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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนส.ค.65 อยู่ที่ระดับ 43.7  
จากระดับ 42.4 ในเดือนก.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนก.พ. เป็นต้นมา 
ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 37.8 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานท า อยู่ที่ 40.9 และดัชนีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 52.3 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทย เดือน ส.ค.65 พบว่า 
ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 40.0 ซ่ึงเป็นดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการในการ
เดินทางเข้าประเทศ การยกเลิกระบบ Thailand Pass ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา การปรับพื้นที่เฝ้าระวัง 
โควิด 19 เป็นพื้นที่สีเขียวท้ังประเทศ ในขณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด 19 และการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ในขณะที่การส่งออกในช่วงเดือน ก.ค. ขยายตัวร้อยละ 4.34 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการส ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 90.5 
ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.0 ในเดือนก.ค. โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศเป็นส าคัญ 
ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ปรับตัวดีขึ้นและภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุม 
โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนจากความต้องสินค้าภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงผลกระทบเศรษฐกิจโลกต่อธุรกิจไทย พบว่ากว่า 90% ระบุว่า
ธุรกิจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย ค่าครองชีพสูงการขึ้นดอกเบี้ยและการขึ้นค่าแรงข้ันต ่าเพราะท าให้ยอดขาย ก าไรและลูกค้าลดลง 
ขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นและขาดสภาพคล่องทางการเงิน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 
และภาคธุรกิจมองว่า เศรษฐกิจไทยช่วง 6 เดือนถึง 1 ปี จะไม่เปลี่ยนไปมากนัก แต่สิ่งที่กังวลคือ ต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้นค่าครองชีพสูงและเงินเฟ้อ
สูงขึ้นจากราคาพลังงาน จึงต้องการให้รัฐบาลสกัดเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไป โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ภาคธุรกิจยังท า
ธุรกิจต่อไปได้ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า โดยก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต ่า
ทั่วประเทศอยู่ที่ 328-354 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ถือเป็นความเห็นชอบของไตรภาคีที่เป็นเอกฉันท์ ทั้งนายจ้าง
ลูกจ้างและปลัดกระทรวงแรงงาน โดยปรับขึ้นอยู่ที่ 5-8% ภาพรวมปรับอยู่ที่กว่า 5% ถือว่าผ่านมา 2 ปี รวบยอดปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค.ปรับขึน้ต่อเนื่อง 3 เดือน ส่งสัญญาณ ศก.ฟ้ืน 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของการค้าไทยเดือนส.ค. ปรับตัวดีขึ้น 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรม เดือนส.ค. แตะ 90.5 

• ธุรกิจซมพิษ เศรษฐกิจถดถอย! เงินเฟ้อพุ่ง 

• ครม. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 ต.ค.นี้สกัดเงินเฟ้อพุ่ง ราคาสินค้าขึ้นไปรอนานแล้ว 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่36.92 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65 
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ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.92 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่9 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 36.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังมีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาจากความกังวล
ถึงโอกาสเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวลงโดยลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากปรับตัวลง 0.4% ในเดือน ก.ค. 65, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบรายปี, กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง 0.4% ในเดือน ก.ค. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจ
ในเดือน ก.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.6% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.4% ในเดือน มิ.ย. 65 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี 
ซึ่งแข็งแกร่งกว่าในเดือน ก.ค. 65 ที่เพ่ิมขึ้น 3.8%, ยอดค้าปลีกเดือน ส.ค. 65 พุ่งขึ้น 5.4% แข็งแกร่งกว่าในเดือน ก.ค. 65 ที่ปรับตัวข้ึน 2.4% 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ก.ค. 65 พุ่งขึ้น 5.3% เมื่อเทียบเป็นราย
เดือน, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานยอดขาดดุลการค้าในเดือน ส.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ 2.8173 ล้านล้านเยน (1.971 หมื่นล้านดอลลาร์) ยอด
น าเข้าพุ่งขึ้น 49.9% และยอดส่งออกที่ปรับตัวขึ้น 22.1% 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือนต.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ระดับ 85.11 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
1.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลที่ว่าการเร่งปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น ้ามัน นอกจากน้ี ตลาด
น ้ามันยังถูกแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกออกรายงานเตือนว่า เศรษฐกิจโลกก าลังเข้าใกล้ภาวะ
ถดถอยเนื่องจากธนาคารกลางท่ัวโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนส.ค. 65 ปรับตัวลงโดยลดลง 0.1%, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนส.ค. 65 
เพ่ิมขึ้น 8.3%, ยอดค้าปลีกในเดือนส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.3%, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือนก.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.6% 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 4.2%, ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 5.4% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือนก.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 5.3%, ยอดขาดดุลการค้าในเดือนส.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ 2.8173 

ล้านล้านเยน ยอดน าเข้าเพ่ิมขึ้น 49.9% และยอดส่งออกที่ปรับตัวขึ้น 22.1% 
• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (19-23 กันยายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2565, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการ
อนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.. 


