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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจ าเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 92.6 
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 93.5 เป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากปัจจัยลบจากภาคการผลิตที่ชะลอลง
จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีฯ ค าสั่งซื้อสินค้า ปริมาณการผลิตและผลประกอบการปรับตัวลดลง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 เห็นชอบขยายเวลาปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน ้ามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 4 เดือน  มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 ถึง 20 พฤษภาคม 2566  
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชน และขุนคลังจี้กองทุนน ้ามันฯ บริหารจัดการ ลดราคาขายปลีกน ้ามัน
ดีเซล 1-2 บาทต่อลิตร ตรึงราคาขายไม่เกิน 33-35 บาทต่อลิตร 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
เปิดเผยว่า ภายในไตรมาส 1/66 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หลังจากที่ผ่านมาได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ 
แม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบปีที ่ผ่านมา ซึ ่งส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย  
ไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้เพื่อรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝาก และรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ 
กับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ แต่คาดว่าคงจะปรับขึ้นเพียงครึ่งหนึ่งของที่ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับขึ้นไปก่อนหน้าน้ีแล้ว 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจผู้ประกอบการและประชาชนช่วงตรุษจีนปี 66  
คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายสูงถึง 45,017.17 ล้านบาท สูงสุดรอบ 3 ปี นับจากปี 64 ที่มีมูลค่า 44,939.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
13.6% จากปี 65 ที่มีมูลค่า 39,627.79 ล้านบาท ขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยส่วนใหญ่เกิดจากราคาสินค้าแพง แต่หาก
พิจารณาส่วนที่เหลือจะเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ประชาชนมีความตั้งใจออกไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามามากขึ้น ยิ่งส่งผลให้บรรยากาศคึกคัก
มากขึ้น  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 32.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 66  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้แข็งค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจากในช่วงนี้ตลาดเริ่มกังวล
เรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อีกทั้งทางฝั่งยุโรป ผู้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ออกมาให้ความเห็นสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ส่งผลให้ 
เงินสกุลยูโรแข็งค่า และดอลลาร์อ่อนค่าลง ทั้งนี้คาดว่าตลาดรอปัจจัยใหม่ เช่น การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สิ้นเดือน ม.ค. 66 นี ้
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 548 ประจ าวันที่ 23 มกราคม 2566 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 565 ต ่าสุด 7 เดือน กังวลต้นทุนพุ่ง 

• มติ ครม. ขยายลดภาษีน ้ามันดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 4 เดือน จี้ลดราคาขายปลีกลงอีก 2 บาทต่อลิตร 

• เตรียมตัว! แบงก์รัฐจ่อทยอยขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ใน Q1/66  

• ตรุษจีนเงินสะพัด 4.5 หมื่นล้าน สูงสุดในรอบ 3 ปี 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่32.79 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวนัศกุร์ท่ี 13 ม.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2%  
ในเดือน พ.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 65 ดิ ่งลง 1.1% หลังจากลดลง 1.0% ในเดือน พ.ย. 65,  
สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ต.ค. 65, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน  ธ.ค. 65 ลดลง 0.7% หลังจากปรับตัวลง 0.6% ในเดือน พ.ย. 65, สมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 1.5% สู่ระดับ 4.02 ล้านยูนิต 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลง 1.8%, อัตราว่างงานในพื้นที่เขตเมือง
ของจีนในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 5.5% ลดลงจากระดับ 5.7% ในเดือน พ.ย. 65, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.3% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ีร้อยละ 4.0 
ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ระดับ 81.31 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
1.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบปรับตัวข้ึนซึ่งได้แรงหนุนจากความเช่ือมั่นเกี่ยวกับอุปสงค์น ้ามันดิบจากจีน 
หลังการยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 นอกจากน้ีข้อมูลสต็อกน ้ามันของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาด โดยส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน
ของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยในวันพฤหัสบดี (19 ม.ค.) ว่า สต็อกน ้ามันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 8.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 6.2%, ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 65 ดิ่งลง 1.1%, สต็อกสนิค้า
คงคลังภาคธุรกิจในเดือน พ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 0.4%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 0.7%, ยอดขายบ้าน
มือสองเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 1.5% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลง 1.8%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.3% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ีร้อยละ 4.0 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23 - 27 มกราคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., 
สต็อกสินคา้คงคลังภาคธรุกิจเดือนพ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปดิเผยตวัเลขดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนธ.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย., ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการคา้
เดือนธ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขดชันีราคาบ้านเดือนธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค., การลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเดือนธ.ค., อัตราว่างงานเดือนธ.ค. 


