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คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 
จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที ่3 ประมาณ 13.65 ล้านคน จำนวน 200 บาทต่อคน
ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท (2) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (หรือผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือฯ) ประมาณ 2.5 ล้านคน จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท (3) 
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท
ต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้ จะช่วยเติม 
กำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท และ (4) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ โดยจะมีผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคนที่ชำระเงินค่า
สินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขและจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน 
ตลอดระยะเวลาโครงการ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 268,000 ล้านบาท 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 99.55 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ในเดือน พ.ค. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2.44% โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะทีอ่ัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นขยายตัว 0.49% และคาดว่า
เงินเฟ้อทั่วไปในปี 64 จะขยายตัวอยู่ที่ 1.2% หรืออยู่ในกรอบ 0.7-1.7% ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่องได้, กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ยอดการค้าชายแดนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.78 ทำเงินเข้า
ประเทศ 295,381 ล้านบาท โดยมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.87 ลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.49 เมียนมาลดลงร้อยละ 0.002 และกัมพูชาลดลงร้อย
ละ 4.9 ส่วนยอดการค้าผ่านแดนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 64 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.93 ทำเงินเข้าประเทศ 230,839 ล้านบาท โดยจีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54.25 สิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.57 เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.47 เมื่อรวมยอดการค้าชายแดนกับการค้าผ่านแดนในช่วง 4 เดือนแรก
ของปีนี ้พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.74 ทำเงินเข้าประเทศ 526,220 ล้านบาท 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่
ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยในสัปดาห์นี้เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ประกอบกับมี
แรงหนุนเพิ่มเติมจากสัญญาณซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงบวกลง และทยอยอ่อนค่ากลับมา
ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐฯ อาทิเช่น ข้อมูล PMI และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือน พ.ค. ได้
กระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และหนุนให้บอนด์ยีลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 จำนวน 4 โครงการ 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 99.55 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2.44% 

• ยอดการค้าชายแดนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 64 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.78 ทำเงินเข้าประเทศ 295,381 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 31.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่28 พ.ค. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 70.4 
จากระดับ 64.7 ในเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 62.1 จากระดับ 
60.5 ในเดือน เม.ย., สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 64.0 จาก
ระดับ 62.7 ในเดือน เม.ย., กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. ลดลง 0.6% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 
1.4% ในเดือน มี.ค. 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเดือน พ.ค. เพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 63.1 
จากระดับ 62.9 ของเดือน เม.ย., สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนในเดือน เม.ย. เพ่ิมขึ้น 
1.0% 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 55.2 เพิ่มขึน้ 
0.3% จากระดับ 54.9 ในเดือน เม.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับ 51.0 โดยที่ลดลงจากระดับ 51.1 
ในเดือน เม.ย. 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ระดับ 69.62 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.9% 
เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลง นอกจากนั้นตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจาก
การเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงเกินคาด โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยสต็อก
น้ำมันดิบสหรัฐฯ ร่วงลง 5.1 ล้านบาร์เรล และสอดคล้องกับรายงานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ 
ร่วงลง 5.360 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันท่ี 28 พ.ค. อีกทั้งราคาน้ำมันได้ปรับตัวขึ้นขานรับอุปสงค์น้ำมันในตลาดจากการที่หลายประเทศ
ได้กลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7–11 มิถุนายน 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน เม.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน เม.ย. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน พ.ค., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ค., 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค., ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน พ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสู่ระดับ 70.4, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ใน
เดือน พ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 62.1, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 64.0, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของ
สหรัฐในเดือน เม.ย. ลดลง 0.6% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 63.1, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในยูโรโซนใน
เดือน เม.ย. เพ่ิมขึ้น 1.0% 

• ประเทศจีน: PMI ภาคบริการเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 55.2, PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค. อยู่ท่ีระดับ 51.0 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


