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นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนคีวามเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 44.7 ลดลงจากเดือน เม.ย.ที่อยู่ระดับ 46.0 และถือว่าเป็นจุดที่
ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือนับตั้งแต่เริ่มสำรวจเป็นต้นมา (22 ปี 8 เดือน) โดยดัชนีความเชื่อมั่นทุกตัวปรับตัวลดลง กล่าวคือ ดัชนีความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที ่38.9 (ลดลงจาก 40.3) ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำอยู่ที ่41.3 (ลดลงจาก 42.9) และดัชนีความ
เชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 53.9 (ลดลงจาก 54.7) เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศ
ระลอกที ่3 ในขณะเดียวกันก็กังวลสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพลดลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนท่ีล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึก
ว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นและขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัว แม้ว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการ "เราชนะ" และอื่นๆ จะช่วย
กระตุ้นกำลังซื้อให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 
อยู่ที่ระดับ 82.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.3 ในเดือน เม.ย. และต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 63 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 โดยมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ยังไม่คลี่คลาย พร้อมกับเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ในขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังมีความล่าช้า และภาครัฐมี
การยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังชะลอตัวและอุปสงค์ในประเทศยังฟื้นตัวช้า ผู้ประกอบการยัง
เผชิญกับปัญหาต้นทุนประกอบการปรับตัวสูงข้ึน ทั้งราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันรวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ 
SMEs ก็ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นโยบายของ ศบศ. ทีก่ำหนดให้ชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้าไทยสู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต้องเพ่ิมวันพักจาก 7 วันเป็น 14 วันโดยไม่ต้องกักตัวส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เคยยืนยันว่าจะเดินทางมา
ภูเก็ต (เป้าหมาย 29,700 คน) หายไป 50% แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ จะขอใช้เวลา 1 เดือนพิจารณาว่าผลในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรทั้งการ
ระบาดจากเช้ือไวรัสโควิด-19 และผลกระทบกระทบจากปริมาณที่ลดลงของต่างชาติ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 โดยใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยเรื่องเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศเป็นหลัก กอปรกับตัวเลขเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 64 ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ไว้ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ช่ัวคราว 
และไม่น่าจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงเวลานี ้  
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 44.7 ลดลงจากเดือน เม.ย.ที่อยู่ระดับ 46.0 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค.64 อยู่ท่ีระดับ 82.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.3 ในเดือน เม.ย. 

• นโยบายของ ศบศ. ทีก่ำหนดให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสู่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต้องเพ่ิมวันพักจาก 7 วันเป็น 14 วัน
ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เคยยืนยันว่าจะเดินทางมาภูเก็ตหายไป 50% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.08 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่4 มิ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 8.2% สู่ระดับ 6.89 
หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการนำเข้าลดลง 1.4% สู่ระดับ 2.739 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 2.050 แสนล้าน
ดอลลาร์, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน มี.ค. 64, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ 
เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 0.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน เม.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดส่งออกเดือน พ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 27.9% ขณะทีย่อดนำเข้าเดือน 
พ.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 51.1% ทำให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ค. 64 ที่ระดับ 4.553 หมื่นล้านดอลลาร์, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 1.3% หลังจากขยายตัว 0.9% ในเดือน เม.ย. 64, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) 
ในเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 9% หลังขยายตัว 6.8% ในเดือน เม.ย. 64 

สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และคง
วงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที่ระดับ 1.85 ล้านล้านยูโร ซึ่ง ECB จะซื้อ
พันธบัตรตามโครงการดังกล่าวจนถึงเดือน มี.ค. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ระดับ 70.91 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.3  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากสำนักงานพลังงานสากลคาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก
จะกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้ภายในสิ้นปีหน้า นอกจากนั้น IEA ยังคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาร์เรล
ต่อวันในปี 64 และจะเพิ่มขึ้นอีก 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 65 หลังจากท่ีลดลงมากเป็นประวัติการณ์ 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 63  

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (14-18 มิถุนายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., การรผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ค., 
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน เม.ย., ราคานำเข้าและส่งออกเดือน พ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน พ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., 
อัตราว่างงานเดือน พ.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., ดุลการค้าเดือน พ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน เม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. 64 ลดลง 8.2% การนำเข้าลดลง 1.4% และการส่งออก
เพิ่มขึ้น 1.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้น 0.8%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 64 
เพ่ิมขึ้น 0.6% 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน พ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 27.9% ขณะที่ยอดนำเข้าเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 51.1% ทำให้จีนมี
ยอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ค. 64 ที่ระดับ 4.553 หมื่นล้านดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 
1.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 9% 

• สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


