
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ. ต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
โดยกระทรวงดังกล่าวจะมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วน
ราชการภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วยส านักงานรัฐมนตรี, ส านักงานปลัดกระทรวง, กรมอุตุนิยมวิทยา, ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสถิติแห่งชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวที่ระดับ 3.0% ในปี 59 และ 3.2% ในปี 60 โดยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่ธนาคารโลกได้ประกาศปรับ
เพ่ิมประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 59 จากเดิม 2.0% เป็น 2.5% โดยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการปรับเพิ่มประมาณ
การ ในขณะเดียวกันธนาคารโลกก็ได้ปรบัลดประมาณการ GDP ของโลกจากเดิมคาดการณ์ว่าจะเติบโต 2.9% ลงมาเหลือ 2.4% เนื่องจากการค้า
และการลงทุนที่ยังคงชะลอตัว 

คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน เม.ย. เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงส่ง
จากภาคบริการ ท่องเที่ยว และการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แต่ยังมีความกังวลเรื่องการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับ
ต่ า โดยคาดว่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสติดลบตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนและอาเซียน ทั้งนี้ กกร. คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาส 2/59 จะเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาส 1/59 ทีข่ยายตัว 3.2% ท าให้คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 59 จะอยู่ในกรอบ 3-
3.5% ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมใน
เดือน พ.ค. 59 อยู่ท่ีระดับ 61.1 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 61.5 ในเดือนก่อน และเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 5 และอยูใ่น
ระดับต่ าสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่ ต.ค. 58 กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือน (ต.ค.58 - พ.ค.59) มีเงินรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ 
GFMIS (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 59) สูงถึง 2,686,031.66 ล้านบาท โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 59 (ต.ค.58 - พ.ค.59) หน่วย
ราชการได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1,789,076 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมา (6-10 มิ.ย. 59) ปิดตลาดท่ี 35.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใน
วันศุกร์ก่อนหน้า (3 มิ.ย.) โดยสาเหตุที่ท าให้ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับแรงหนุนมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้า หลังตัวเลข
ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ท่ีออกมาน่าผิดหวัง และถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ไม่ระบุถึงจังหวะเวลาที่ชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ย  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่6-10 มิถุนายน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่206 ประจ าวันที ่13 มิถุนายน 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 สนช. มีมติเห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ. ต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

 ไอเอ็มเอฟประเมินเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวท่ี 3.0% ในปี 59 และ 3.2% ในปี 60 

 ธนาคารโลกได้ประกาศปรับเพ่ิมประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 59 จากเดิม 2.0% เป็น 2.5% 

 กกร. มองเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/59 จะปรับตัวดีขึ้น และคาดวา่ GDP ทั้งปี 59 จะเติบโตอยู่ในกรอบ 3-3.5% 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน พ.ค. 59 ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 61.1 จุด 

 กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าการเบิกจ่ายในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 59 มียอดสูงถึง 1.78 ล้านล้านบาท 

 เงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา (6-10 มิ.ย. 59) เคลื่อนไหวแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน 
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สหรัฐฯ: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้
จากยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีท่ีแล้ว หรือในรอบ 6 เดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือน มี.ค., องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปิดเผยว่าดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจ (CLI) ส าหรับ
สหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ 98.95 จากระดับ 98.93 ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 57, ยอดผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันท่ี 4 มิ.ย. ลดลง 4,000 ราย สู่ระดับ 264,000 โดยยอดผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายใหม่ได้อยู่
ต่ ากว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 66 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 16 แต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่บ่งช้ีว่าการเติบโตนัน้ยังมีความเสี่ยงอยู่ 
ซึ่งจะเห็นได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการที่ส ารวจโดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ ( ISM) ในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 
52.9 ลดลงจากระดับ 55.7 ในเดือน เม.ย., การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ต าแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่
เดือน ก.ย. 53 และน้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้าน้ีว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 162,000 ต าแหน่ง 

จีน: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว ซึ่งจะเห็นได้จากการส่งออกของจีน
ในเดือน พ.ค. 59 ในรูปดอลลาร์สหรัฐฯยั งหดตัว (แต่ในรูปหยวนเพิ่มขึ่นเนื่องจากเงินหยวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา)  
ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตก็ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงภาวะอ่อนแอลงของภาคการผลิต, อัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือน พ.ค. 59 ลดลงมาอยู่ที่ 2.0% 
yoy โดยลดลงจากเดือนก่อนท่ีทรงตัวอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 เดือน และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ค.  
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 51.2 จากระดับ 51.8 ในเดือน เม.ย. 

ญี่ปุ่น: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงขยายตัวอย่างเปราะบาง ซึ่งจะเห็นได้
จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1/59 ของญี่ปุ่นเติบโต 1.9% yoy และ 0.5% qoq โดยถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าทีไ่ด้
เคยประเมินไว้ในข้ันต้น แต่อย่างไรก็ดียังคงมีความกังวลเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลง และยอดส่งออกท่ีอ่อนแอ, ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรพื้นฐานในเดือน เม.ย. ลดลง 11.0% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งช้ีว่าการลงทุนทางธุรกิจก าลังหดตัวลง
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 สหรัฐฯ: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นีช้ีว้่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 จีน: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้บ่งชี้วา่เศรษฐกิจจนียังคงชะลอตัว 

 ญี่ปุ่น: ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นีช้ี้วา่เศรษฐกิจของญ่ีปุน่ยังคงขยายตัวอย่างเปราะบาง 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 มิถุนายน 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน เม.ย., ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือน มิ.ย., 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค., การแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC), ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. 

 ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค.,  

 ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงาน Q1/59, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. 

 ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม/อัตราการใช้ก าลังผลิตเดือน เม.ย., การแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น 


