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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนเม.ย. อยู่ท่ีระดับ 100.48 กลับมา
ขยายตัว 3.41% จากเดือน มี.ค. ที่ติดลบ 0.08 % โดยกลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 14 เดือน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ปี 14 เดือน 
ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารสดและพลังงานออกแล้วขยายตัว 0.30 %ปรับตัวดีขึ ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 0.09 % ขณะที่เงินเฟ้อ 
เฉลี่ย 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มข้ึน 0.43% ซึ่งเงินเฟ้อของไทยท่ีปรับตัวสูงข้ึนเป็นไปตามทิศทางเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือน เม.ย.64 อยู่ที่ 27.6 
ต่ำท่ีสุดในรอบ 39 เดือน และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ตัวเลขดัชนีจะต่ำลงกว่านี้อีก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีค่าต่ำที่สุดอยู่ที่ 
17.4 เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก รวมถึงมาตรการควบคุมโรคระบาดที่มีความ
เข้มงวดกว่าการระบาดในรอบที่ 2 การสั่งปิดกิจการทางธุรกิจในหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจกลางคืน มาตรการการกักตัวของบางจังหวัด  
ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทาง การงดกิจกรรมสงกรานต์ในหลายพื้นที่ การชะลอการบริโภคและจับจ่ายใช้สอย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 64 ว่า อยู่ท่ีระดับ 84.3 
ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.3 เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 63 
เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมแม้ไม่ล็อกดาวน์  
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวประชาชนระวังการใช้จ่าย ประกอบกับมาตรการทำงานท่ีบ้านถูกนำมาใช้เพื่อลดการระบาด 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟู (ซอฟต์โลน) โครงการ 2 ที่ได้ปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย และตรงกับความต้องการมากกว่าสินเชื่อโครงการแรก และได้เปิดให้สถาบันการเงินเข้าม าขอรับ
สินเช่ือเพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับเอสเอ็มอีเพื่อเพ่ิมสภาพคล่อง พบว่า ณ วันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา มียอดการปล่อยสินเชื่อ 6,212 ล้านบาท เร่งตัวขึ้น
จากสัปดาห์แรกที ่ม ีการปล่อยสินเชื ่อไป 507 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้น 5,705 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื ่อให้เอสเอ็มอีขนาดกลาง  
หรือมีสินเช่ือเดิมที่ 5-50 ล้านบาท คิดเป็น 50% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา
ทีอ่ยู่ที่ระดับ 31.20 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทสัปดาห์นี้อ่อนค่าลงตามภูมิภาคเนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก 
หลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาสูงเกินกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ และนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังคงต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่460 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เงินเฟ้อพุ่ง 3.41% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปี 4 เดือน 
• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทยต่ำท่ีสุดในรอบ 39 เดือน 
• ดัชนีภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดรอบ 8 เดือน 
• ซอฟต์โลนปรับเงื่อนไขส่งผลยอดสินเชื่อพุ่ง 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่31.37 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่7 พ.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ดีดตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน, ดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. ที่อยู่ที่ 2.6%, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ
เปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0% หลังจากพุ่งขึ้น 10.7% ในเดือน มี.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มี.ค. เพ่ิมขึ้น 
0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.พ., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน เม.ย. 
เพ่ิมขึ้น 0.7% หลังจากดีดตัวขึ้น 2.4% ในเดือน มี.ค. 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นราย
ปี ซึ่งดีกว่าในเดือน มี.ค. ที่เพ่ิมขึ้นเพียง 0.4%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 4.4% 
ในเดือน มี.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. 
พุ่งขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากท่ีปรับตัวลดลง 6.6% ในเดือน ก.พ. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น0.83% เมื ่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)  
งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ระดับ 65.37 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.47  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเปน็ 
0.83% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยรายงานอุปสงค์น้ำมันดิบในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ และคาดว่า 
อุปสงค์น้ำมันจะฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้  นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันก่อนหน้านี้จากความกังวลที่ว่า การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันในอินเดียซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (17 - 21 พฤษภาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง
เดือนเม.ย., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ค.จากเฟดนิวยอร์ก 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ีค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนมี.ค., 
ดุลการค้าเดือนเม.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนเม.ย., ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย., การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย., อัตราว่างงานเดือนเม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. ดีดตัวขึ้น 0.6%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. เพ่ิมขึ้น 4.2%, 
ยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ ้น 0%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มี.ค. เพิ ่มขึ ้น 0.3%, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน เม.ย. เพ่ิมขึ้น 0.7% 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.9%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน เม.ย. พุ่งขึ้น 6.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 6.2% 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.83% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


