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 กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 61 ขยายตัว 0.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว
สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 สาเหตุส าคัญมาจากการเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในหมวดที่มิใช่อาหารสด 
รวมทั้งราคาสินค้าหมวดผักสด และข้าว (ข้าวสารเจ้า) ที่ปรับตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 30 เดือน ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ อัตราเงิน
เฟ้อท่ัวไปอยู่ที่ 0.64% อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างข้ันต่ าที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เงินเฟ้อให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายเงินเฟ้อส าหรับปีนี้ไว้ในกรอบ 0.7-1.7%, ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 79.9 หลังจากผู้บริโภคมีความ
มั่นใจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบของดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคต่างก็ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ นั่นคือ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม, ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับโอกาสในการหางานท า และดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ได้
ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 66.8, 74.9 และ 98.0 ตามล าดับ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน มี.ค. ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 51.4 ในเดือนก่อนมา
อยู่ที่ระดับ 53.3 ซ่ึงถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดนับต้ังแต่เดือน พ.ค. 56 เหตุอุปสงค์ทั้งในและ ตปท. ขยายตัวดี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เผยผลส ารวจความพร้อมและศักยภาพสถานประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สอท. กว่า 70% มีศักยภาพใน
ผลิตอยูใ่นระดับอุตสาหกรรม 2.0-2.5 เท่านั้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้การผลิต ซึ่ง
ต่อไป  สอท. จะขยายผลการประเมินตนเองออกไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดย สอท. ตั้งเป้าหมายประเมินศักยภาพสถานประกอบการทั้ง
ในอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และบริการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค., จากการที่เครื่องช้ีเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 
61 บ่งช้ีว่าเศรษฐกิจไทยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นทีป่ระชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) จึงมีมติปรับเพ่ิมประมาณการมูลค่าการส่งออก และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 61 โดยประเมินว่าการส่งออกจะ
ขยายตัวประมาณ 5.0-8.0% ซ่ึงจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ประมาณ 4.0-4.5% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ระดับ 31.21 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่30 มี.ค. โดยมีปัจจัย
หลักมาจากความกังวลในเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศจีน ท าให้มีแรงซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศเข้ามา พร้อม
ทั้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวสงกรานต์ เป็นปัจจัยหนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าค่าเงินในภูมิภาค
จะเริ่มปรับตัวอ่อนค่าลง พร้อมๆ กับการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ สรอ. ก็ตาม 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ปีที่ 6 ฉบับที ่300 ประจ าวันที่ 9 เมษายน 2561 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้น 0.79% โดยทั้งปคีาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.7-1.7% 
• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้บริโภค (CCI) ในเดือน มี.ค. ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 79.9 
• ดัชนีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจในเดือน มี.ค. ปรับตัวสู่ระดับสูงท่ีสุดในรอบเกือบ 5 ปี 
• ผลส ารวจ สอท. เผยว่าสมาชิกของ สอท. กว่า 70% มีศักยภาพในการผลิตอยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0-2.5 เท่านั้น 
• กกร. ปรับเพ่ิมคาดการณ์ GDP ปี 61 เป็น 4.0-4.5% เนื่องจากเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากการสง่ออกและการท่องเท่ียว 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 31.21 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. (แข็งค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มี.ค.) 



 

- 2 - 

Weekly Review 

 

ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 
ในเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค.2558 จากระดับ 55.3 ในเดือน ก.พ., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่า
ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 59.3 ในเดือน มี.ค. จากระดับ 60.8 ในเดือน ก.พ., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลข
ดุลการค้าในเดือน ก.พ. ขาดดุล 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. โดยยอดการส่งออกอยู่ที่ระดับ 1.372 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 2.3% 
ในขณะที่ยอดการน าเข้าสินค้าอยู่ท่ีระดับ 2.142 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 1.6% 

ประเทศจีน: มาร์กิตร่วมกับไฉซินเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3 ในเดือน มี.ค. 
จากระดับ 54.2 ในเดือน ก.พ. ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 51.0 ในเดือน มี.ค. ลดลงจากระดับ 51.6 ใน
เดือน ก.พ. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายโดยครัวเรือนที่มีสมาชิกต้ังแต่สองคนขึ้นไปลดลง 
0.9% จากปีก่อนหน้า แตะระดับ 265,614 เยน (2,480 ดอลลาร์) ในขณะที่เมื่อเทียบรายเดือน ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 1.9% จากเดือนก่อน, 
สมาคมผู้น าเข้ารถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นเผยว่ายอดขายรถยนต์น าเข้าในญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายปี แตะระดับ 351,363 คัน 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 61 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. ที่ระดับ 62.06 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิด
เป็น 4.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. ตลาดน้ ามันได้รับผลกระทบ หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งการให้ส านักงานผู้แทน
การค้าสหรัฐฯ (USTR) พิจารณารายการสินค้าน าเข้าจากจีนที่สหรัฐฯ อาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนั้นแท่นขุด
เจาะน้ ามันในสหรัฐฯ ที่มีการใช้งานก็มีจ านวนเพิ่มขึ้น 11 แท่น รวมเป็น 808 แท่น 

 
 

 

 

 
 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(9-13 เมษายน 2561)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ราคาน าเข้าและส่งออก
เดือน มี.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) 

เดือน มี.ค., ยอดขายรถเดือน มี.ค., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาหท์ี่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ส าหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 ในเดือน มี.ค., 
ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงลงสู่ระดับ 59.3 ในเดือน มี.ค., ดุลการค้าเดือน ก.พ. ขาดดุล 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการและภาคการผลิตในเดือน มี.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.3 และ 51.0 ตามล าดับ 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายโดยครัวเรือนที่มีสมาชิกต้ังแต่สองคนขึ้นไปลดลง 0.9% จากปีก่อนหน้า , ยอดขายรถยนต์น าเข้าในญี่ปุ่น
เพ่ิมขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายปี 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


