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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1% เป็น 1.25% ต่อปี 
โดยให้มีผลทันท ีโดย กนง. มองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนท่ีเป็นแรงส่ง และช่วยลด
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้ แต่ยังต้องติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนสูงและอาจชะลอตัวมากกว่าคาด และความ
ต่อเนื่องของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 

กระทรวงพาณิชยเ์ปิดเผยว่ายอดการส่งออกในเดือน ต.ค. 65 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 4.4% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดการส่งออกรวม 10 เดือนของป ี65 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่ารวม 243,138.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.1% โดย
กระทรวงพาณิชยค์าดว่าภาพรวมการส่งออกปี 65 จะเกินเป้าท่ีตั้งไว้ 4% เกือบหน่ึงเท่าตัว และมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 9 ล้านล้านบาท 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค 65 หดตัว 3.7% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ซึ่งจะกลับมา
ผลิตเป็นปกติอีกครั้งในเดือนหน้า โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกในเดือน ต.ค. 65 ได้แก่ ยานยนต์ จากรถบรรทุกปิกอัพและรถยนต์นั่งขนาด
กลางที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง น้ำมันปาล์ม ขยายตัวจากความต้องการสินค้ามากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน รวมถึงมีผลผลิตปาล์ม
น้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งขยายตัวตามการเติบโตของตลาดโลก ในขณะที่ดัชนี MPI ในช่วง 
10 เดือนแรกของปี 65 อยู่ที่ 99.06 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 10 เดือนแรก
ของปี 65 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.1 เป็นผลจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเที่ยวท่ีกลับมาดีขึ้น 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับหลักการจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.11% ตามกฎหมายเดิม หลังจากยกเว้นให้มานาน โดยในปี
แรกจะจัดเก็บในอัตราเพียงครึ่งหน่ึง หรือ 0.055% โดยจะให้เวลาเตรียมตัว 3 เดือนก่อนเริ่มเก็บจริง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่25 พ.ย. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดบัแข็งค่าสุดในรอบกว่า 5 เดือนครึ่ง ทั้งนีเ้งินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆ โดยมีแรงหนุนจากถ้อย
แถลงของประธานเฟด ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอขนาดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในการประชุมครั้ง
สดุท้ายของป ีประกอบกับเงินหยวนทยอยฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความหวังว่าทางการจีนน่าจะทยอยผ่อนปรนมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิดใน
ระยะข้างหน้า นอกจากนั้นการแข็งค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะพอร์ตการลงทุนระหว่างวันท่ี 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ของนักลงทุนต่างชาติ
ที่เข้าซื้อสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยเป็นมูลค่า 25,269 ล้านบาท และ 4,493 ล้านบาท ตามลำดับ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อป ีจาก 1% เป็น 1.25% ต่อป ีโดยให้มีผลทันที 

• ยอดการส่งออกในเดือน ต.ค. 65 มีมูลค่า 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 4.4%YoY 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ต.ค 65 หดตัว 3.7%YoY 

• ที่ประชุม ครม. มีมตรัิบหลักการจัดเก็บภาษีในอัตรา 0.11% ตามกฎหมายเดิม หลังจากยกเว้นให้มานาน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่25 พ.ย. 65 



 

- 2 - 

Weekly Review 

 

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลดลง 0.3% เมื่อเทียบ
รายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ก.ย. 65, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกลดลง 16,000 
ราย สู่ระดับ 225,000 รายในสัปดาห์ทีผ่่านมา ต่ำกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 236,000 ราย แต่ตัวเลขดังกว่าวก็ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 
215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผย
ว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.0 จากระดับ 50.2 ในเดือน ต.ค. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พ ีโกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. 65 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.1 จากระดับ 46.4 ในเดือน ต.ค. 65 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตในเดือน พ.ย. 65 ลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 48.0 
เมื่อเทียบกับ 49.2 ในเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ระดับ 79.98 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อน่ึง สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และ
ความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในประเทศจีนจะฟื้นตัว หลังจากทางการจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปักกิ่งและ
เมืองกว่างโจว โดยทีก่รุงปักกิ่งนั้นอนุญาตให้ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงกักตัวท่ีบ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แทนมาตรการเดิมที่ผู้ติดเช้ือ
จะต้องเข้ารับการรักษาในศูนย์กักตัวท่ีรัฐบาลจัดสรรไว้ไม่ว่าจะติดเชื้อรุนแรงเพียงใดก็ตาม ในขณะที่เมืองกว่างโจวนั้นรัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลกิ
มาตรการล็อกดาวน์แล้ว 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(5–9 ธันวาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย., ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ย., ยอด
สั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ต.ค., ยอดส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าเดือน ต.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ประจำไตรมาสที ่3/65 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ต.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 3/65 
(ประมาณการครั้งสุดท้าย) 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน พ.ย., ยอดส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าเดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวลดลง 0.3%MoM, ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ัง
แรกลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 225,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา, ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่
ระดับ 49.0 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของยูโรโซนในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.1 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซ้ือภาคการผลิตในเดือน พ.ย. 65 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.0 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


