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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไทยเดือนเม.ย. 59 มีมูลค่า 1.55 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8% 
ซึ่งเป็นการกลับติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 1.48 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14.92% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า
มูลค่า 721 ล้านเหรียญสหรัฐ  สาเหตุที่ท าให้การส่งออกในเดือนเม.ย. กลับมาลดลง เพราะการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความชัดเจน เป็น
ภาวะที่เกิดผล กระทบต่อการส่งออกท่ัวโลก ประกอบกับในช่วงเดือนเม.ย.มีวันหยุดยาวรวมกันถึง 17 วัน ท าให้มูลค่าการส่งออกหายไปประมาณ 
5% สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดรถยนต์ในเดือนเม.ย. 59 ที่ผ่านมาปรับตัวดีข้ึน โดยยอดผลิตรถยนต์เพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศขยายตัว 31.63% จากช่วงเดียวกันของปี 58 เป็น 57,574 คัน เน่ืองจากสัดส่วนการผลิต เพ่ือจ าหน่ายในประเทศเดือนน้ี
เพ่ิมข้ึน 41.65%  ทั้งน้ียอดผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ที่เพ่ิมข้ึนถือเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากน้ีไปจะค่อยๆ 
ฟ้ืนตัวข้ึนต่อเน่ือง แม้จะเริ่มมีการเรียกเก็บอัตราภาษีส าหรับรถยนต์ใหม่ต้ังแต่ต้นปี แต่ ส่งผลต่อราคาขายรถยนต์ปรับข้ึนเพียงเล็กน้อย จึงไม่ได้
เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มากนัก ส านักบริหารหน้ีสาธารณะ เผยหน้ีสาธารณะคงค้างสิ้นเดือน มี.ค. 59 มีจ านวน 6.01 ล้านล้าน
บาท คิดเป็น 44.03% ของจีดีพี เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หน้ีสาธารณะคงค้างเพ่ิมข้ึน 7.86 พันล้านบาท เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ี
รัฐบาลจากการกู้เงินเพ่ือการลงทุนเป็นหลัก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนค่อนข้างมาก 
จากนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งในช่วง 1 เดือนกว่าท่ีผ่านมา ความผันผวนในตลาดพันธบัตร ค่าเงิน รวมทั้งการคาดการณ์
ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับข้ึนดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.น้ี ท าให้ช่วงระหว่างน้ีคงมีความผันผวนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินควรปิดความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงิน เพราะความผันผวนยังเกิดข้ึนได้ทั้งสองทิศทาง  รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รายงานสถานการณ์การท่องเท่ียวในไตรมาสที่ 1 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 680 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 464 พันล้านบาท และรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทย 216 พันล้านบาท ขณะที่แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวไตรมาสที่ 2 ปี 59 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวม 560 พันล้านบาท เป็นรายได้จาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 355 พันล้าน
บาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 205 พันล้านบาท มีจ านวนนักท่องเท่ียว 7.46 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ จึงส่งเสริมให้เอสเอ็มอีรวมตัว
กันในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งปี 59 ต้ังเป้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเภทเดียวกันรวมตัวกันในรูปแบบคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ท้ังน้ี เพ่ือให้มีขีดความสามารถผลิตสินค้าป้อนซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปี 60  
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันท่ี 23-27 พฤษภาคม 2559 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 204 ประจ าวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 ส่งออกเม.ย.ทรุดติดลบ8% 
 'สอท.'ชี้สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ดันตลาดรถยนต์เม.ย.กระเต้ือง ยอดขายพีพีวใีนไทย-ส่งออกพุ่ง 
 หน้ีสาธารณะสิ้นมี.ค.44% คงค้างเพิ่มข้ึน7.86 พันล้าน 
 ธปท.ไม่ห่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ย 
 ท่องเที่ยว 6เดือนโตฉลุย ยอดทะลุ 14 ล้านคน 
 กสอ. ดันเอสเอ็มอีเป็นคลัสเตอร ์
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Conference Board รายงานว่า ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ประจ าเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.6% 
หลังจากทรงตัวในเดือนมี.ค. และเพ่ิมข้ึน 0.1% ในเดือนก.พ. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้าน้ีว่า ดัชนี LEI จะเพ่ิมข้ึน 0.4% ในเดือน
เม.ย. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 50.5 ลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือนเมษายน 
อันเป็นผลมาจากผลผลิตในภาคการผลิตที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่เดือนก.ย. 2552 ขณะที่ค าสั่งซื้อใหม่ก็ขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดในปีน้ี   
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า หน้ีภาคครัวเรือนทั้งหมดของสหรัฐในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 12.25 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนติดต่อกัน 7 ไตรมาส และเป็นการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดของหน้ีเงินกู้ในภาคที่อยู่อาศัยนับต้ังแต่ช่วงเริ่มต้น
ของยุคเศรษฐกิจถดถอย รัฐมนตรีคลังอังกฤษชี้การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) อาจจะท าให้เศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักรถดถอยยาวนานถึง 1 ปี และตลาดแรงงานอาจจะมีการสูญเสียต าแหน่งงานไปถึง 820,000 ต าแหน่งภายในระยะเวลา 2 ปี , องค์การ
การค้าโลก (WTO) เตือนว่า หากอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) อาจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอังกฤษเป็นมูลค่า
สูงถึง 1.45 หมื่นล้านปอนด์ หรือ 2.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี้ (30-31 พ.ค. ถึง 1-3 มิ.ย. 59)  

 สหรัฐ : ประมาณการจีดีพีไตรมาส 1/2559 ครั้งที่ 2/การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค.และไตรมาส 1/2559/ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน/การใช้จ่าย-รายได้ส่วนบุคคลเดือนเม.ย./ดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/Case-
Shiller/สต็อกน้ ามันประจ าสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ (API)/ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต/
ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)/การใชจ้่ายภาคการก่อสร้างเดือนเม.ย./รายงานสรุปภาวะ
เศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)/ตัวเลขจ้างงานเดือนเม.ย.จาก ADP/จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์ 

 อียู : ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนพ.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค./อัตราว่างงานเดือนเม.ย./อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือน
พ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต/ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย./ธนาคารกลางยุโรปประชุม
นโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ย 

 จีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค. 
 ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย./ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย./อัตราว่างงานเดือนเม.ย./การใชจ้่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย./การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค. 
 ไทย : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย/ดชันีอตุสาหกรรมประจ าเดือนเม.ย. 59 

 เยอรมนี : ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย./อัตราว่างงาน-จ านวนคนว่างงานเดือนพ.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. 
จากมาร์กิต 

 ฝรั่งเศส : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค./ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1/2559/อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค./ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค. จากมาร์กิต 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจประจ าเดือนเม.ย.ของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 0.6%  
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 50.5 ลดลงจากระดับ 50.8 ในเดือน

เม.ย. 
 หน้ีภาคครัวเรอืนทั้งหมดของสหรัฐในไตรมาสแรก เพิ่มข้ึน 1.1% สู่ระดับ 12.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 นักลงทุนยังคงติดตามเก่ียวกับการประชามติในเรื่องการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของ(Brexit) 

 


