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กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือนเม.ย. 63 เท่ากับ 98.3 ลดลง 2.99% เม่ือเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ต ่าสุดในรอบ 10 ปี 9 เดือน ผลมาจากการลดลงของสินค้าในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะน ้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงต ่าสุดในรอบ 11 ปี 2 เดือน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจ าเดือน เม.ย. 63 อยู่ที่ระดับ 47.2 
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีผ่านมาท่ีอยู่ในระดับ 50.3 ซึ่งต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ต้ังแต่ท าการส ารวจ ในรอบ 259 เดือน หรือ 21 ปี 7 เดือน และยัง
ต ่ากว่าระดับ 100 อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะถดถอยจากวิกฤติ COVID-19 
ทั่วโลก อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อก าลังซ้ือภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต 

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่พ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
คาดว่า กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2563 เบื้องต้นมีโรงงานที่เข้าข่าย 56,598 ราย และคาดว่า 
ภาครัฐจะเสียรายได้ประมาณ 231 ล้านบาท 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย 63 ภายใต้สมมุติฐานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด
สามารถควบคุมได้ในไตรมาสที่ 2 และไม่มีการแพร่ระบาดซ ้า ส าหรับเศรษฐกิจไทย แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันจะ
สามารถควบคุมจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ได้ และมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ แต่การด าเนินมาตรการรักษาระยะห่างจะท าให้การด าเนิน
ธุรกิจและการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปต้องปรับไปสู่รูปแบบใหม่ (นิว นอร์มอล) ซ่ึงจะมีผลท าให้เศรษฐกิจไทยมีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบ
กับกรณีที่ไม่มีโรคระบาด โดยตัวแปรยังอยู่ที่วัคซีนรักษาโรค    ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ในการเข้าถึงประชากรจ านวนมาก กกร.จึงพิจารณา
กรอบการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยใหม่ท่ี -5.0% ถึง -3.0% (จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.5-2.0%) โดยในเดือน เม.ย. ได้มีการปรับลดคาดการณ์
ส่งออกมาอยู่ที่ -10.0% ถึง -5.0% และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลงมาเป็น -1.5% ถึง 0.0% ไปแล้ว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.280 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 32.362 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์อ่อนค่าอย่างต่อเน่ือง แต่กลับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ และเป็น
การแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง เน่ืองจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังการเปิดเผยตัวเลขผู้ว่างงานที่พุ่งขึ้นในสหรัฐ 
อีกทั้งความเคลื่อนไหวเก่ียวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ 
อ่อนค่าต่อเน่ือง  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563 

/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 407 ประจ าวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• เงินเฟ้อ ลดลง 2.99% ต ่าสุดรอบ 10 ปี 
• ดัชนีเชื่อมั่นฯ ต ่าสุดรอบ 21 ปี 
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุ้มโรงงาน56,598 แห่ง แนวหน้านายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รายงานเศรษฐกิจไทยหดตัวลึก 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปิดท่ี 32.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ.แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 63 และแข็งค่าสุด

ในรอบ 1 เดือนครึ่ง 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 11.6% แตะที่ระดับ 4.44 หม่ืนล้านดอลลาร์ 
โดยยอดน าเข้าของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 6.2% แตะที่ระดับ 2.322 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดส่งออกลดลง 9.6% สู่ระดับ 1.877 
แสนล้านดอลลาร์, ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 10.3% หลังจากหดตัวลง 0.1% ในเดือน ก.พ., มาร์กิตเปิดเผยดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน เม.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 26.7 จากระดับ 39.8 ในเดือน มี.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ด่ิงลงสู่ระดับ 12.0 
จากระดับ 26.4 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.5% ส่วนยอดน าเข้าเดือน เม.ย. ร่วงลง 
14.2% ท าให้ยอดเกินดุลการค้าของจีนในเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 4.534 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค.  
ท่ีผ่านมา ลดลง 6% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 63 ปิดตลาดเม่ือวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. ที่ระดับ 24.74 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
25.1% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะ
น ้ามันของสหรัฐเปิดเผยแท่นขุดเจาะน ้ามันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน  มีจ านวนลดลง 34 แท่นในสัปดาห์น้ี สู่ระดับ 374 แท่น 
นอกจากน้ี ตลาดน ้ามันยังได้แรงหนุนจากการปรับลดการผลิตน ้ามันดิบทั่วโลกเกือบ 14 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (11 - 15 พฤษภาคม 2563)  

•ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., ราคาน าเข้าและราคาส่งออก
เดือนเม.ย. 

•ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้น าเศรษฐกิจเดือนมี.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมี.ค. 

•ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขาดดุลการค้าในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 11.6%, ยอดน าเข้าของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 6.2%, ยอดส่งออก
ลดลง 9.6%, ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. ลดลง 10.3%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย
ของสหรัฐในเดือน เม.ย. ร่วงลงสู่ระดับ 26.7 

• สหภาพยุโรป:  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน เม.ย. ด่ิงลงสู่ระดับ 12.0 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 3.5%, ยอดน าเข้าเดือน เม.ย. ร่วงลง 14.2% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ท่ีผ่านมา ลดลง 6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


