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ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยาย
เวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิมเดือน พ.ค. 65 เป็นเดือน ต.ค. 65 โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวภายในประเทศ, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. คาดว่า ในปีงบประมาณ 65 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้าน
คน ฟ้ืนตัว 33% และมีเท่ียวบิน 400,000 เท่ียวบิน หรือฟ้ืนตัว 45% เมื่อเทียบกับก่อนช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนั้นคาดว่าใน
ปีงบประมาณ 66 จะมีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 96 ล้านคน ฟื้นตัว 68% ส่วนปริมาณเที่ยวบิน มีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัว 74% ทั้งนี้ใน
ปี 67 คาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวน 142 ล้านคน ฟื้นตัว 99% ส่วนเท่ียวบินม ี892,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัว 99% 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิพ) และ
ชิ้นส่วนรถยนต์ส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตเดือน พ.ค. 65 ลดลง 7.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และยอดการส่งออกลดลง 3.2% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และหากสถานการณ์รุนแรงอาจกระทบเป้าการผลิตปี 65 ที่วางไว ้1,800,000 คัน, เอซีไอ เวิลด์ไวด์ (ACI Worldwide) 
เผยว่า ประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในปี 64 จำนวน 9,700 ล้านคร้ัง ครองอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย 
48,600 ล้านครั้ง และจีน 18,500 ล้านครั้ง ซึ่งการชำระเงินแบบเรียลไทม์นี้ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็น 2.08% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งอยู่อันดับท่ี 2 จาก 30 ประเทศ ขณะที่ปี 63 และ 62 ตัวเลขการทำธุรกรรมอยู่ท่ี 5,240 ล้านครั้ง และ 2,570 ล้านครั้ง 
ตามลำดับ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่17 มิ.ย. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 5 ปีครึ่งท่ีระดับ 35.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ และอ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน
ท่ามกลางแรงกดดันด้านอ่อนค่าจากการคาดการณ์ว่า ถึงแม้วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยใกล้จะเริ่มขึ้น แต่จังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทยก็
จะยังคงตามหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอยู่พอสมควร นอกจากนั้นเงินบาทยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากสถานะขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย
ของนักลงทุนต่างชาติ และน่าจะมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ ที่มาจากฝั่งผู้นำเข้าในช่วงใกล้สิ้นไตรมาสด้วยเช่นกัน 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ขยายสิทธิโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 เพ่ิมอีก 1.5 ล้านสิทธ ิรวมเป็น 3.5 ล้านสิทธ ิและขยาย
เวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิมเดือน พ.ค. 65 เป็นเดือน ต.ค. 65 

• ทอท. คาดว่า ในปีงบประมาณ 65 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน ฟ้ืนตัว 33% และมีเท่ียวบิน 400,000 เท่ียวบิน หรือฟ้ืนตัว 
45% เมื่อเทียบกับก่อนช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19 

• ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิพ) และชิน้ส่วนรถยนต์สง่ผลกระทบต่อยอดการผลิตเดือน พ.ค. 65 ลดลง 7.8%YoY 
และยอดการส่งออกลดลง 3.2%YoY 

• ประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในปี 64 จำนวน 9,700 ล้านครั้ง ครองอันดับ 3 ของโลก 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.47 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่17 มิ.ย. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. 65 ลดลง 
3.4% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.41 ล้านยูนิต, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. 65 พุ่งขึ้น 10.7% สู่
ระดับ 696,000 ยูนิต, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 65 ดิ่งลงสู่ระดับ 50.0 
หลังจากแตะระดับ 58.4 ในเดือน พ.ค. 65, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของ
สหรัฐฯ จะขยายตัว 2.9% ในปี 65 ซึ่งลดลงจากท่ีเคยคาดการณ์ไว้ครั้งล่าสุดในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาว่าจะขยายตัว 3.7% 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนใน
เดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับ 51.9 จากระดับ 54.8 ในเดือน พ.ค. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน พ.ค. 
65 พุ่งขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายป ี

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.94% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ระดับ 107.62 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 0.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิเป็น 
1.94% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตก
มากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะมีผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบก็ได้แรงหนุนบางส่วน
จากข่าวการหยุดผลิตน้ำมันครั้งใหม่ในลิเบีย โดยบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศต้องระงับการผลิตน้ำมันชั่วคราว เนื่องจากมี
การประท้วงทางการเมือง 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ค., ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน พ.ค., ดัชนีการ
ผลิตเดือน มิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน พ.ค., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือน พ.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน พ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่1/65 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค., ดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มิ.ย.

จากสำนักงานสถติิแห่งชาติจีน (NBS) 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ิย., อัตราว่างงานเดือน พ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ิย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ค. 65 ลดลง 3.4%MoM, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน พ.ค. 65 พุ่งขึ้น 10.7%, 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 65 ด่ิงลงสู่ระดับ 50.0 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลดลง
แตะระดับ 51.9 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พ้ืนฐานในเดือน พ.ค. 65 พุ่งขึ้น 2.1%YoY 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.94% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


