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ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจหลังจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.8 ใช้เงิน 21,830 ล้านบาท โดย สศค.ประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1% เป็นร้อยละ 
3.9 มาตรการพยุงเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะใช้วงเงิน 13,210 ล้านบาท ประกอบด้วย 
4 มาตรการ 1) มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (พ.ค.-ส.ค.62) 2) มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร 1,000 บาท
ต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) 3) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) 4) มาตรการพยุง 
การบริโภค ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจ าเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน
เท่ากันทุกคน (พ.ค.-มิ.ย.62) กลุ่มที่ 2 มาตรการสง่เสริมการใช้จ่ายผา่นการลดหย่อยภาษี ประกอบด้วย 6 มาตรการ 1) มาตรการภาษีเพื่อสง่เสริมการท่องเทีย่ว
ทั่วประเทศไทยในเมืองหลักไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้รวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท ถึงวันท่ี 30 มิ.ย.62  
2) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา 15,000 บาท 3) มาตรการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย 15,000 บาท 4) มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Book) 15,000 บาท 
5) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 
ล้านบาท ไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้องเป็นบ้านหลังแรก 6) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลหักรายจ่าย 2 เท่าของรายจ่ายส าหรับการลงทุน 1.เครื่องบันทึกการเก็บเงินและระบบ POS 2.การพัฒนาระบบหรือค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax 
Invoice & e-Receipt และ 3.การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax. 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจความเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย. 62 พบว่า ดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลงจากเดือน มี.ค. โดยดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภค อยู่ที่ 79.2 ลดลงจาก 80.6 ซึ่งเป็นค่าดัชนีต่ าสุดในรอบ  
16 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้าและก าลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวข้ึนมากนัก ประกอบ
กับสถานการณ์ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 66.2 โอกาสในการ
หางานท าลดลงมาอยู่ที่ระดับ 74.6 และรายได้ในอนาคตลดลงมาอยู่ที่ระดับ 96.7 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจสถานภาพแรงงานไทย: กรณีศึกษาจากผู้มีรายได้ต่ ากว่า 
15,000 บาท พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีหนี้สินเพื่อการน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 158,855 บาทต่อครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.1% เป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัตกิารณ ์โดยแยกเป็นหนี้ในระบบรอ้ยละ 58.2 และนอกระบบร้อยละ 41.8 นอกจากน้ี
แล้วร้อยละ 80.3 เคยผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจากรายได้ไม่พอจ่าย ขาดสภาพคล่อง และค่าครองชีพสูง ส่งผลให้เงินสะพัดในช่วงวันแรงงานไทยปี 
62 อยู่ที่ 2,232 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวท่ีต่ าสุดในรอบ 3 ปี 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2562 ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอากาศที่ร้อนจัดที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรมีผลผลิตลดลง โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมหดตัวลงร้อยละ 
2.54 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แนะจับตา มองตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV ทีข่ยายตัวต่อเนื่อง 27 เดือน 
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ช่วงวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 

 

ปีที่ 6 ฉบับที ่356 ประจ าวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ครม. ทุ่ม 2.18 หมื่นล้าน 10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
• ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค เม.ย.ต่ าสุดในรอบ 16 เดือน 
• แรงงานหนี้พุ่ง 1.5 แสนต่อครัวเรือน 
• สศอ. เผย MPI เดือนมีนาคมได้รับผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ชี้ตลาดส่งออก CLMV ยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที ่32.0300 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 62 
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.0300 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 62 ที่ผ่านมาที่อยู่
ที่ระดับ 32.0124 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีน แต่อย่างไรก็ตามนักค้าเงินยังคงเฝ้ารอผลการประกาศการเลือกตั้งจาก กกต. ของประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 1.9% หลังจากลดลง 0.3%  
ในเดือน ก.พ., มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 จากระดับ 
52.4 ในเดือน มี.ค. 

สหภาพยุโรป: ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยอัตราการว่างงานในยูโรโซนในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 7.7% 
จากระดับ 7.8% ในเดือน ก.พ. ซึ่งมีคนว่างงาน 12.804 ล้านคน , ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 0.4% ในไตรมาสแรก เมื่อเทียบรายไตรมาส หลังจากท่ีมีการเติบโต 0.2% ในไตรมาส 4 ของปี
ก่อน 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 50.1 
ลดลงจากระดับ 50.5 ในเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการบริการเดือน เม.ย. อยู่ที่ระดับ 54.3 ลดลงจากระดับ 54.8 ใน
เดือน มี.ค., ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับการร่วงลง 14% 
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 

ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. ที่ระดับ 61.94 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.36 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 2.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดทั้งสัปดาห์สัญญาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลง แต่ในขณะที่วันสุดท้าย
ของสัปดาห์ราคาน้ ามันกลับปิดเป็นบวก เนื่องจากได้แรงหนุนจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 
263,000 ต าแหน่งในเดือน เม.ย. ซึ่งแข็งแกร่งเกิดคาด นอกจากนี้รัสเซียได้ปรับลดการผลิตน้ ามันลงตามที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับกลุ่มโอเปกและ
ประเทศผู้ผลิตอื่นๆ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ค าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 1.9%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของ
สหรัฐในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 

• สหภาพยุโรป: อัตราการว่างงานในยูโรโซนในเดือน มี.ค. ลดลงสู่ระดับ 7.7% , ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)      
ของยูโรโซน อยู่ท่ีระดับ 0.4% ในไตรมาสแรก 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. อยู่ท่ีระดับ 50.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการบริการ
เดือน เม.ย. อยู่ท่ีระดับ 54.3, ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 13.9% 

• ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-10 พฤษภาคม 2562)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค., ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย 
• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือนม.ค., ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จากสถาบัน ZEW, ดัชนีความเช่ือมั่น

ผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมี.ค. 
• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดน าเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. (ประมาณการ

ครั้งสุดท้าย) 


