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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย.  65 อยู่ที่ 86.2 ลดลง

จากระดับ 89.2 ในเดือน มี.ค. ต ่าสุดรอบ 5 เดือน  รวมทั้งดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.9 ลดลงจาก 99.6 เช่นกัน 

เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน ค่าขนส่ง  ขณะที่ก าลังซื้อในประเทศชะลอตัว

จากปัญหาเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลงวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ท าให้การผลิตลดลง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 65 ในภาพรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับ

ไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอลเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยมาอยู่ท่ี 5.31 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.93% ต่อสินเชื่อรวม ขณะที่สัดส่วนสินเช่ือที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตต่อสินเช่ือรวมอยู่ที่ 

6.09% ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา 6.39% 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัว 2.2% โดยคาดการณ์ 

ทั้งปี 2565 ลดลงจากเดิม 3.5-4.5% เหลือ 2.5-3.5% มีค่ากลาง 3% หรือลดลงถึง 1% เนื ่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก 

ความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครนท าให้ราคาพลังงานโลกสูง ส่งผลมายังราคาสินค้าไทยปรับขึ้นและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทย 

มาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด รายได้ครัวเรือนคาดว่าจะปรับดีขึ้น และมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 34.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65  

ที่ผ่านมาที่อยู ่ที ่ระดับ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก จากดอลลาร์อ่อนค่า 

หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาแย่กว่าคาด และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรฐัปรับตวัลดลง ท าให้มีแรงเทขายดอลลาร์ท าก าไรจากนักลงทนุ

เพื่อหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากข้ึน โดยตลาดประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากอย่างท่ีคาดไว้ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2565 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่513 ประจ าวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• น ้ามันแพง-เงินเฟ้อฉุดเชื่อมั่นร่วง 

• หนี้เสียธนาคารแตะ 5.31 แสนลา้น 

• สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหั่นจีดีพีเหลือไม่เกิน 3.5% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่34.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65 



 

- 2 - 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน,  สต็อกสินค้าคงคลัง
ภาคธุรกิจในเดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือน ก.พ. 65, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน มี.ค. 65, สมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. 65 ลดลง 2.4% สู่ระดับ 5.61 ล้านยูนิตเมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. 65 ของจีนร่วงลง 11.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือน เม.ย. 65 ลดลง 2.9%, อัตราว่างงานของจีนในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ้นแตะระดับ 6.1% จากระดับ 5.8% ในเดือน มี.ค. 65, การลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพ่ิมขึ้น 6.8% 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน มี .ค. 65 เพิ่มขึ้น 7.1% แตะระดับ 
8.6946 แสนล้านเยน (6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออกในเดือน เม.ย. 65 
เพ่ิมขึ้น 12.5% เมื่อเทียบรายปี หลังจากพุ่งขึ้น 14.7% ในเดือน มี.ค. 65 ส่วนยอดน าเข้าเพ่ิมขึ้น 28.2% ส่งผลให้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 8.392 
แสนล้านเยน (6.56 พันล้านดอลลาร์) 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ระดับ 113.23 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.74 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หรือคิดเป็น 2.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน ้ามันดิบปรับตัวขึ้น ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
ส าหรับข้อเสนอในการห้ามน าเข้าน ้ามันดิบจากรัสเซีย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว ่าบาตรเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน  
นอกจากนี ้ราคาน ้ามันยังได้แรงหนุนจากความเช่ือมั่นที่ว่า จีนจะมีความต้องการใช้น ้ามันเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลูกค้าช้ันดีลงมากเกินคาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ควบคุมโรคโควิด-19 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.9%, สต็อกสนิค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 2.0%, 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 1.1%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน เม.ย. 65 ลดลง 
2.4% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกเดือน เม.ย. 65 ของจีนร่วงลง 11.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. 65 ลดลง 2.9%, อัตรา
ว่างงานของจีนในเดือน เม.ย. 65 พุ่งขึ้นแตะระดับ 6.1%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพ่ิมขึน้ 6.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน มี.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 7.1%, ยอดส่งออกในเดือน เม.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 12.5% ยอด
น าเข้าเพ่ิมขึ้น 28.2% ส่งผลให้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 8.392 แสนล้านเยน 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23 - 27 พฤษภาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, 
ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พ ีโกลบอล 


