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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสที่ 2/65 ขยายตัว 
2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาที่จีดีพีขยายตัวได้ 2.3% รวมครึ่งปีแรกเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวได้ 2.4% โดยเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2/65 ได้รับอานิสงค์จากการขยายตัวของสินค้าและบริการที่มาจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
54.3% การอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนท่ีเพิ่มขึ้น 6.9%  และการอุปโภคภาครัฐบาลที่เพิ่มขึ้น 2.4% เป็นต้น และนอกจากน้ัน สศช. ยังได้ปรับ
คาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวไปอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประมาณ 
9 ล้านคน, ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามูลค่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที ่2/65 อยู่ที่ 
5.27 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.88% ของสินเชื่อรวม โดยมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาสที่ 1/65 ซึ่งมีมูลค่าเอ็นพีแอล 5.31 แสนล้านบาท 
คิดเป็น 2.93% ของสินเช่ือรวม โดยเป็นผลมาจากการช่วยเหลือลูกหนี้ บริหารจัดการและปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการดูแลคุณภาพสินเช่ืออย่าง
มีคุณภาพ ส่วนตัวเลขหนี้ท่ีค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ท่ี 6.09% ของสนิเช่ือรวม 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 65 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนจำนวน 784 โครงการ เพ่ิมขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 219,710 ล้านบาท ลดลง 42.0% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในป ี64 นั้นมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมาก และ
มีเงินลงทุนรวมสูงถึง 75,780 ล้านบาท, กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 
65 มีมูลค่า 8,713 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 93.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเงินบาท 286,091 ล้านบาท และเป็นสินค้า
ส่งออกอันดับที ่3 ที่ทำรายได้เข้าประเทศสูงสุด 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 65 
โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าทดสอบระดับ 35.75 บาท/ดอลลาร์ฯ หลังตัวเลขจีดีพีไตรมาสที่ 2/65 ของไทยขยายตัวเพียง 2.5% ซึ่งต่ำ
กว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ นอกจากนั้น
สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ได้ปรับตัวอ่อนค่าลงตามค่าเงินหยวนท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสัญญาณอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนอาจทำให้ทางการจีน
ต้องออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนเงินดอลลาร์ฯ นั้นได้ฟื้นตัวขึ้นตามสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ หลังรายงานการประชุม
ของเฟดตอกย้ำว่า เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุม/ยอมรับได้   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีีพี) ในไตรมาสที ่2/65 ขยายตัว 2.5%YoY 

• มูลค่าเอ็นพีแอลของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที ่2/65 อยู่ท่ี 5.27 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.88% ของสนิเชื่อรวม 

• ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จำนวน 784 โครงการ เพ่ิมขึ้น 4.0%YoY โดยมมีูลค่าการ
ลงทุนรวม 219,710 ล้านบาท ลดลง 42.0%YoY 

• การส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 มีมูลค่า 8,713 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 93.86%YoY 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.66 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดทีี ่11 ส.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 
0.6% หลังจากทรงตัวในเดือน มิ.ย. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 ทรงตัว (หรือเพิ่มขึ้น 
0.0%) หลังจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือน มิ.ย. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจาก
ดีดตัวขึ้น 1.6% ในเดือน พ.ค. 65, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรพัย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. 65 
ด่ิงลง 5.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 4.81 ล้านยูนิต  

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 2.7% เมื่อเทียบรายปี, การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 65 ของจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.8% โดยลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือน มิ.ย. 65, อัตราการว่างงานในพื้นที่
เขตเมืองของจีนในเดือน ก.ค. 65 อยู่ท่ี 5.4% ซึ่งลดลงจากเดือน มิ.ย. 65 ซึ่งอยู่ที ่5.5%  

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในเดือน ก.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 1.44 ล้านล้านเยน (1.07 หมื่นล้าน
ดอลลาร์) โดยมูลค่าการนำเข้าพุ่งขึ้น 47.2% จากปีก่อนหน้า แตะระดับ 10.19 ล้านล้านเยน ขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 19.0% แตะ
ระดับ 8.75 ล้านล้านเยน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ระดับ 90.77 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.32 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคดิเป็น 
1.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
หลังจากสหรัฐฯ และจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ นอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลง
นิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาด ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากมุมมองที่ว่าการที่สหภาพ
ยุโรป (EU) แบนการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว และจะเป็นปัจจัยหนุนใหร้าคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นไป
อีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (22-26 สิงหาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล, 
ยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.6%, ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ใน
เดือน ก.ค. 65 ทรงตัว (หรือเพ่ิมขึ้น 0.0%), สต็อกสนิค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 1.4%MoM, ยอดขายบ้าน
มือสองในเดือน ก.ค. 65 ด่ิงลง 5.9%MoM 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 2.7%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค. 65 ของจีนขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
3.8%, อัตราการว่างงานในพื้นที่เขตเมืองของจนีในเดือน ก.ค. 65 อยู่ที ่5.4% 

• ประเทศญี่ปุ่น:  ในเดือน ก.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 1.44 ล้านล้านเยน โดยมูลค่าการนำเข้าพุ่งขึ้น 47.2%YoY ขณะที่
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 19.0%YoY 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


