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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เผยว่ำดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน มิ.ย. 65 เท่ากับ 107.58  
สูงขึ ้นถึง 7.66% เมื ่อเทียบกับเดือน มิ.ย.64 ซึ ่งเป็นอัตรำกำรเพิ ่มขึ ้นที ่ส ูงที ่ส ุดในรอบปีนี ้ นับตั ้งแต่ท ำสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี  
ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 65 เพิ่มขึ้น 5.61% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำนที่หักอำหำรสดและพลังงำนที่มีควำมผันผวนด้ำนรำคำออก 
ดัชนีอยู่ที่ 102.99 เพิ่มขึ้น 2.51% เทียบเดือน มิ.ย.64 ส่วนเฉลี่ย 6 เดือนเพิ่มขึ้น 1.85% 

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มิ.ย.65 ปรับตัวดีขึ้นเป็น
คร้ังแรกในรอบ 6 เดือน โดยอยู่ท่ีระดับ 41.6 เพิ่มขึ้นจำกเดือน พ.ค.65 ที่อยู่ที่ระดับ 40.2 เนื่องจำกผู้บริโภครู้สึกว่ำเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย 
หลังจำกที่สถำนกำรณ์โควิดในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีกำรผ่อนคลำยกฎระเบียบต่ำงๆ ให้ธุรกิจเริ่มเปิดด ำเนินกำรได้เป็นปกติ รวมทั้ งมี
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเพิ่มขึ้น แม้ว่ำยังกังวลต่อรำคำน ้ำมัน รำคำสินค้ำ และค่ำครองชีพสูง 

ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย เดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 36.3 
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 35.2 ในเดือน พ.ค.65 ดัชนีฯ ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นคร้ังแรก หลังจำกท่ีลดลงต่อเนื่องมำตั้งแต่เดือน ม.ค.65 ซึ่งผู้ประกอบกำรและ
ภำคธุรกิจส่วนใหญ่ต่ำงมีควำมหวังในเชิงบวกมำกขึ้นต่อภำวะเศรษฐกิจในอนำคต ซึ่งดัชนีจำกทุกภำค และทุก sector ปรับตัวดีขึ้น โดยพิจำรณำ
จำกยอดค ำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถำนกำรณ์โควิดในประเทศที่คลี่คลำยลง และเชื่อว่ำเศรษฐกิจไทย  
จะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงปลำยไตรมำส 3/65 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส ารวจ FTI Poll หัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรม จะรับมือกับวิกฤตพลังงานแพง
อย่างไร” ซึง่เป็นกำรส ำรวจผู้บริหำร ส.อ.ท. (CEO Survey) จ ำนวน 165 คน ครอบคลุมผู้บริหำรจำก 45 กลุ่มอุตสำหกรรม และ 76 สภำอุตสำหกรรมจังหวัด 
ผลการส ารวจพบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่าจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ท าให้ราคาน ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นกว่า 20% สวนทางกับการปรับราคาขายสินค้า
และบริการในช่วงที่ผ่านมา ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่า 10%  เนื่องจำกต้องกำรรักษำยอดขำย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำด 
รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมรำคำสินค้ำของรัฐ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65  
ที่ผ่ำนมำที่อยู ่ที ่ระดับ 35.63 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยเงินบำทในสัปดำห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่ำอย่ำงต่อเนื ่อง เพรำะตลำดยังมีควำมกังวล 
ต่อภำวะเศรษฐกิจถดถอยท้ังในสหรัฐ และสหภำพยุโรปจำกรำคำพลงังำนท่ีพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับเมื่อคืนรำคำทองค ำร่วงลงค่อนข้ำงเร็ว ซึ่งคำดว่ำ
จะท ำให้มี flow น ำเข้ำทองค ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดอลลำร์แข็งค่ำ 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่520 ประจ าวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เงินเฟ้อ มิ.ย. พุ่งนิวไฮ 7.66% 
• ดัชนีเชื่อมั่นบริโภค มิ.ย. ฟ้ืนตัวรอบ 6 เดือน 
• ความเชื่อมั่นหอการค้าไทยปรับตัวดีขึ้น 
• โพล ส.อ.ท. ชี้ราคาพลังงานดันต้นทุนการผลิตเพ่ิม ยอมหั่นก าไรรักษายอดขาย 
• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่36.02 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่1 ก.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลงที่ระดับ 52.7 
จำกระดับ 53.4 ในเดือน พ.ค. 65, สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำน (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3 หลังจำก
แตะระดับ 55.9 ในเดือน พ.ค. 65, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าเดือน พ.ค. 65 ลดลง 1.3% สู่ระดับ 8.55 หมื่นล้ำนดอลลำร์ 
ทั้งนี้ การน าเข้าเพ่ิมขึ้น 0.6% สู่ระดับ 3.414 แสนล้ำนดอลลำร์ ขณะทีก่ารส่งออกเพ่ิมขึ้น 1.2% สู่ระดับ 2.558 แสนล้ำนดอลลำร์ 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนใน
เดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 16 เดือนอยู่ที ่52.0 จำกระดับ 54.8 ในเดือน พ.ค. 65 

ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (NBS) ของจีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรำยปี 
โดยขยำยตัวหลังจำกเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือน พ.ค. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบำลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 3.6% หลังเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือน เม.ย. 65 
ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน ้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน ส.ค. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ระดับ 104.79 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 3.6 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น 
2.9% เมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด-19 ในประเทศจีน โดยนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงกำรเงินของจีนประกำศมำตรกำรตรวจเช้ือโควิด-19 ครั้งใหญ่เป็นเวลำ 3 วัน โดยพุ่งเป้ำติดตำมผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ระบำด
ในคำรำโอเกะแห่งหนึ่ง นอกจำกน้ี ตลำดยังได้รับผลกระทบจำกควำมกังวลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจถดถอยท้ังในสหรัฐและทั่วโลก โดยในสหรัฐนั้น 
ธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) สำขำแอตแลนตำเปิดเผยแบบจ ำลองคำดกำรณ์ GDPNow ล่ำสุดแสดงซึ่งให้เห็นว่ำ เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 2.1%  
ในไตรมำส 2 จำกเดิมที่บ่งช้ีว่ำมีแนวโน้มหดตัว 1.0% 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.7, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน มิ.ย. 
65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.3, ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐในเดือน พ.ค. 65 ลดลง 1.3% โดยการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 0.6% ขณะที่          
การส่งออกเพ่ิมขึ้น 1.2% 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต-บริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวลดลงแตะระดับต ่าสุดในรอบ 16 
เดือนอยู่ท่ี 52.0 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 2.5% 

• ประเทศญ่ีปุ่น: ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 3.6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11 - 15 กรกฎาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขอัตรำเงินเฟ้อเดือนมิ.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือนพ.ค. 

• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย., ยอดน ำเข้ำ ยอดส่งออก และ
ดุลกำรค้ำเดือนมิ.ย. 


