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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
2.71% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ กอปรกับฐานราคาในปีที่ผ่านมาอยู่
ระดับต่ำ รวมทั้งราคาผักสดที่ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากช่วงที่ผ่านมา โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปี 64 อยู่ที่ระดับ 
1.15% ในขณะทีข่ณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือน พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตราเงิน
เฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ย 11 เดือนแรกของปี 64 อยู่ท่ีระดับ 0.23% 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. 64 อยู่ที่ระดับ 97.99 เพิ่มขึ้น 
2.91% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนภาพรวม 10 เดือนของปี 64 ดัชน ีMPI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 97.26 เพิ่มขึ้น 5.93% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่ากลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 62 (หรือช่วงก่อนเกิดการระบาดฯ) นอกจากนั้น สศอ.ยังได้ปรับประมาณการ
ดัชนี MPI ปี 64 เป็นขยายตัว 5.2% จากเดิมทีค่าดว่าจะขยายตัว 4-5% และปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมเป็น 
ขยายตัว 3.9% จากเดิมทีค่าดไว้ท่ี 3-4% ส่วนปี 65 คาดการณ์ว่า ดัชน ีMPI จะขยายตัว 4-5% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมจะขยายตวั 2.5-3.5% 
เนื่องจากสถานการณ์ภาคการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากหลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดี 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่าภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่าง 
ชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้ที่เกษียณอายุ ผู้ที่ต้องการทำงานจากไทย และผู้ที่มีทักษะ
เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 1 ล้านคน ภายใน 5 ปี ผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านวีซ่า และภาษี ซึ่งท่ีประชุมได้มอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปให้เสร็จภายใน 1 เดือน จากนั้นจึงนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม ศบศ. ในการประชุมเดือน ม.ค. 65 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.89 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64 โดย
ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อเนื่องตามสถานะขายสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงต้น
สัปดาห์ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณโ์ควิด-19 หลังสายพันธ์ุโอไมครอนเริม่ระบาดในหลายประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยบวกมา
จากข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนและดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าทีต่ลาดคาดการณ์ ซึ่งหนุนความเป็นไปได้ที่เฟดจะเร่งลดวงเงิน 
QE และอาจตามมาด้วยการส่งสัญญาณคุมเข้มมากขึ้นหลังประธานเฟดเปิดเผยว่า เงินเฟ้อของสหรัฐฯ นั้นมีความเสี่ยงท่ีจะทรงตัวในระดับสูงเป็น
เวลานานกว่าท่ีเคยประเมินไว้ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2.71%YoY 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค. 64 อยู่ท่ีระดับ 97.99 เพ่ิมขึ้น 2.91%YoY 

• ที่ประชุม ศบศ. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 33.89 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดในวันศุกร์ที ่26 พ.ย. 64 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลงสู่
ระดับ 58.0 จากระดับ 58.7 ในเดือน ต.ค. 64 ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 58.3 จากระดับ 58.4 ในเดือน ต.ค. 64, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ 
ในเดือน พ.ย. 64 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 69.1 จากระดับ 66.7 ในเดือน ต.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ 
ในเดือน ต.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.0% หลังจากปรับตัวข้ึน 0.5% ในเดือน ก.ย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.4 จากระดับ 
58.3 ในเดือน ต.ค. 64, ส่วนดัชน ีPMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายปรับตัวขึ้นแตะ 55.9 จากระดับ 54.6 ในเดือน ต.ค. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 50.1 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.2 
ในเดือน ต.ค. 64 ในขณะทีดั่ชนี PMI ภาคบริการเดือน พ.ย. 64 ขยับลงเล็กน้อยสู่ระดับ 52.3 จากระดับ 52.4 ในเดือน ต.ค. 64 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 1.1% ซึ่งเป็นการปรับตัวข้ึนครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ระดับ 66.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.89 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
2.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่อง
นานท่ีสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ตลาดวิตกว่าการแพร่ระบาดรอบใหมจ่ะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมัน ด้านกลุ่มโอเปกพลัสได้ออก
แถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมติยึดมั่นตามข้อตกลงปัจจุบันในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วันในเดือน
ม.ค. 65 แม้ที่ผ่านมาโอเปกพลัสได้ถูกสหรัฐกดดันให้เพิ่มกำลังการผลิตมากข้ึนเพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันก็ตาม 

 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 ธันวาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าเดือน ต.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ต.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ต.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือน พ.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน พ.ย., ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 58.0, PMI ภาคการผลิตขั้น
สุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 58.3, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 64 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 
69.1, คำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 64 พุ่งขึ้น 1.0% 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. 64 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.4, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย
ของยูโรโซนปรับตัวขึ้นแตะ 55.9 

• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนในเดือน พ.ย. 64 อยู่ท่ีระดับ 50.1 และ 52.3 ตามลำดับ 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีกในเดือน ต.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 0.9%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. 64 เพ่ิมขึ้น 1.1% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


