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กระทรวงพาณิชยเ์ผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ท่ี 107.70 เพ่ิมขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ของปีนี้เพิ่มขึ้น 6.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ที่หักอาหารสดและพลังงานออกจากการคำนวณ) ในเดือน ก.ย. อยู่ท่ี 103.73 เพ่ิมขึ้น 3.12% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค. ทีเ่พิ่มขึ้น 3.15% ส่งผลทำใหอ้ัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ของปีน้ีเพิ่มขึ้น 2.26% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เผยว่า กกร. ได้พิจารณาปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 
65 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. จากเดิมคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้จะเติบโตได้ 2.75-3.5% เป็น
ขยายตัวได้ในกรอบ 3.0-3.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออก เดิมคาดการณ์ว่าจะขยายตัวในกรอบ 6-8% เป็น 7-8% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ซึ่งเดิม
คาดการณ์ว่าจะอยู่ในกรอบ 5.5-7% เป็น 6-6.5% 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยว่า ค่าไฟฟ้าป ี66 จะทรงตัวระดับสูงต่อไป เนื่องจากราคาเช้ือเพลิงหลัก โดยเฉพาะ
ก๊าซธรรมชาติผันแปรตามราคาน้ำมัน ขณะที่ไทยต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจ)ี นำเข้าถึง 20% ทีป่ัจจุบันมีราคาสูงมาก หากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครนยังยืดเยื้อต่อเนื่องก็จะยิ่งมีผลทำให้ราคาแอลเอ็นจีมีแนวโน้มแพงมาก, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยว่า ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง
ทั่วประเทศในไตรมาสที ่2/65 มีจำนวนขายเฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้นเป็น 162,716 หน่วย และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 995,488 ล้านบาท 
ซึ่งมีจำนวนหน่วยและมูลค่ามากที่สุดในช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมา และมีการเพิ่มต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าถึง 17.9% โดยที่มกีาร
เพิ่มมากข้ึนในเกือบทุกประเภทท่ีอยู่อาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ทีผ่่านมาปิดที่ 37.41 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกแข็งค่าแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทาง
ของสกุลเงินเอเชียท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ก่อนจะพลิกกลับมาทยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ในขณะที่เงิน
ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น ดัชนี ISM ภาคการผลิตและตัวเลขการเปิดรับ
สมัครงานออกมาอ่อนแอกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด ทั้งนีแ้รงขายเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วนช่วงปลายสัปดาห์ แต่เงินดอลลาร์ฯ ยังขาด
แรงหนุนใหม่ๆ เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ก.ย. อยู่ท่ี 107.70 เพ่ิมขึ้น 6.41%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในเดือน ก.ย. อยู่ท่ี 103.73 
เพ่ิมขึ้น 3.12% เมื่อเทียบกับปีกอ่น 

• กกร. ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 65 เพ่ิมขึ้นจากเดิมคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีปีนี้จะเติบโตได้ 2.75-3.5% เป็น
ขยายตัวได้ในกรอบ 3.0-3.5% 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยว่า ค่าไฟฟ้าปี 66 จะทรงตัวระดับสูงต่อไป 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 37.41 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พ ีโกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 49.3 จากระดับ 43.7 ในเดือน ส.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 
65 ร่วงลงสู่ระดับ 50.9 จากระดับ 52.8 ในเดือน ส.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 
0.7% หลังจากลดลง 0.6% ในเดือน ก.ค. 65, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 4.3% สู่ระดับ 6.74 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ 
ทั้งนี้ การนำเข้าลดลง 1.1% สู่ระดับ 3.263 แสนล้านดอลลาร์ฯ ขณะทีก่ารส่งออกลดลง 0.3% สู่ระดับ 2.589 แสนล้านดอลลาร์ฯ 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 
65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี 48.1 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือน, สำนักงานสถิติยุโรปเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 
65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.0% 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี 
หลังจากที่เพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือน ก.ค. 65, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ร่วงลงสู่
ระดับ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์ฯ จากระดับ 1.29 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในเดือน ส.ค. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ระดับ 92.64 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
15.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเนื่องจากตลาดยังคงขานรับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) 
และชาติพันธมิตร (หรือโอเปกพลัส) มีมติปรับลดกำลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปี เพื่อหนุนราคาน้ำมัน นอกจากน้ีตลาดยังได้แรงหนุนจาก
การปรับตัวลงของสต็อกน้ำมันสหรัฐลดลง 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. ในขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 4.7 ล้านบาร์เรล 
และสต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซลลดลง 3.4 ล้านบาร์เรล 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 ตุลาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย., ดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือน ก.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ส.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยกู้สกลุเงินหยวนเดือน ก.ย., ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.3, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน 
ก.ย. 65 ร่วงลงสู่ระดับ 50.9, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ส.ค. 65 ลดงลง 0.7%, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐฯ ในเดือน 
ส.ค. 65 ลดลง 4.3% ทั้งนี้การนำเข้าลดลง 1.1% และการส่งออกลดลง 0.3% 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือน ก.ย. 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี 48.1, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) 
ของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.0% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.1%YoY, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของ
ญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. 65 ร่วงลงสู่ระดับ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์ฯ 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


