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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั ่นผู้บริโภค เดือน เม.ย.65 พบว่า  
ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือน 
ก.ย.64 มาอยู ่ที ่ 40.7 จากระดับ 42.0 ในเดือน มี.ค.65 ส่วนดัชนีความเชื ่อมั ่นเกี ่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู ่ที ่ 34.6 ลดจาก 35.9  
ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานอยู่ท่ี 38.0 ลดจาก 38.9 และดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 49.6 ลดจาก 51.1 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีหอการค้าไทย เดือน เม.ย. 65 พบว่า ดัชนีเชื่อมั่น
หอการค้าไทยอยู่ที่ 35.4 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากความกังวลโควิดโอมิครอน ราคาน ้ามันดีเซลที่ปรับขึ้น โดยหอการค้าทั่ว
ประเทศยังเห็นว่า เศรษฐกิจยังแย่ลง ส่วนการจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยวก็ยังแย่ สาเหตุส าคัญจากราคาน ้ามันเพราะเป็นตัวต้นทุนของราค า
สินค้า ซึ่งหลายธุรกิจเริ่มอยู่ไม่ไหว และเริ่มมีการปรับราคาสินค้าบ้าง แต่ในส่วนการจ้างงานยังไม่มีการปลดคนงานแต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงท่ีจะมีการ
ปลดคนงานแล้ว 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดว่าช่วงปลายเดือน พ.ค. – มิ.ย. นี้ 
สถานการณ์จะเข้าสู ่ระยะโรคลดลง (Declining) และจะมีการผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงจะประกาศลดระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 2 
ค าแนะน าของ สธ. คนทั่วไปจะสามารถด าเนินกิจกรรม/กิจการได้เกือบท้ังหมด ยกเว้น กลุ่ม 608 โดยระบุว่า ไปสถานที่เสี่ยง กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 
ผู้มีโรคประจ าตัว หญิงตั้งครรภ์) ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด ร่วมกิจกรรมที่มีคนจ านวนมาก 
กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจ านวนมาก เดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ
ตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเดินทางเข้า -ออกประเทศ กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงเดินทาง 
ฆไปต่างประเทศ เข้าประเทศ กักตัว 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 34.39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์
แข็งค่าหลังมีแรงซื้อในตลาดโลก อีกทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ หรืออัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย.65 ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 
ส่งผลให้ตลาดปิดรับความเสี่ยง และเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยน และยังเริ่มกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จึงส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ 
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/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่512 ประจ าวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.ต ่าสุดในรอบ 8 เดือน 

• ความเชื่อมั่นหอการค้าเดือนเม.ย. ลดลงต่อเนื่อง 4 เดือน 

• สธ. คาดประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 2 ปลายเดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี่ 6 พ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากทะยานขึ้น 2.8% ในเดือน ก.พ. 65, กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ ้น 8.3%       
เมื่อเทียบรายปี แต่ต ่ากว่าระดับ 8.5% ในเดือน มี.ค. 65, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ดีดตัวขึ้น 1.6% ในเดือน มี.ค. 65 

ประเทศจีน: ส านักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานยอดส่งออกของจีนในเดือน เม.ย. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 3.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
ส่วนยอดน าเข้าทรงตัว หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือน มี.ค. 65 ท าให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. 65 อยู่ท่ี 5.112 หมื่นล้านดอลลาร์, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายป ีซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือน 
มี.ค. 65 ที่ขยับขึ้น 1.5%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8% ชะลอตัวลงจากเดือน มี.ค. 65 ที่ปรับตัวขึ้น 8.3% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นรายงานการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. 65 
ลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบ 
เวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที ่13 พ.ค. ที่ระดับ 110.49 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.72 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 1.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับปริมาณน ้ามันที่ยังคงตึงตัวในตลาดโลก  
ขณะที่สหภาพยุโรปได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในการคว ่าบาตรน ้ามันรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น ้ามัน หลังกลุ่ม
ประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น ้ามันทั่วโลกในปี 2565 โดยระบุถึงผลกระทบจากความตึงเครียด
ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 2.3%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 65       
พุ่งขึ้น 8.3%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.5% 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกของจีนในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้นเพียง 3.9%, จีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน เม.ย. 65 อยู่ท่ี 5.112 หมื่นล้าน
ดอลลาร์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 2.1%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. 65 ลดลง 2.3% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17 - 20 พฤษภาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน มี.ค., ยอดขาย
บ้านมือสองเดือน เม.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า
เดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน มี.ค. 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย., ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือน เม.ย., อัตราว่างงาน
เดือน เม.ย. 


