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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) หรืออัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 104.79 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.73% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลให้ CPI 
ไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค. 65) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.75% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ 
102.43 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.00% และเพิ่มขึ้น 0.23% จากเดือนก.พ. 65 ส่งผลให้ CORE CPI ไตรมาสแรกของปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 
1.43% ในขณะเดียวกัน สนค. ยังได้ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 65 ใหม่ในกรอบ 4-5% หรือเฉลี่ยทั้งปีท่ี 4.5% ซึ่งถือว่าสูงสุดใน
รอบ 13 ปี จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในกรอบ 0.7-2.4% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 89.2 เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 86.7 ในเดือน ก.พ. 65 โดยค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 25 เดือนนับตั้งแต่ มี.ค.63 เนื่องจากดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ ได้แก่ คำสั่งซื้อ
โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้ 
ได้แก่ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศและหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว และความต้องการ
สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับกรอบประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 65 เป็นขยายตัว 2.5-4% จาก
เดิม 2.5-4.5% พร้อมกับปรับเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเป็น 3.5-5.5% จากเดิม 2-3% ส่วนการส่งออกยังคงเป้าเดิมไว้ที่ 3-5% สาเหตุเนื่องจากความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อและยังมีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มทะยานสูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มลดลง, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประเมินว่าการส่งออกของไทยในปี 65 จะยัง
เติบโตได้ที่ 5% (ณ เม.ย. 65) หรือทั้งปีส่งออกรวมมูลค่า 284,880 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 23,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ยังคงต้องจับตาแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงไม่แน่นอน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่1 เม.ย. 65 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า ทั้งนี้เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์สอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิหุ้นและ
พันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดีเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นอย่าง
แข็งแกร่ง หลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันท่ี 15-16 มี.ค. 65 และถอ้ยแถลงของเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของเฟดสะท้อนท่าที
การเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินท้ังในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและการปรับลดงบดุล 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 104.79 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.73% 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 89.2 (สูงสุดในรอบ 25 เดือน) 

• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับกรอบประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 65 เป็นขยายตัว 2.5-4% 

• สภาผู้ส่งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ประเมินว่าการส่งออกของไทยในปี 65 จะยังเติบโตได้ที่ 5% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.61 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่1 เม.ย. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 0.1% สู่ระดับ 8.92 
หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การนำเข้าพุ่งขึ้น 1.3% สู่ระดับ 3.178 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.8% สู่ระดับ 2.286 แสนล้าน
ดอลลาร์, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. 65 พุ่งขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ม.ค. 65, เอส
แอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.0 จากระดับ 
56.5 ในเดือน ก.พ. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนใน
เดือน มี.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9 จากระดับ 55.5 ในเดือน ก.พ. 65 

ประเทศจีน: สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนเผยว่าสัดส่วนการถือครองเงินตราต่างประเทศของจีน
ในเดือน มี.ค. 65 ลดลง 0.8% 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ก.พ. 
65 ปรับตัวขึ้น 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ระดับ 98.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
1.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมาจากการที่ตลาดคลายความวิตกเกี่ยวกับปญัหาด้าน
อุปทาน หลังจากหลายประเทศประกาศแผนการที่จะระบายน้ำมันดบิสำรอง โดยประเทศสมาชิกของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้
ตกลงกันว่าจะร่วมกันระบายน้ำมัน 60 ล้านบาร์เรลจากคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉิน หลังจากสหรัฐฯ ประกาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะระบายน้ำมัน 
180 ล้านบาร์เรล 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 เมษายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., ราคานำเข้า
และราคาส่งออกเดือน มี.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 0.1%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ก.พ. 
65 พุ่งขึ้น 2.5%MoM, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 65 พุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.0 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.9 

• ประเทศจีน: สัดส่วนการถือครองเงินตราต่างประเทศของจีนในเดือน มี.ค. 65 ลดลง 0.8% 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่นในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้น 1.1%YoY 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


