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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) เดือนมี.ค. ขยำยตัว 2.6% จากปีท่ีผ่านมา 
เป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 ผลจากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ก าลังซื้อในประเทศมีทศิทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผล
ท าให้ไตรมาส 1/61 MPI ขยายตัว 3.93% (ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัว 0.11%) อัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือนมี.ค. อยู่ที่ 76.1% สูงสุดในรอบ 60 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 56, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) กระทรวงพำณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงิน
เฟ้อ) ในเดือนเม.ย. 61 อยู่ท่ี 101.57 ขยำยตัว 1.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 14 
เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อ 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย. 61) เพิ่มขึ้น 0.75% ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบคาดการณ์ปีนี้ที่ 0.7-1.7% โดยมีปัจจัย
ส าคัญจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน รวมถึงผลกระทบจากการแปรปรวนของอากาศท าให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะผักสดที่ปรับ
สูงขึ้น 6.82% ขณะเดียวกันผลไม้ก็ปรับขึ้น 0.53%, ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
เดือนเม.ย. อยู่ท่ี 80.9 เพ่ิมขึ้นจากเดือนมี.ค.ที่ 79.9 ซึ่งสูงสุดในรอบ 40 เดือน นับตั้งแต่เดือนม.ค. 58 สาเหตุที่ท าให้ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัว
สูงขึ้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน และยังได้รับผลดีจากก าลังซื้อที่
เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นในรอบ 6-12 เดือน ในส่วนปัจจัยลบที่ฉุดความเช่ือมั่น ยังคงเป็นปัญหาการเมือง
ภายในประเทศที่อาจจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากเดือนก.พ. 62 ราคาขายปลีกน้ ามันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และสินค้าเกษตรบางรายการ
ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ า, มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ร่วมกับ ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว.รายงาน
ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ไตรมำสที ่1 ปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ที่ระดับ 48.2 จากไตรมาสที่ผ่านมาจากสถานการณ์
ธุรกิจไทยโดยรวม ทั้งจากยอดขายรวม สัดส่วนหนี้ต่อต้นทุน หนี้สินรวม การสต็อกของวัตถุดิบมีการปรับตัวดีขึ้น ขณะทีธุ่รกิจเอสเอ็มอีเองมีการปรับตัว
ด้านวิสัยทัศน์ และมีการลงทุนด้านไอที และการวิจัยและพัฒนารองรับยุคดิจิทัลมากขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจค้าส่งเองจะแย่ลงบ้าง เนื่องจากตามแนวโน้ม
การค้าผู้บริโภคจะเจอกับผู้ค้าปลีกโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) รายงานผลการ
จัดเก็บรายได้เดือนเม.ย. จากรัฐวิสาหกิจจ านวน 44,441 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 19,624 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 – เม.ย. 61) สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ จ านวน 112,588 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม จ านวน 29,793 ล้าน
บาท หรือสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 36 ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ 

ค่ำเงินบำท วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 ปิดตลาดที่ 31.64 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน จากแรงซื้อดอลลาร์ สรอ. 
จากผลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนนักลงทุนต่างชาติทยอยขายพันธบัตรไทยในเดือน เม.ย. หลังจากซื้อสุทธิมาตลอด 5 
เดือน ขณะที่มีสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. 61 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนสหรัฐ และไทยกว้างมากยิ่งขึ้น และเงิน
บาทมีทิศทางผันผวนและอ่อนค่าต่อเนื่องในไตรมาส 2 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที ่304 ประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี.ค.61 โต 2.62% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 
 สภาวะเงินเฟ้อเดือนเมษายน โต 1.07% สูงสุดในรอบ 14 เดือน 
 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค เดือน เม.ย.อยู่ที่ 80.9 สูงสุดในรอบ 40 เดือน 
 ความสามารถแข่งขนัของธุรกจิเอสเอ็มอีไทยดีขึ้น 
 สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 36% 
 ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงจากสปัดาห์ก่อน ปิดตลาดวันที่ 4 พฤษภาคม 256 อยู่ท่ี 31.64 บาท ต่อดอลลาร์ สรอ.  
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ประเทศสหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีรำคำกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พุ่งขึ้น 2.0% ในเดือน
มี.ค. เมื่อเทียบรำยปี หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนก.พ. , สหรัฐมีตัวเลขขำดดุลกำรค้ำลดลง 15.2% สู่ระดับ 4.9 หมื่นล้ำนดอลลำร์ 
ส าหรับกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรเพ่ิมขึ้น 2.0% สู่ระดับ 2.085 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกำรน ำเข้ำสินค้ำและบริกำรลดลง 1.8% สู่ระดับ 
2.575 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค., ผลส ารวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) เปิดเผยดัชนีภำคกำรผลิตของ ISM ลดลงสู่
ระดับ 57.3 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 59.3 ในเดือนมี.ค. 

ประเทศจีน: มาร์กิตจัดท าร่วมกับไฉซินเปิดเผย ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคบริกำรของจีนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.9 ในเดือน
เม.ย. จากระดับ 52.3 ในเดือนมี.ค. ส าหรับภำคกำรผลิตอยู่ท่ีระดับ 51.1 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากระดับ 51.0 ในเดือนมี.ค., ส านักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนเม.ย. ลดลงแตะ 51.4 จากระดับ 51.5 ในเดือนมี.ค. 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 35.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. แนวโน้ม
ค่าเงินบาทช่วงสัปดาห์นี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากมีปริมาณซื้อขายเบาบางถึงแม้ทางการสหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแต่
กลับไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวท าให้มีการเข้ามาท าธุรกรรมน้อย 

รำคำน้ ำมันดิบในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปรับตัวเพิ่มขึ้นประมำณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. ที่ระดับ 69.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 2.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. จากการคาดการณ์ที่ว่า สหรัฐอาจใช้มาตรการคว่ าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่านว่าจะถอนตัว
ออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอ านาจท าไว้กับอิหร่านหรือไม่ หากประธานาธบิดทีรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจะ
ท าให้อิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ ามันสู่ตลาด และจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาน้ ามันพุ่งขึ้น 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7 – 11 พฤษภาคม 2561)  

 ประเทศสหรัฐฯ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนม.ีค., ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือนเม.ย. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครวัเรือนเดือนมี.ค., ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย., ดุลบัญชเีดินสะพัดเดือนมี.ค. 

 ประเทศจีน: ทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย., ยอดน าเข้า, ส่งออก และดลุการค้าเดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
เม.ย., ดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พุ่งขึ้น 2.0% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี, สหรัฐมีตัวเลขขาด
ดุลการค้าลดลง 15.2% สู่ระดับ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์, การส่งออกสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 2.0% ส่วนการน าเข้าสินค้าและบริการลดลง 
1.8%, ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ลดลงสู่ระดับ 57.3 ในเดือนเม.ย. 

 ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.9 และภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 51.1 ในเดือนเม.ย., 
ทางสนง. สถิติแห่งชาติเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย. ลดลงแตะ 51.4 

 ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

  


