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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 100.47 ขยายตัว 25.84% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที ่ต่ำในปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 
ผู้อำนวยการ สศอ.กล่าวว่า ภาพรวม 5 เดือนแรกภาคการผลิตไทยเริ่มฟื้นตัวซ่ึงสะท้อนจาก MPI ที่อยู่ในระดับ 100.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 63 ที่ MPI อยู่ในระดับ 93.3 เป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิต และเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด โดยช่วง 5 
เดือนแรกปี 62 MPI อยู่ในระดับ 106.4 อีกทั้ง ยังพบว่าการผลิตบางกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีระดับค่า MPI ในภาพรวม 5 เดือนแรกของปี 64 
ปรับตัวสูงกว่าภาพรวม 5 เดือนแรกของปี 62 ซ่ึงเป็นปีที่ไม่มีการระบาดโควิด-19 อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/64 อยู่ที่ 11  
ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมากที่สุด และปรับตัวลดลงมากจากไตรมาส 1/64 โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส 2/63  สถานการณ์ 
ในช่วงไตรมาส 2/64 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังเปิดบริการตามปกติมีเพียง 50% ลดลง 17% จากไตรมาส 1/64 โดยปิดกิจการ
ชั่วคราว 36% เพิ่มขึ้น 22% และปิดกิจการถาวร 4% เพิ่มขึ้น 1% นอกจากน้ีพบว่า 68% ของสถานประกอบการท่องเที่ยวมีจำนวนพนักงานเหลืออยู่ 
ไม่เกิน 50% และ 60% ของสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ยังเปิดอยู่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานไม่เกิน 50% จากที่เคยจ่าย ที่สำคัญคือ 75% 
ของสถานประกอบการท่องเที่ยวมีรายได้ไม่เกิน 10% เม่ือเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ และ 82% ของโรงแรมทั่วประเทศมีอัตราการเข้าพักไม่เกิน 10% 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลในเดือน พ.ค.64 
เทียบกับเดือน เม.ย.64 พบว่ามีการจดทะเบียนลดลง 7% เน่ืองจากผู้ประกอบการยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
และชะลอการตัดสินใจจัดตั้งออกไปก่อน เช่น ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ธุรกิจบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และ ธุรกิจออกแบบและตกแต่ง
ภายใน ทั้งน้ี ยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือน พ.ค. 64 มีจำนวน 5,568 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 21,513.71 ล้านบาท 
โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 551 ราย คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์
จำนวน 312 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารจำนวน 181 ราย คิดเป็น 3% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.80 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์น้ีมีทิศทางอ่อนค่าตามตลาดโลก เน่ืองจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเม่ือเทียบกับทุก
สกุลเงินหลัก หลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐลดลง สำหรับปัจจัยในประเทศเรื่องสถานการณ์การะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน ยังอยู่ในระดับสูงต่อเน่ือง

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 467 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือน พ.ค. เพิ่ม 25.84% รัฐกระตุ้น-ศก.โลกฟื้นโควิด 
• ดัชนีเชื่อม่ันธุรกิจท่องเท่ียว Q2/64 ต่ำกว่า Q1/64 แต่ใกล้เคียง Q2/63 แนะเร่งช่วยสภาพคล่อง 
• พาณิชย์ เผยวิกฤตโควิดฉุดยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ พ.ค. วูบ 7% จาก เม.ย. 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 มิ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 64 อยู่ที่ระดับ 62.1 ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดือน พ.ค. 64, สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวลงสู่ระดับ 60.6 หลังจากแตะระดับ 61.2  
ในเดือน พ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้า เดือน พ.ค. 64 เพิ ่มขึ ้น 3.1% สู ่ระดับ 7.12 หมื ่นล้านดอลลาร์   
ทั้งน้ีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.2% สู่ระดับ 2.347 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 1.455 แสนล้านดอลลาร์, คำสั่งซื้อ
ภาคโรงงานเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.7% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือน เม.ย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 63.4  
จากระดับ 63.1 ในเดือน พ.ค. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 64 ทะยานขึ้น 83.4% 
แตะที่ระดับ 3.42 ล้านล้านหยวน (1.7031 แสนล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 63, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) 
รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 50.9 ลดลงจากระดับ 51.0 ในเดือน พ.ค. 64, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 53.5 ลดลงจากระดับ 55.2 ในเดือน พ.ค. 64 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญ่ีปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 8.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี เน่ืองจากภาคครัวเรือนเริ่มกลับมา
ใช้จ่ายมากขึ้น 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 64 ปิดตลาดเม่ือวันที่ 2 ก.ค. ที่ระดับ 75.16 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 1.6% 
เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันขานรับกระแสคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ
โอเปกพลัส อาจจะเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าที่คาดหมายไว้ก่อนหน้าน้ี ในเบื้องต้นน้ัน ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียได้เสนอให้โอเปกพลัสปรับเพิ่มกำลัง
การผลิต 400,000 บาร์เรล/วันตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค. 2564 แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้คัดค้านข้อเสนอดังกล่าวในระหว่างการประชุม พร้อมกับ
เรียกร้องมีการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานในการกำหนดกำลังการผลิตน้ำมัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 62.1, ดัชนีภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 64 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 60.6, ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน พ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 3.1%, คำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.7% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มิ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 63.4 
• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 64 ทะยานขึ้น 83.4%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต

เดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 50.9, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 53.5 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 64 พุ่งขึ้น 8.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (5 - 9 กรกฎาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต 
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ิย.จากมาร์กิต, ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. 
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค. 
• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน 


