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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือน พ.ย. 65 เท่ากับ 107.92 เพิ่มขึ้น 5.55% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งนับเป็นการชะลอตัวลง 3 เดือนติดต่อกัน หลังจากเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อเดือน ส.ค. 65 ที่ 7.86% จากนั้นเดือน ก.ย. 65 
ชะลอตัวลงเป็นเดือนแรก โดยปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงมาจากการชะลอตัวลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะผักสด ผลไม้สด 
เนื้อสัตว์ และเครื่องประกอบอาหาร เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่มีมากกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อของ
ต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุดเดือน ต.ค. 65) พบว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับดีกว่าหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิตาลี 
เม็กซิโก อินเดีย รวมถึงประเทศในอาเซียน ทั้งลาว ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้น
จากระดับ 46.1 เป็นระดับ 47.9 สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และสูงสุดในรอบ 20 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือน เม.ย 64 เป็นต้นมา ทั้งนีเ้นื่องจาก
สถานการณ์โควิดในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น และมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ให้ธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการ ได้เป็นปกติ ตลอดจนการผ่อน
คลาย ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย 
ประจำเดือน พ.ย. 65 อยู่ท่ีระดับ 43.9 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยมีปัจจัยมาจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน สศช. เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/65 ขยายตัว 
4.5% พร้อมท้ังปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งปีอยู่ที่ 3.2% จากเดิม 2.7-3.2% ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศลดลง ราคาพืชผล
ทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้นส่งผลทำให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้สูงขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวผันผวน กลา่วคือ เงินบาทพลิกจากระดับที่แข็งค่าสุดในรอบเกือบ 6 เดือนที ่34.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ มาทยอย
อ่อนค่าลงในช่วงต้นจนถึงกลางสัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ จากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ประกอบกับสกุลเงินเอเชีย
หลายสกุลเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า (ถึงแม้จะมีข่าวว่าทางการจีนเตรียมจะผ่อนคลายมาตรการโควิด) จากความกังวลต่อสัญญาณอ่อนแอของ
เศรษฐกิจโลก แต่อยา่งไรก็ดี เงินบาทได้พลิกแข็งค่าหลุดแนว 35.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้งตามแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ 
นอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยลบจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ ซึ่งยิ่งหนุนความเป็นไปได้ที่เฟดจะเริ่มชะลอแนวโน้ม
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม FOMC วันที่ 13-14 ธ.ค. แต่กรอบแข็งค่าของเงินบาทได้ชะลอลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์
ก่อนเข้าช่วงหยุดยาวของตลาดในประเทศ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือน พ.ย. 65 เท่ากับ 107.92 เพ่ิมขึ้น 5.55%YoY 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 46.1 เป็นระดับ 47.9  

• ดัชนีความเชื่อมัน่หอการค้าไทย ประจำเดือน พ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 43.9 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่2 ธ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัว
ลงสู่ระดับ 46.2 จาก 47.8 ในเดือน ต.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 
65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 56.5 จาก 54.4 ในเดือน ต.ค. 65, สำนักงานวิเคราะหเ์ศรษฐกิจแห่งสหรัฐเปิดเผยว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ 
ในเดือน ต.ค. 65 แตะทีร่ะดับ 7.82 หมื่นล้านดอลลารฯ์ เพิ่มขึ้นจากระดับ 7.41 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าดัชนี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.4% 

ประเทศจีน: สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่ายอดส่งออกเดือน พ.ย. 65 หดตัวลง 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ยอด
นำเข้าเดือน พ.ย. 65 ลดลง 10.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลทำให้ประเทศจีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือน พ.ย. 65 อยู่ท่ี 6.984 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ฯ, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นราย
ปี ซึ่งชะลอลงจากเดือน ต.ค. 65 ที่มีการขยายตัว 2.1% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารรายงานว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
1.1% โดยอยู่ท่ีระดับ 298,006 เยน (2,100 ดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 11.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ระดับ 71.02 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 9.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
11.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงรายสัปดาห์มากท่ีสุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากนักลงทุนวิตก
มากขึ้นว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีน , ยุโรป และ
สหรัฐฯ นอกจากน้ีตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่จำนวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นในจีน อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการใช้น้ำมันในช่วงหลายเดือนข้างหน้า แม้มีการผ่อนคลายข้อจำกัดในการควบคุมโรคโควิด-19 ในจีนก็ตาม 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 ธันวาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., สตอ็กสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน 
ต.ค., การผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืน พ.ย. 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขยอดขายรถเดือน พ.ย., การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดอืน พ.ย., อัตราว่างงานเดือน พ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค., ยอดการนำเข้า ยอดการส่งออก 
และดลุการค้าเดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.2, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน 
พ.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นสู่ระดับ 56.5, ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. 65, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน พ.ย. 65 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 7.4% 

• ประเทศจีน: ยอดส่งออกเดือน พ.ย. 65 หดตัว 8.7%YoY ส่วนยอดนำเข้าลดลง 10.6%YoY ส่งผลทำให้ประเทศจีนมียอดเกินดุล
การค้าในเดือน พ.ย. 65 อยูท่ี่ 6.984 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 1.6%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.1% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 11.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


