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คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟท)ี สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอื่น (ได้แก่ อุตสาหกรรม การค้า การเกษตร และการบริการทั้งหมด) ในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 ที่อัตรา 190.44 สตางค์ต่อหน่วย 
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย ในขณะที่ค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนให้คงไว้ที่ 4.72 บาท/หน่วยตามเดิม, 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ปรับเพิ่มประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 65 เป็นขยายตัว 3.3% จากเดิมที่เคย
คาดการณ์ไว้ท่ี 3.1% โดยการส่งออกในปี 65 คาดว่าจะเติบโต 8% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ี 6.1% ส่วนปี 66 ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดการณ์ว่าจีดีพี
มีแนวโน้มขยายตัวได้ 3.6% อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเช่ือมั่นว่าในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 22 ล้าน
คน สร้างรายได้กว่า 1.1 ล้านล้านบาท ส่วนการส่งออกขยายตัว 1.2% เนื่องจากถูกกดดันจากอุปสงค์รวมของโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3% 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่าหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที ่2/65 มีมูลค่า 14.76 ล้านล้านบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 3.5% ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 88.2% ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ และการชะลอตัว
ของการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ คาดว่ายอดโอนซื้อขายท่ีอยู่อาศัยในปี 65 จะมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เคยเก็บสถิติมา โดยมีสาเหตุมา
จากการที่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ตัดสินใจเร่งโอนเพื่อให้ได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย (หรือแอลทีวี) ที่จะถูกนำ
กลับมาใช้ในป ี66 รวมทั้งการได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน และจดจำนองที่เหลือ 0.01% ที่จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นปี 65 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.95 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนและกลับมาอ่อนค่าหลังผลประชุมเฟด แม้จะพลิกแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 เดือนระหว่างสัปดาห์ โดยเงินบาท
ทยอยแข็งค่าขึ้นตามทิศทางสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคในช่วงก่อนการประชุมเฟดท่ามกลางแรงหนุนจากสัญญาณผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด-
19 ของทางการจีน กอปรกับมีกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะชะลอขนาดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังตัวเลขเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด แต่อย่างไรก็ดี เงินบาทได้กลับมาเผชิญแรงขายตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ภายหลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนในเดือน 
พ.ย. ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 543 ประจำวันที่ 19 ธนัวาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กกพ. ปรับเพ่ิมค่าไฟฟ้าในเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 สำหรับภาคธุรกิจเป็น 5.69 บาท/หน่วย ในขณะที่ค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนให้
คงไว้ท่ี 4.72 บาท/หน่วยตามเดิม 

• ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ ม.หอการค้าไทย ปรับเพ่ิมประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยในป ี65 เป็นขยายตัว 3.3%YoY 
และคาดการณ์ว่าจีดีพีปี 66 จะขยายตัว 3.6%YoY 

• หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสที ่2/65 มีมูลค่า 14.76 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.5% ในขณะที่สัดส่วนหนีส้ินครัวเรือนต่อ 
GDP ปรับตัวลดลงมาอยู่ที ่88.2% 

• ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ ธอส. คาดว่ายอดโอนซื้อขายท่ีอยู่อาศัยในปี 65 จะมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.95 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบเป็น
รายปี, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลดลง 0.6% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน ต.ค. 65, สต็อก
สินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ต.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนหลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ย. 65, ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) เผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ลดลง 0.2% หลังจากปรับตัวลง 0.1% ในเดือน ต.ค. 65, เอส
แอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่
ระดับ 44.6 จากระดับ 46.4 ในเดือน พ.ย. 65 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ายอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 65 ดิ่งลง 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี, อัตราการว่างงานในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดับ 5.7% จากระดับ 5.5% ในเดือน ต.ค. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พ ีโกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จดัการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบ้ืองต้นของยูโรโซนในเดือน 
ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.8 จากระดับ 47.8 ในเดือน พ.ย. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ระดับ 74.29 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนจากความเช่ือมั่นท่ีว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค
โควิด-19 ของจีนจะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันในจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลก กอปรกับกระทรวงพลังงาน
สหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่าจะเริ่มซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมสต็อกน้ำมันสำรองของประเทศ 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 ธันวาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ธ.ค., การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน พ.ย., ดุลบัญชี
เดินสะพัดไตรมาสที่ 3/65, ยอดขายบ้านมือสองเดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ไตรมาสที ่3/65, ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือน พ.ย., ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือน พ.ย. 

• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นด ี(LPR) 

• ประเทศญี่ปุ่น: ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.1%YoY, ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัว
ลดลง 0.6%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, การผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ลดลง 0.2%, PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 65 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 44.6 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในเดือน พ.ย. 65 ด่ิงลง 5.9%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 2.2%YoY, อัตรา
การว่างงานในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 5.7% 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 48.8 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


