพียงร้อยละ 
2.8 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวร้อยละ 5.4 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ชะลอตัว
เนื่ องจาก ส้ินสุดมาตรการกระตุ้นการบริ โภค การลงทุน
ภาคเอกชนที่ชะลอตัวเนื่องจากยอดผลิตรถยนต์ลดลง และการ
ส่งออกไตรมาส 2 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.9 จากเศรษฐกิจโลกที่
ยังคงมีความเส่ียงอยู่มาก ส่งผลให้การส่งออกครึ่งปีขยายตัวเพียง
ร้อยละ 1 สศช. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เหลือขยายตัว
เพียงร้อยละ 3.8-4.3 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 
4.2-5.2 โดยคาดว่าการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ 5 ซึ่งถือเป็น
งานหนักของรัฐบาล ที่ ในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกจะต้อง
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8.7 หรือมีมูลค่าการส่งออกเฉล่ียเดือนละ 
21 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจุบันอยู่ที่  18 ,900 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเชื่อว่าการส่งออกในไตรมาส 3 จะมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมรถยนต์จะเร่งการผลิตเพื่อ
การส่งออกมากขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอัญ
มณี ที่มีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
          ส าหรับปัจจัยเส่ียงที่ สศช. ให้ความส าคัญและต้องจับตาดู
เป็นพิเศษ ยังอยู่ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐฯ และ
ญี่ปุ่นที่ยังล่าช้า รวมไปถึงการชะลอเศรษฐกิจของจีน รวมถึงแรง
ส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐลดน้อยลง แผนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐล่าช้ากว่าที่คาด และ
ความขัดแย้ง เสถียรภาพทางการเมือง ที่อาจส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว โดยปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่มจาก 24.7 ล้าน
คน เป็น 26.2 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทย
ในปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.3 โดยในช่วงครึ่งปีหลังภาครัฐ
จะต้องเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ
จัดการสัมมนาในประเทศ เพื่อกระจายงบประมาณสู่ภูมิภาค และ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีก าลังซื้อสูง 
ขณะที่การด าเนินนโยบายการเงินนั้นสามารถผ่อนคลายได้มาก
ขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อต่ า อยู่ที่ร้อยละ 2.3-2.8 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 GDP ไตรมาส 2 โตแค่ 2.8% คาดทั้งปีโต 3.8-4.3% 

 กนง. เสียงแตกคงดอกเบ้ียนโยบาย 2.5%  

 สศก. ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.ค. เพิ่มร้อยละ 1.53 คาด ส.ค. ลดลงเล็กน้อย 

 รายได้รัฐ 10 เดือนยังเกินเป้า 8.6 หมื่นล้านบาท  

 หนี้สาธารณะ มิ.ย. 56 เพิ่ม 4.7 หมื่นล้าน ต่อเนื่องเดือนที่ 8 เหตุรัฐกู้ชดเชยขาดดุลและเงิน

บาทอ่อน 

 ธนาคารกลางญี่ปุ่น สนับสนุนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดไม่กระทบเศรษฐกิจ 

 ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน ส.ค. ปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกรอบ 4 เดือน 
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 จากการปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของ สศช. ดังกล่าวสอดคล้องกับที่ส านักเศรษฐกิจหลาย
แห่งได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับ
ที่ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี เนื่องจากยังคงมีความเส่ียง
รอบด้านทั้งในส่วนของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีเส่ียงอยู่มาก รวมถึง
ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมาทั้งการ
บริโภค และการลงทุน ขยายตัวในระดับต่ า โดยในส่วนของตัวเลข
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ สศช. คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.8-
4.3 มีความเป็นไปได้ ในส่วนของการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5 อาจเป็นได้ได้ไม่ง่ายนัก และถือเป็นงานหนักของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งให้การส่งออกในช่วงที่เหลือของ
มีมีมูลค่าเฉล่ียถึงเดือนละ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจาก
คาดว่าความเส่ียงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกน่าจะยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องโดยตลอดในปีนี้ และสถานการณ์ด้านการส่งออก
ในช่วงครึ่งแรกของปีก็ขยายตัวในระดับที่ไม่สู้ดีนักในทุกๆ เดือน  
กนง. เสียงแตกคงดอกเบี้ยนโยบาย 2.5%  

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กนง. 
มีมติ  6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.5 
เนื่องจากเป็นห่วงความเส่ียงด้านการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
มากขึ้นจากการประเมินครั้งก่อน ดังนั้นการคงดอกเบี้ยในระดับ
ผ่อนคลายที่ร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นและเหมาะสมต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งในระยะต่อไปยังมีความเส่ียงด้าน
เสถียรภาพการเงิน และความไม่แน่นอนของภาวะการเงินโลกที่
ส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคล่ือนย้าย อัตราแลกเปล่ียน และตลาด
หุ้นทั่วโลกรวมถึงไทย ซึ่งต้องติดตามเพื่อพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไปวันที่  16 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ประเมินว่าแนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ช่วงครึ่งหลังปีนี้น่าจะ
ปรับตัวดีขึ้น จากแรงขับเคล่ือน 3 ปัจจัย คือ 1.เศรษฐกิจโลกที่ดี
ขึ้น ช่วยให้การส่งออกของไทยกระเตื้องตามไปด้วย 2.ภาวะ
การเงินที่ยังผ่อนคลาย มีส่วนสนับสนุนการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน และ 3.โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐที่หากมีแผน
ลงทุนชัดเจนในปี 2557 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง 
ขณะที่เชื่อว่าหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะ
ปกติมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีกรรมการ 1 เสียง ที่เห็นควรให้ลด
ดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2557 
          การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เป็นไปตามที่หลาย
ฝ่ายคาดการณ์ไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 
ชะลอลงจากในช่วงไตรมาสแรก จากการบริโภคภาคเอกชนที่
ชะลอตัวลง จากการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์และกลุ่มสินค้าคงทน
และหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ชะลอตัวลงจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง การด าเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศกลับมาขยายตัวในระดับ
ปกติได้  
สศก. ระบุดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.ค. เพิ่มร้อยละ 1.53 คาด 
ส.ค. ลดลงเล็กน้อย 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (สศก.) 
เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1.53 โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่
เนื้อ และไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น (Cost Push) 
ส่วนสินค้าที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน โดย
ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังคง
ชะลอตัว ส่วนปาล์มน้ ามันราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตและ
ปริมาณสต๊อกน้ ามันปาล์มดิบมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
 ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2556 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมผลผลิต
ลดลงร้อยละ 2.70 โดยสินค้าส าคัญที่ผลผลิตปรับตัวลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า และสินค้าที่มีผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกร
ขายได้ ณ ไร่นาในเดือนกรกฎาคม 2556 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่
ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม 2556 คาดว่าดัชนี
ราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย อันเป็นผลจากเศรษฐกิจจีนชะลอ
ตัว และสต๊อกยางจีนอยู่ในระดับสูง ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเดือน
สิงหาคม 2556 คาดว่าจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2556 โดยสินค้าส าคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือน
สิงหาคม คือ ล าไย และลองกอง 
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ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 

  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

รายได้รัฐ 10 เดือนยังเกินเป้า 8.6 หมื่นล้านบาท  

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลใน

เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ของปีงบประมาณ 2556 สูง

กว่าเป้าหมายเนื่องจากการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 

บมจ.ที่โอที น าส่งเงินปันผลสูงกว่าประมาณการ หน่วยงานอื่น

จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้

สัมปทานปิโตรเลียมที่สูงกว่าประมาณการจากปริมาณการขุด

เจาะได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการ

บริโภคสูงกว่าประมาณการเนื่องจากการขยายตัวของการบริโภค

ภายในประเทศ เป็นผลให้รายได้สุทธิของรัฐบาลในเดือน

กรกฎาคมอยู่ที่ 132.72 พันล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.29 

พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 (สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่าน

มาร้อยละ 4.6) อย่างไรก็ดีในเดือนกรกฎาคมมีภาษีที่สามารถ

จัดเก็บได้ต่ ากว่าประมาณการที่ส าคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ภาษีนิติบุคคลธรรมดา โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าต่ ากว่า

ประมาณการตามมูลค่าการน าเข้าที่ชะลอตัวลงซึ่งสอดคล้องกับ

ภาษีอากรขาเข้าที่ต่ ากว่าประมาณการเช่นกัน ส่งผลให้รายได้

สุทธิของรัฐบาล 10 เดือนแรกอยู่ที่ 1,753.01 พันล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการ 86.90 พันล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 (สูงกว่าเดือน

เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.4) สืบเนื่องจากการการจัดเก็บ

รายได้ที่เกินเป้าของกรมจัดเก็บภาษียกเว้นกรมศุลกากรที่ยังต่ า

กว่าเป้าเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนของค่าเงินบาทและการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยมีที่มาของรายได้ที่

ส าคัญมาจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของ

หน่วยอื่นและการน าส่งรายได้รัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าประมาณ ซึ่ง

ส ะ ท้ อ นถึ ง ก า ร ขย ายตั ว อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง เ ศ รษฐกิ จ

ภายในประเทศทั้งการบริโภค การลงทุน และรายได้ภาคครัวเรือน 

รวมทั้งการขยายตัวของภาคธุรกิจพลังงานและอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ แต่อย่างไรก็ดี การคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรร

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. และเงินกันชดเชยภาษีส าหรับ

สินค้าส่งออกสูงกว่าประมาณการ 

จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ สูงกว่ า

เป้าหมาย สะท้อนให้ถึงแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

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

ของภาครัฐและเอกชนจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในภาพรวมทั้งปีที่พึงระวังอาทิ การ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศ การลดภาษีนิติบุคคลจาก
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ร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดเหลือร้อยละ 20 ใน

ปี 2556 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้

ประสบอุทกภัย อาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล การ

ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การแยกยื่นภาษี

ระหว่างสามีภรรยามาตรการภาษีบ้านหลังแรก ซึ่งอาจอาจส่งผล

ต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ เสถียรภาพ

ทางการเมืองและความชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และ

ผู้ประกอบการ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ยังมี

ความผันผวนและการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อภาค

การค้าระหว่างประเทศอาจจะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรขา

ออก อากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจาการน าเข้าที่ลดลง

ตามมูลค่าที่ลดลง  

 
การจัดเก็บรายได้ภาครัฐเดือน ก.ค. 2555 –  ก.ค. 2556 แยกตามหน่วยงาน 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
หน้ีสาธารณะ มิ.ย. 56 เพิ่ม 4.7 หมื่นล้าน ต่อเน่ืองเดือนที่ 8 

เหตุรัฐกู้ชดเชยขาดดุลและเงินบาทอ่อน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงสถานะหนี้

สาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2556 อยู่ที่ 5,224.97 

พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.27 ของ GDP ซึ่งปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 47.93 พันล้านบาท โดยมีผลมาจากการ

เพิ่มขึ้นของหนี้รัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 

ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 

ลดลง เมื่อพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ประกอบพบว่าเป็นการเพิ่มขึ้น

จากหนี้ภายในประเทศ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะเป็นผล

จากการกู้ยืมเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และค่าเงินบาท

อ่อนค่า 

ด้านสัดส่วนของหนี้สาธารณะ หากพิจารณาจากแหล่ง

เงินกู้ พบว่าเป็นหนี้ต่างประเทศ จ านวน 357.52 พันล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.84 และหนี้ในประเทศ 4,867.45 พันล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.16 และหากพิจารณาจากระยะเวลา

ในการกู้ยืม พบว่าเป็นหนี้ระยะส้ัน จ านวน 116.18 พันล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 และหนี้ระยะยาว 5,108.78 พันล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 97.78  

จากข้อมูลหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนั้นต่อเนื่องมาเป็น

เดือนที่ 8 แต่ยังคงอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เนื่องจาก

เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านการลงทุน

ของภาครัฐ ซึ่งช่วยให้การบริโภคและการลงทุนของเอกชน

เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบการความผันผวนของค่าเงินบาทจึงส่งผลให้

การบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนด าเนินการได้
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ค่อนข้างยาก ในขณะที่สัดส่วนหนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหาร

ความเส่ียงของภาครัฐที่เน้นการกู้เงินจากในประเทศเพื่อลดความ

เส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และการกู้เงินใน

ระยะยาวเพื่อลดความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนี้และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัย

เส่ียงส าหรับการบริหารหนี้สาธารณะในอนาคตที่ต้องเฝ้าระวัง คือ 

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับ พรบ.นิรโทษ

กรรม รวมทั้งความชัดเจนของโครงการลงทุนของภาครัฐ 

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่

ยังคงชะลอตัว ตลอดจนการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และ

ผู้ประกอบการ ความกังวลของภาคครัวเรือนซ่ึงอาจจะการบริโภค

ที่จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

 

 
ที่มา : ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 

  
ที่มา : ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 

 
 

 

SET Index ลดลงต่อเน่ืองตลอดทั้งสัปดาห์ 107.63 จุด ซื้อ

ขายคึกคักเกือบ 2.5 แสนล้าน 

 SET Index ณ.วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ปิดที่ระดับ 

1,338.13 จุด ปรับตัวลดลง 107.63 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีในช่วง

ต้นสัปดาห์ที่อยู่ที่  1,445.76 จุด ปรับตัวลดลงหลังจากที่ใน

สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่ เพิ่มขึ้น 13.51 จุด 

มูลค่าการซื้อขายตลอดสัปดาห์ค่อนข้างคึกคักโดยอยู่ที่ระดับ 

249,362.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการซื้อขายตลอด

สัปดาห์ก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขาย 163,303.93 ล้านบาท โดย

มูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-23 สิงหาคม 2556) บัญชีสถาบัน
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ในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 14,771.49 

และ25,199.47 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 5,226.75 และ

34,744.21 ล้านบาท ซึ่งการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศใน

ปริมาณมากแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการดึงเงินกลับเพื่อย้ายฐาน

การลงทุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับลดมาตรการ

การลดวงเงินตามมาตรการ QE ลงเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์

ไว้  

ค่าเงินบาทต่่าสุดรอบ 3 ปี คาดสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทจะอยู่
ในช่วง 31.75-31.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เคล่ือนไหวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งสัปดาห์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดย   ณ วันที่ 23 
สิงหาคม 2556 ปิดที่ระดับ 31.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัว
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปลายสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ระดับ 31.27 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยปัจจัยที่ส่งผล

ให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้คือการประกาศลดการ
ใช้มาตรการ QE ของประเทศสหรัฐเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์
ไว้ ส่งผลให้เงินทุนในภูมิภาคเอเชียไหลออกไปยังสหรัฐอเมริกา
เพิ่มมากขึ้น และการส่งออกของภูมิภาคเอเชียเริ่มชะลอตัวลงจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ส าหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์
หน้ามีปัจจัยที่ควรติดตามเพราะจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเงิน
บาทคือ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ในเดือนกรกฎาคม และตัวเลขส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย์ ส่วนปัจจัยนอกประเทศ คือ ผลการประชุม
ธนาคารกลางโลกที่จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด
เข้าร่วมประชุมด้วยในวันที่ 24สิงหาคม 2556 ว่าจะมีการกล่าวถึง
แนวทางในการด าเนินนโยบายการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือคิว
อี (QE) หรือไม่ในทิศทางใด ดังน้ันศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า (26-30 สิงหาคม 2556) 
ค่าเงินบาทจะเคล่ือนไหวอยู่ในกรอบ 31.75 - 31.25 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวอ่อน
ค่าลงต่ าสุดในรอบ 3 ปี เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเงินทุน
ต่างประเทศเริ่มไหลออกจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตามการไหลออกที่ไม่เร็วเกินไปหรือมีการเข้ามาแทรกแซงโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทเกิดการผันผวนภาค
ธุรกิจก็จะสามารถด าเนินธุรกิจได้ แต่หากค่าเงินบาทมีการ

ปรับตัวอย่างผันผวนในระยะเวลาอันส้ันย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างแน่นอน ทั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทจึงควรเฝ้า
ติดตามและควรมีมาตรการชะลอเงินทุนไม่ให้ไหลเข้าหรือไหล
ออกมากจนเกินไป เพื่ อให้ค่ า เงินบาทมี เสถียรภาพและ
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  
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Weekly Review 

ราคาทองค่าสปัดาห์น้ีปรับตัวลดลง 6.80 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์  

ราคาทองค าในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวลดลง โดยราคา
ทองค า ณ.วันที่ 23 สิงหาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 1,374.50 เหรียญ
สหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัวลดลงจากราคาทองในช่วงต้นสัปดาห์ 

(19 สิงหาคม 2556) ที่อยู่ที่ระดับ 1,381.30 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ออนซ์ โดยปรับตัวลดลง 6.80 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปรับตัว
ลดลงหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าราคาทองค าปรับตัวเพิ่มขึ้น 
31.10 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ 

 
 

 

ธนาคารกลางญี่ปุ่น สนบัสนนุการขึ้นภาษมีูลคา่เพิ่ม คาดไม่
กระทบเศรษฐกิจ 

นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอ
เจ) แถลงการสนับสนุนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากปัจจุบัน อยู่ที่
ร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ในเดือนเมษายน 2557 และร้อย
ละ 10 ในเดือนตุลาคม 2558  ซึ่งการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
จะไม่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่กลับจะ
เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาการคลังของประเทศจากปัญหาการขาดดุล
ด้านการคลังอย่างต่อเนื่ อง  โดยญี่ปุ่นมี สัดส่วนหนี้ สินต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึง 211.7 เท่า ซึ่ง
การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นการปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาที่
ให้ไว้ตามแผนการปฎิรูปเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามคงต้อง
ติดตามผลการตัดสินใจของ นายกรัฐมนตรีซินโซะอาเบะ ว่าจะ
ด าเนินมาตรการดังกล่าวหรือไม่ ในช่วงเดือน กันยายน -
พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
การชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งการบริโภค
ภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่น 

 
ที่มา: Tradingeconomics.com 

ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน ส.ค. ปรับตัวดีขึ้นคร้ังแรกรอบ 
4 เดือน 

HSBC รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ
ผลิตของจีนในเดือนสิงหาคม 2556 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีค่าดัชนีฯ 
อยู่ที่ระดับ 50.1 จากระดับ 47.7 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ค่าดัชนีฯ อยู่เหนือกว่าระดับ 
50 หลังจากที่อยู่ในระดับหดตัวอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือน 
ส าหรับค่าดัชนีฯ ภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก
การปรับตัวดีขึ้นของธุรกิจใหม่และการผลิต โดยมีแรงผลักดัน
ส าคัญจากมาตรการที่มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
ที่ผ่านมา และกิจกรรมการเพิ่มสต๊อกของบริษัทต่างๆ การที่ค่า
ดัชนีฯ ภาคการผลิตของจีนอยู่เหนือระดับ 50 จุด ถือเป็น
สัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจจีนเน่ืองจากภาคการผลิตของจีนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 45 ของจีดีพีประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นภาคส่วนส าคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าเศรษฐกิจก าลังฟื้นตัวอย่างเต็มที่ เนื่องจากยังมีปัจจัยเส่ียงอีก
หลายปัจจัยทั้งภายในประเทศอย่าง ปัญหาสภาพคล่องตึงตัว และ
ปัจจัยเส่ียงจากเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจ
จีนในปีนี้น่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนชุดใหม่ที่
ต้องการให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ (ร้อยละ 
7.5) 
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ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ภาคการผลิต (PMI) 

 
ที่มา: HSBC 

สถานการณ์ราคาน้ ามัน 

ราคาน้ ามันดิบดูไบสัปดาห์น้ี มีความผันผวนตลอดทั้ง
สัปดาห์เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดภาวะอุปทานน้ ามัน
ตึงตัวในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการลุกลามของ
เหตุการณ์ความรุนแรงในอียิปต์ระหว่างกองก าลังฝ่ายความมั่นคง
ของรัฐบาลกับกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีที่ยังไม่มี
ท่าทีว่าจะยุติลง และอาจขยายวงกว้างไปยังประเทศมุสลิมอื่นๆ 
ส่งผลต่อการขนส่งน้ ามันผ่านคลองซุเอสของประเทศในตะวันออก
กลางทั้งหมด ประกอบกับเหตุการณ์ประท้วงปิดท่าส่งออกน้ ามัน
ของคนงานในลิเบียที่ท าให้การส่งออกน้ ามันของลิเบียลดลงมาอยู่
ที่ 400,000-500,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ราคาน้ ามันยัง
ได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน ต่าง
ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 50 จุด ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกจะ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 อย่างไรก็ตาม
ราคาน้ ามันมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการเทขายท าก าไร
ของนักลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาน้ ามันดบิดูไบ ระหว่างวนัที 19-23 สิงหาคม 2556 

 19 
Aug 
13 

20 
Aug 
13 

21 
Aug 
13 

22 
Aug 
13 

23 
Aug 
13 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

107.20 106.24 106.58 107.49 - 106.88 

ที่มา: ไทยออยล ์  
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ราคาน้ ามันดบิดูไบ 

ที่มา: ไทยออยล ์
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้ (26-30 สิงหาคม 2556) 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจ าเดือนกรกฎาคม 

 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 

 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทยประจ าเดือนกรกฎาคม 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯเดือนสิงหาคมจาก Conference Board 

 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ 

 
 


