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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

สหรัฐอเมริกา

การน าเข้าของจีนเดือน มี.ค. 65 ลดลงอย่างไม่คาดคิด
ทีอ่ัตรา -0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรก 
ตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 โดยการน้าเข้าน้้ามันดิบลดลง 14% 
และการน้าเข้าทองแดงลดลง 8.8% เนื่องจากการควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ท้าให้การ
น้าเข้าสินค้าหยุดชะงักและส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ 
ท้า ให้การผลิตและความต้องการวัตถุดิ บในหลาย
อุตสาหกรรมหดตัว ขณะที่การส่งออกของจีนยังคง
ขยายตัวที่ 14.7% ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 
13% ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้า 47.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในเดือน มี.ค. 65 มากกว่า 2 เท่า ของระดับที่คาดการณ์ไว้
ที่ 22.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการว่างงานของออสเตรเลียในเดือน มี.ค. 65
เท่ากับ 4.0% ซ่ึงเป็นอัตราที่ต่ าที่สุดในรอบ 13 ปี โดย
ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว หลังมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 1.8
หมื่นต้าแหน่งในเดือน มี.ค. 65 หรือ 3.4 แสนต้าแหน่ง
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการแรงงาน
ยังคงขยายตัว โดยมีต้าแหน่งงานว่างสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 
4.2 แสนต้าแหน่ง สูงกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดถึง 86%
ส่งผลให้อัตราค่าจ้างขยายตัวสูง อีกทั้งธุรกิจบางแห่งมีแผน
ที่จะส่งผ่านต้นทุนการผลิตและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
ไปยังผู้บริโภคจึงเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. 65 จะขยายตัวมากกว่า 4% และ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะขยายตัวมากกว่ากรอบเป้าหมายของ
ธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

ราคาน  ามันที่พุ่งสูง ส่งผลให้เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 65
แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ 
ธ.ค. 24 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานที่ขยายตัวถึง 32%
หลังสหรัฐฯ ระงับการน้าเข้าน้้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ
จากรัสเซีย นอกจากนี้ ราคาอาหารยังเพิ่มขึ้น 8.8% เนื่องจาก
ทั้งรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของสินค้าที่บริโภค
กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐฯ เช่น ข้าวสาลี และน้้ามัน
ดอกทานตะวัน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางส่วน
เช่ือว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันอาจใกล้เคียงระดับสูงสุดแล้ว 
โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน มี.ค. 65 ขยายตัว 1.2% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน ทั้งนี้ เมื่อหักราคาพลังงานเช้ือเพลิง
และอาหารที่มีความผันผวน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งต่้ากว่าที่คาดไว้

ธนาคารกลางยุ โรป (ECB) มีแผนที่จะยุ ติการซื อ
พันธบัตรในไตรมาสที่  3 ปี  65 และมีมติคงอัตรา
ดอกเบี ยที่ 0% โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต ซึ่ง ECB จะพิจารณาตาม
สถานการณ์เงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 
ทั้งนี้  นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ให้ข้อมูลว่า
อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงขึ้น 
ก่อนจะถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางปี 65 ตามราคาพลังงาน
และอาหารที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย -
ยูเครน ซึ่ง ECB จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นายอเล็กซ่ี คูดริน ประธานหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน
ของรัฐสภารัสเซีย (The Accounts Chamber of 
the Russian Federation) คาดว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะ
หดตัวมากกว่า 10% ในปี 65 และหากการคว่้าบาตรของ
นานาชาติยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน เศรษฐกิจรัสเซียจะตอ้ง
ใช้เวลามากกว่าสองปีในการปรับตัวเบื้องต้น ก่อนจะต้องมี
การปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง 
โดยเฉพาะในด้านการน้าเข้าสินค้าทดแทน นอกจากนี้ 
ยังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียในปี 65 อาจสูงถึง 20%
ซึ่งมากกว่าอัตราเงินเฟ้อปี 64 กว่าสองเท่า สอดคล้องกับ
การคาดการณ์ของ Capital Economics

สอบถามเพ่ิมเติมไดท้ี่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860
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จีน

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
อินเดียและเอเชียใต้ จากปัญหาด้านอุปทานและความเสี่ยง
ด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 
โดยปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียใน
ปีงบประมาณ 65 เหลือ 8% (จากคาดการณ์เดิมที่ 8.7%) และ
ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียใต้ (ไม่รวมอัฟกานิสถาน) 
ปี 65 เหลือ 6.6% (จากคาดการณ์เดิมที่  7.6%) โดย
นายฮาร์ทวิก เชเฟอร์ รองประธานธนาคารโลกประจ้า
ภูมิภาคเอเชียใต้ให้ข้อมูลว่า ราคาน้้ามันและอาหารที่สูงข้ึน
จะส่งผลลบอย่างมากต่อรายได้ที่แท้จริงของประชาชน 
และการพึ่งพาการน้าเข้าพลังงานของภูมิภาคท้าให้ต้อง
เปลี่ยนไปด้าเนินนโยบายการเงินที่เน้นเรื่องอัตราเงินเฟ้อ
มากกว่าการฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการ
บริโภคของครัวเรือนในอินเดียยังถูกจ้ากัด เนื่องจาก
ตลาดแรงงานยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการแพร่ระบาดและ
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ 

รัสเซีย
สหภาพยุโรป



รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้า ไทย-เตลังคานา 
หรือ Mini-FTA เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย 
และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย 
ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับ
รัฐบาลระดับรัฐ หรือเมืองรองของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งขยาย
การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญอันดับท่ี 11 ของไทยใน
ตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเซียใต้

ธนาคารโลก ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 65
ขยายตัว 2.9% (เดิม 3.9%) โดยสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผล
กระทบต่อราคาพลังงาน ท าให้ไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก 
เนื่องจากน าเข้าพลังงาน 4.5% ของ GDP ทั้งนี้ ราคาน้ ามัน ก๊าซ 
และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจท าให้รัฐบาลแบกรับภาระ
หนี้ครัวเรือนที่สูงข้ึน

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ฟ้ืนตัว เนื่องจากแรงกดดันช่วงขาลงของการอุปโภคในภาคบริการ
และผลกระทบของภาวะอุปทานขาดแคลนเริ่มลดลง รวมถึงการฟื้นตัว   
ของอุปสงค์จากต่างประเทศ และการออกนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย   
ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แม้ว่าจะได้รับผลกระทบ
จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงาน
และต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น มีแนวโน้มท าให้อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้
จะระบายน ้ามัน 7.23 ล้านบาร์เรล จากคลังส ารองน้ ามันดิบ
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ตลาดพลังงานมีเสถียรภาพ รวมทั้งลด
ภาระของประชาชนท่ามกลางวิกฤติยู เครนที่ยืดเยื้อและราคา
พลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ เกาหลีใต้จะยังมีน้ ามันส ารองที่ใช้ได้นานกว่า  
90 วัน โดยไม่ต้องน าเข้า

อินโดนีเซีย

ธนาคารโลก คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจมาเลเซีย ปี 65 จะเติบโตที่ 5.5% 
จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเติบโต 5.8% เนื่องจากผลกระทบเงินเฟ้อด้านราคา
อาหาร และน้ าท่วม อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจยังคงสามารถเติบโต       
ที่ระดับ 5.5% เนื่องจากได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ 
และการส่งออกที่ขยายตัว โดยเฉพาะสินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มาเลเซีย

กัมพูชาประกาศว่า โครงการท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐ 
อังกอร์ ซ่ึงลงทุนโดยจีน จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ถูกขึ้นทะเบียนโดย
ยูเนสโก ทั้งนี้ ท่าอากาศยานมีก าหนดสร้างเสร็จในปี 66 รองรับผู้โดยสาร
สูงสุดถึง 7 ล้านคนต่อปี และรองรับการลงจอดของเครื่องบินได้ทุกประเภท

กัมพูชา

อุปสรรคการขนส่งสินค้าทางถนนไปยังจีน ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้รถไฟลาว-จีน เพ่ิมสูงขึ น สถิติในเดือน มี.ค. 65 มีการขนส่งสินค้า
จากลาวไปจีน 120,000 ตัน ขณะท่ีไทยมีแผนสร้างศูนย์กระจายสินค้า
สถานีรถไฟ จ.หนองคาย และสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งใหม่ เพื่อ
เพิ่มการเดินรถไฟไทย-ลาว จาก 2 ขบวนต่อวัน เป็น 24 ขบวนต่อวัน

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ธนาคารกลางเมียนมา ประกาศให้ประชาชนในประเทศขาย
สกุลเงินต่างประเทศท่ีเป็นรายได้ทั งหมดเป็นเงินจ๊าต ภายใน 1 วัน
หลังจากที่ได้รับรายได้นั น ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามต้องถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในความพยายามส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

เมียนมา

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ
เวียดนาม ปี 65 จะเติบโตที่ 6.5% โดยมีปัจจัยส าคัญจากนโยบายรัฐ
ในการควบคุมโควิด-19 ที่ได้ผลดี การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการ
การเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารโลกปรับลดอัตราการเติบโต
เหลือ 5.3% เนื่องจากมองว่าตลาดส่งออกหลักของเวียดนามชะลอตัว

เวียดนาม

ส้านักงานสถิติฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานอัตราการว่างงานเดือน ก.พ. 65
ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 6.4% แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาด 
โควิด-19อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานปรับตัวดีขึ้นจาก 60.5% ในเดือน ม.ค. 65
มาอยู่ที่ 63.8% ในเดือน ก.พ. 65 ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว 
และการเดินทางที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีการสร้างงานอย่างมีนัยส าคัญ

ฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 - 15 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

ธนาคารกลางอินโดนเีซีย (Bank Indonesia : BI) เปิดเผยว่า ทิศทาง
อัตราเงินเฟ้อในปี 65 จะยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากก าลังการผลิต
สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ และจะยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดบั 3.5% หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย
ที่ระดับ 2% - 4%

กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานของ
สิงคโปร์ได้กลับคืนสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนการเกิดโรคโควิด-19     
โดยอัตราว่างงานล่าสุดในเดือน ก.พ. 65 ลดลงสู่ 2.1% เมื่อเทียบกับ 2.3% 
ในเดือน ม.ค. 65 เนื่องจาก อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ใน
ระดับสูง ท าให้อัตราว่างงานลดลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านห่วงโซ่
อุปทานและราคาพลังงานจะยังคงส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของธุรกิจ



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ
ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยกลับมาเพิ่มขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)
สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ท่ี 102.61 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ท่ี
107.06 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ท่ี 104.16 USD/BBL
โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์กลับมาเพิ่มขึ น เมื่อตลาด
คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้สูงท่ีสหภาพยุโรป (EU) จะคว่้าบาตร
การน้าเข้าน ้ามันจากรัสเซีย และอาจหาแหล่งน้าเข้าอื่นทดแทน 
อย่างไรก็ดี EU โดนกลุ่มโอเปกปฏิเสธข้อเรียกร้องท่ีขอให้เพิ่มก้าลัง
การผลิต อีกทั งเลขาธิการโอเปก (H.E. Mohammed Barkindo)
ยังกล่าวถึงผลกระทบจากการคว่้าบาตรจะส่งผลให้น ้ามันหายไปจาก
ตลาดประมาณ 7 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะท่ีน ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ (สิ นสุด 
ณ วันท่ี 8 เม.ย. 65) แม้ว่าจะเพิ่มขึ นจากสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ยัง
ถือว่าต่้ ากว่าปริมาณเฉลี่ย 5 ปี ท่ีผ่านมาของช่วงเวลาเดียวกัน 
ถึงร้อยละ 13 จึงท้าให้ตลาดกังวลว่าจะเกิดภาวะอุปทานขาดแคลน

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 18 – 22 เม.ย. 65

ประมาณการราคาน ้ามันดิบ

Dubai ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2563 63.76 54.51 32.94 23.27 30.67 41.03 43.47 44.13 41.55 40.81 43.54 50.02 42.48
2564 54.91 60.87 64.55 62.95 66.58 71.72 73.00 69.74 72.76 81.75 80.51 73.21 69.38
2565 83.60 92.10 111.06 *102.70 97.37
YoY 52.25 51.31 72.05 63.15 40.34

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1-15 เม.ย. 65, ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai

01-04-65 99.27 104.39 101.76

04-04-65 103.28 107.53 101.99

05-04-65 101.96 106.64 105.46

06-04-65 96.23 101.07 103.87

07-04-65 96.03 100.58 97.52

08-04-65 98.26 102.78 98.30

11-04-65 94.29 98.48 97.76

12-04-65 100.60 104.64 103.44

13-04-65 104.25 108.78 107.58

14-04-65 106.95 111.70 106.02

15-04-65 106.95 111.70 106.02

เฉลี่ย (11 – 15 เม.ย. 65) 102.61 107.06 104.16

เฉลี่ย (เม.ย. 65) 100.73 105.30 102.70

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

95.75

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

หน่วย: USD/BBL

ที่มา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น แผนท่ีจะคว่้าบาตรการน้าเข้าน ้ามันจาก
รัสเซียของ EU ซ่ึงคาดว่าจะเจรจาหลังจากการเลือกตั งประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสเสร็จสิ น จะยังคงสร้างแรงผลักดันต่อราคาน ้ามันดิบในระยะอันใกล้ 
ขณะเดียวกัน ราคาน ้ามันดิบยังมีแรงหนุนจากเหตุการณ์ประท้วงทาง
การเมืองในลิเบีย ส่งผลให้แท่นขุดเจาะต้องหยุดท้าการชั่วคราว 
ยิ่งไปกว่านั น กลุ่มโอเปกพลัสคาดการณ์ความต้องการใช้น ้ามันดิบ
จะเพิ่มขึ นในช่วงฤดูร้อน (ไตรมาสท่ี 2 ของทุกปี) จากการเดินทางมากขึ น
ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ผู้ติดเชื อไวรัสโควิด-19
ท่ีสูงขึ นในจีน ท้าให้ต้องขยายระยะเวลาล็อกดาวน์มหานครเซ่ียงไฮ้ 
และล็อกดาวน์บางส่วนของเมืองซีอาน เป็นปัจจัยท่ีต้องติดตาม 
เนื่องจากอาจมีผลกดดันราคาน ้ามันดิบ

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (ณ เม.ย. 65)

Crude Oil 2565 2566

WTI 97.96 88.57

Brent 103.37 92.57

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 – 15 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
3 เดือน



ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายเดือน
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์

ทองค าไทย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2563 22,398 23,605 23,980 25,588 25,895 25,511 27,246 28,974 28,474 28,059 26,919 26,365 26,084
2564 26,478 25,695 25,024 25,961 27,240 27,232 27,791 27,893 27,784 28,026 28,434 28,398 27,163
2565 28,507 28,593 30,489 30,782 29,593

%YoY 7.7 11.3 21.8 18.6 8.9

ทองค าโลก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
2563 1,561 1,597 1,592 1,683 1,716 1,732 1,843 1,969 1,922 1,900 1,863 1,856 1,770
2564 1,867 1,808 1,718 1,762 1,853 1,835 1,807 1,784 1,777 1,777 1,820 1,787 1,800
2565 1,817 1,856 1,948 1,946 1,892
%YoY -2.7 2.7 13.4 10.5 5.1

หน่วย: บาท

ราคาทองค าปรับตัวขึ้น ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,963.10 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขี้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.42
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 31,130 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.10 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังไม่คืบหน้า ส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งยังอยู่ในสภาวะตึงเครียด สหภาพยุโรป (EU) 
เตรียมจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการคว่่าบาตรครั้งที่ 6 ต่อรัสเซีย และเรียกร้องให้ทุกประเทศยุติการน่าเข้าน้่ามันและก๊าซธรรมชาติ
จากรัสเซีย ขณะที่รัสเซียตอบโต้โดยปรับยุทธศาสตร์การค้าน้่ามันไปกลุ่มประเทศทางใต้และตะวันออกของโลกมากขึ้น ซึ่งความยืดเยื้อของ
สถานการณ์ดังกล่าว กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
จะท่าให้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในโลกอ่อนแอลง โดยส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในด้านพลังงานและธัญพืช และจะน่าไปสู่ภาวะ
ขาดแคลนอาหารในแอฟริกาและตะวันออกกลาง อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกเศรษฐกิจโลกตามกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ผลักดันราคาทองค่า 
2) ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 สูงสุดในรอบ 40 ปี นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีอัตราเร่งจากวิกฤตราคาพลังงาน อันเป็นผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ทั้งนี้ ปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นในหลายประเทศ ท่าให้รัฐบาลปรับไปใช้นโยบายการเงินตึงตัว
มากขึ้น เช่น ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สู่ระดับร้อยละ 1.5 สูงสุดในรอบ 22 ปี ธนาคารกลางเกาหลีใต้ 
(BOK) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 1.5 ธนาคารกลางแคนาดา ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 สู่ระดับร้อยละ 1.0 สูงสุดในรอบ
กว่า 2 ปี สถานการณ์เงินเฟ้อสูงทั่วโลกผลักดันการเข้าซื้อทองค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,920 - 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ  มาตรการคว่่าบาตรรัสเซีย รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ Beige Book ของ FED ยอดขายบ้านมือสองและจ่านวนใบอนุญาตก่อสร้าง
ของสหรัฐฯ รายงาน GDP ไตรมาส 1 ของจีน และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของ EU เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 – 15 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ท่ีมา: สมาคมค้าทองค่า ประมวลผลโดย สนค.

1,929.40 1,963.25 

30,500

31,300

 30,000

 30,500

 31,000

 31,500

 1,900
 1,920
 1,940
 1,960
 1,980
 2,000

1
เม

.ย.
 6

5

2
เม

.ย.
 6

5

3
เม

.ย.
 6

5

4
เม

.ย.
 6

5

5
เม

.ย.
 6

5

6
เม

.ย.
 6

5

7
เม

.ย.
 6

5

8
เม

.ย.
 6

5

9
เม

.ย.
 6

5

10
เม

.ย.
 6

5

11
เม

.ย.
 6

5

12
เม

.ย.
 6

5

13
เม

.ย.
 6

5

14
เม

.ย.
 6

5

บา
ท

ดอ
ลล

าร์
สห

รัฐ
/ท

รอ
ยอ

อน
ซ์

Gold Spot Thai Gold



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2563 30.44 31.34 32.12 32.63 32.04 31.16 31.42 31.22 31.36 31.27 30.48 30.09 31.30
2564 30.01 29.99 30.79 31.34 31.30 31.44 32.61 33.12 33.04 33.48 33.10 33.56 31.98
2565 33.24 32.67 33.25 33.53 33.17
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.00 3.73

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 18 – 22 เม.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า11 – 15 เมษายน 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับอ่อนค่า 
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเร่งใช้นโยบายการเงิน
ที่ เข้มงวดของ FED และสงครามรัสเซีย-ยู เครนที่ยืดเยื้อ 
ตลาดการเงินยังคงถูกกดดันโดยความกังวลที่ FED จะเร่งใช้
นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึง
สถานการณ์สงครามและระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่มีแนวโน้ม
คลี่คลายลง ทั้งในด้านการสู้รบในยูเครน และการประกาศ
มาตรการคว่่าบาตรต่อรัสเซีย ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส่าคัญที่กดดัน
ตลาดการเงินและบรรยากาศการลงทุนในระยะนี้ ท่าให้เงิน
ดอลลาร์ฯ ยังคงได้แรงหนุนด้านแข็งค่า จากการที่นักลงทุนต่างลด
การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงกดดันให้เงินบาท
อ่อนค่าลง นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยเสี่ยงในประเทศจาก
ความกังวลภาวะเงินเฟ้อที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะข้างหน้า หลังธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มอยู่ที่ 4.1% ซ่ึง
สูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงินท่ี 1 - 3%

ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์สงครามรัสเซีย
และยูเครน และทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ ข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ อาทิ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ผลส่ารวจภาคการผลิตของ 
FED สาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือน เม.ย. 65 
ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากสัปดาห์
ก่อน ตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินบาททยอยอ่อนค่า
แตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ของตลาดการเงิน
ในประเทศ โดยการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ค่าเงินสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะค่าเงินเยนที่อ่อนค่าที่สุดใน
รอบกว่า 20 ปี ซ่ึงสวนทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่ปรับแข็งค่าขึ้นเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรืออัตรา
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 65 เพิ่มขึ้น 8.5% (YoY) และเป็น
ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 24 ย่ิงเป็นการ
สนับสนุนความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะมีการเร่ง
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบหน้าเพื่อสกัดการเร่งตัว
ขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง อาทิ ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index)
เดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 24.6 (เดือน มี.ค. อยู่ที่  -11.8) 
ยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ 
ท่ีเพิ่มขึ้น 6.9% (YoY) และ 0.9% (YoY) ตามล่าดับ นอกจากนี้ 
ความกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ยังเป็นปัจจัยที่ท่าให้นักลงทุนยังคงมีความต้องการถือ
เงินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
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