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ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ก.ค. 65 อยู ่ท ี ่ระดับ 95.71  
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 6.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 61.01% เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ 58.10% ส่งผลให้เอ็มพีไอ 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. -ก.ค.) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
1.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 63.42% ทั้งนี้ มาจากปัจจัยภาพรวมการผลิ ตที่
ขยายตัวจากภาคการส่งออกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจเดือน ส.ค. อยู่ท่ี 49.6 ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือน ก.ค. 
โดยควำมเชื่อมั่นด้ำนต้นทุนปรับดีขึ้นมำก แม้จะยังอยู่ในระดับต ่า ขณะที่ความเช่ือมั่นด้านค าสั่งซื้อ การลงทุน และการจ้างงานปรับลดลงเล็กน้อย 
ส ำหรับดัชนีฯ ภำคกำรผลิตยังอยู่ต ่ำกว่ำระดับ 50 แต่ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากกลุ่มผลิตเหล็ก รวมถึงกลุ่มผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยางและพลาสติก
เป็นส าคัญ เนื่องจากความกังวลด้านต้นทุนลดลง ตามราคาเหล็กและราคาน ้ามันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านค าสั่งซื้อ 
การผลิต และผลประกอบการปรับเพิ่มขึ ้นมาก ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที ่ 54.0 จาก 52.1 ในเดือนก่อน จากเกือบทุก
องค์ประกอบที่ปรับดีขึ้นแม้ว่าความเช่ือมั่นด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต ่ามาก สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ยกเว้นด้านต้นทุนท่ียังอยู่
ในระดับต ่า 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 
2565 ระยะที่ 2 ซึ ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มก าลังซื ้อให้แก่ผู้ที่ ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยโครงการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา 
พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 8.93 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 1,873.77 ล้านบาท ทั้งนี้โครงกำรคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด
จ ำนวน 4.47 ล้ำนคน และมียอดใช้จ่ำยรวม 988.02 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจ านวน 499.99 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจา่ย
จ านวน 488.03 ล้านบาท 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปิดที่ 36.71 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที ่26 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 36.00 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่ายังเป็นไปตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค  
โดยช่วงนี้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า จากผลของบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งตลาดกังวลเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้ม 
ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อต่อเนื่องอีกระยะ หลังข้อมูลภาคการผลิตยังแข็งแกร่ง 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 

/ข 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 528 ประจ าวันที่ 5 กันยายน 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีผลผลิตอุตฯ ก.ค. ขยายตัว 6.37% 

• ดัชนีเชื่อมั่นธุรกจิ ส.ค. ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน แต่เร่ิมเห็นสัญญาณดีขึ้นตามภาพรวมศก. 

• คลัง เผยยอดใช้จ่ายคนละคร่ึงเฟส 5 ล่าสุดกว่า 988 ลบ. ย ้าใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 36.71 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 65 



 

- 2 - 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตขั้นสุดท้ำยของสหรัฐในเดือน ส.ค. 65 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.5 จากระดับ 52.2 ในเดือน ก.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภำคกำรผลิตของสหรัฐใน
เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 52.8 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ก.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรก่อสร้ำงในเดือน ก.ค. 
65 ลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.5% ในเดือน มิ.ย. 65, ค ำสั่งซื้อภำคโรงงำนของสหรัฐในเดือน ก.ค. 65 ร่วงลง 1.0% 
หลังจากดีดตัวขึ้น 1.8% ในเดือน มิ.ย. 65 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือน ส.ค. 65 ขยับขึ้นแตะ
ระดับ 49.4 จากระดับ 49 ในเดือน ก.ค. 65, ส่วนดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (PMI) ภำคบริกำรเดือน ส.ค. 65 ของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 52.6 
จากระดับ 53.8 ในเดือน ก.ค. 65 

รำคำน ้ำมันดิบในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 6.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ระดับ 86.87 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองใหญ่หลายแห่ง
เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามันชะลอตัวลง อาทิ เมืองเฉิงตูได้สั่งล็อกดาวน์
หลายพื้นที่ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่เข้ามาตั้งธุรกิจในเมืองแห่งนี้  ซึ่งรวมถึงโตโยต้า มอเตอร์ และฟ็อกซ์คอน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอโฟน
ให้กับบริษัทแอปเปิล อิงค์ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.5, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐ
ในเดือน ส.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 52.8, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ก.ค. 65 ลดลง 0.4%, ค าสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐใน
เดือน ก.ค. 65 ร่วงลง 1.0% 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ส.ค. 65 ขยับขึ้นแตะระดับ 49.4, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) 
ภาคบริการเดือน ส.ค. 65 ของจีนปรับตัวลงสู่ระดับ 52.6 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (5 – 9 กันยายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล,     
ดัชนีภาคบริการเดือน ส.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM), ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ส.ค. จากเอสแอนด์พ ีโกลบอล, 
ยอดค้าปลีกเดือน ก.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.ค., ดุลบญัชีเดินสะพัดเดือน ก.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จากไฉซนิ, ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการคา้
เดือนส.ค 


