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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน มี.ค.64 ว่าเศรษฐกิจไทยทยอยปรับตัวดีขึ้นหลังการแพร่ระบาด
รอบสองของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวต่อเน่ืองตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นและแรงสนับสนุน
จากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองค าขยายตัวสูงขึ้นสอดคล้ องกับการฟื้นตัวของอปุสงค์ประเทศคู่ค้า ส่งผลให้
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากผลของฐานที่สูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่มีการเร่งเบิกจ่าย
ภายหลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังหดตัวสูงจากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ 

กระทรวงการคลังได้ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้เหลือ 2.3% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ท่ี 1.8-2.8% ลดลงจาก
คาดการณ์เดิมที่ 2.8% จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ปรับลดคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติในปีน้ีลงเหลือ 
2 ล้านคน จากคาดการณ์เดิมที่ 5 ล้านคน รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท ลดลง 49% จากคาดการณ์เดิมที่  
2.6 แสนล้านบาท 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน มี.ค.64 อยู่ที่ระดับ 107.73 เพิ่มขึ้น 
4.12% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน กลับมาเป็นบวกและเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน และอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ 
69.59% จากเดือน ก.พ. อยู่ที่ 65.06% สะท้อนให้เห็นแนวโน้มภาคการผลิตของประเทศเติบโตตามเศรษฐกิจของโลกที่ดีขึ้น 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมี.ค.64 อยู ่ที ่ระดับ 87.3  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 85.1 ในเดือนก.พ. 64 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกขนาดอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศขยายตัวต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อภาคการผลิตรวม 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการส ารวจสถานภาพแรงงานไทยปี 64 พบว่า ภาระหนี้ของ
ครัวเรือนแรงงานไทยมีสูงถึง 205,809 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 29.56% จากปี 62 ที่มีภาระหนี้ 158,855 บาท ถือเป็นภาระหนี้สูงสุด 
ในประวัติการณ์ ส่งผลต่อเงินสะพัดในช่วงวันแรงงานปี 64 จะมีการใช้จ่ายรวม 1,793 ล้านบาท ลดลง 19.7% ต ่าสุดในรอบ 10 ปี 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่ 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 64  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 31.39 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าตามภูมิภาคเน่ืองจากดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับทุกสกุลเงินหลกั 
หลังเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมาตรการ QE ตามเดิม และไม่มีมาตรการเพิ่มเติม ประกอบกับการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 458 ประจ าวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• ธปท. ระบุ เศรษฐกิจ มี.ค.64 ทยอยปรับดีขึ้นหลังโควิดรอบ 2 คล่ีคลายลง 
• คลัง ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี 64 เป็นโต 2.3% จากเดิมคาดโต 2.8% 
• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ฟื้นตัว ขยายตัวสูงสุดรอบ 29 เดือน 
• ดัชนีเชื่อม่ันอุตสาหกรรมเพิ่มต่อเนื่อง 2 เดือนติด  เดือน มี.ค. อยู่ท่ี 87.3 
• หนี้ครัวเรือนแรงงานไทยปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.56 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 31.18 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 23 เม.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากลดลง 0.9% 
ในเดือน ก.พ., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากปรับตัวขึ้น 1.5% ในเดือน ก.พ., 
ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 88.3 จากระดับ 84.9 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 92.3% เม่ือเทียบกับปี
ก่อน โดยลดลงหลังจากที่ทะยานขึ้น 179% ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ของปีน้ี แต่ยังสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 20.1% ในเดือน ธ.ค. 2563, ดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. ลดลงอยู่ท่ีระดับ 51.1 จากระดับ 51.9 ในเดือน มี.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
เดือน เม.ย. ลดลง 1.4% อยู่ท่ีระดับ 54.9 จากระดับ 56.3 ในเดือน มี.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น เปิดเผยอัตราว่างงานในเดือน มี.ค. 64 อยู่ท่ี 2.6% ลดลง 
0.3% จากเดือน ก.พ. 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 64 ปิดตลาดเมื ่อวันที่ 30 เม.ย. ที ่ระดับ 63.58 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ ่มขึ้น 1.44 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 2.3% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา เน่ืองจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหลายรายการซ่ึงช่วยให้
นักลงทุนมีความหวังว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการใช้น ้ามันให้ดีดตัวขึ้นด้วย  โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
เปิดเผยว่า ตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ขยายตัว 6.4% ทั้งนี้แต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ตลาดน ้ามันปิดลบเนื่องจากความวิตก เกี่ยวกับแนวโน้ม 
อุปสงค์น ้ามันที่ลดลง ท่ามกลางการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ อาทิ อินเดีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
ในเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%, ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้นแตะระดับ 88.3 

• ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 92.3%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน เม.ย. 
ลดลงอยู่ท่ีระดับ 51.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน เม.ย. ลดลง 1.4% อยู่ท่ีระดับ 54.9 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน มี.ค. 64 อยู่ท่ี 2.6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (3 – 7 พฤษภาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนเม.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต
เดือนเม.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมี.ค., ดุลการค้าเดือนมี.ค., ยอดสั่งซ้ือ
ภาคโรงงานเดือนม.ีค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนเม.ย.จากมาร์กิต 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนเม.ย.จากไฉซิน 


