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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีนเผยข้อมูลดัชนี ผู้จัดกำร
ฝ่ำยจัดซ้ือภำคกำรผลิต (PMI) เดือน ม.ิย. 65 ว่ำเพ่ิมขึ้น
เป็น 50.2 อยู่เหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน 
ก.พ. 65 เป็นผลจากการยกเลิกการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดใน
เซี่ยงไฮ้ ส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการใช้จ่าย
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา 
และมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ ทั้ งนี้ 
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นใน
ไตรมาสที่ 3 แม้ว่าเป้าหมาย GDP ขยายตัวที่ 5.5% จะเป็นไป
ได้ยาก หากยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ ขณะที่ประธานาธิบดี 
สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนยินดีรับผลกระทบช่ัวคราวด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ มากกว่าผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน 

จีน

/

สหรัฐอเมริกา

กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 65 เติบโต 
0.2% ซ่ึงเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ต่ ำที่สุดในรอบ 5 เดือน 
และน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ที่ 0.4% เนื่องจากปริมาณ
การซื้อสินค้ายานยนต์ลดลง เพราะสินค้ายังคงขาดแคลน
และการซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ในบ้าน และ
สินค้าคงทน รวมถึงสินค้าเพื่อการสันทนาการของผู้บริโภค
ยังลดลงด้วย โดยราคาสินค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งนี้ การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 2/3 ของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ การชะลอตัวดังกล่าวจึงสามารถบ่งช้ี
ได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจก าลังชะลอตัวลง หลังเริ่ม
ฟื้นตัวในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้นและสภาวะทางการเงินที่ตึงตัว ก่อให้เกิดความกังวลว่า
เศรษฐกิจจะถดถอย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน
ช้ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตในระดับปานกลาง รวมทั้ง
ยังไม่มีปัญหาในตลาดแรงงาน เห็นได้จากจ านวนค าขอ
สวัสดิการชดเชยการว่างงานท่ีลดลงต่อเนื่อง

https://www.reuters.com/worl
d/uk/uk-inflation-expectations-
hit-record-high-citi-2022-01-26/

รัสเซีย

อินเดียออกมำตรกำรเพ่ือรักษำอุปทำนน้ ำมันภำยในประเทศ 
โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งออกน้ ำมัน ให้บริษัทน้ ามัน
จ าหน่ายน้ ามันเบนซิลและดีเซลภายในประเทศ อย่างน้อย 
50% และ 30% ของปริมาณส่งออก ตามล าดับ ถึงวันที่ 
31 มี.ค. 66 อีกทั้งยังประกำศอัตรำภำษีส่งออกน้ ำมันใหม่ 
ที่อัตรา 6 รูปีต่อลิตร ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันเครื่องบิน 
และ 13 รูปีต่อลิตร ส าหรับน้ ามันเบนซิน ขณะเดียวกัน 
ได้ประกำศเก็บภำษีลำภลอย (Windfall Tax) จำก
บริษัทผู้ผลิตน้ ำมันที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ ามันดิบโลก
ที่สูงข้ึน ในอัตรา 23,250 รูปีต่อน้ ามันดิบ 1 ตัน 

https://www.reuters.com/worl
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ส่งออกไปโลก 122,631.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• กำรส่งออกไทยเดือน พ.ค. 65 มีมูลค่ำ 25,509.0 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
ขยำยตัว 10.5% จำกปีก่อน หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน 
ทองค า และยุทธปัจจัย ขยายตัว 11.1% การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนท่ี 15 และยังคงเป็นเครื่องจักรส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงบทบาทการเป็น “ครัวโลก” 
ในช่วงเวลาที่ท่ัวโลกมีความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตตามภาคการผลิตโลกท่ียัง
ขยายตัวดี สอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลก 
(Global Manufacturing PMI) ที่ อยู่ เหนื อระดั บ 50 ต่ อเนื่ อง
เป็นเดือนที่ 23 จากค าสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เร่งตัว และ
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ สหภาพยโุรป 
และญี่ปุ่น สะท้อนถึงอุปสงคจากประเทศคูคาหลักที่ยังขยายตัว 
แม้จะได้รับผลกระทบความขัดแย้งในยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ 
ปัญหาเงินเฟ้อ และการล็อกดาวน์บางเมืองเศรษฐกิจของจีน 

ลำตินอเมริกำ
YTD +7.8%

ตะวันออกกลำง
YTD +21.0%

รัสเซีย และ CIS
YTD -31.5%

ทวีปแอฟริกำ
YTD +3.8%

เอเชียใต้
YTD +33.2%

จีน
YTD +1.6%

เกำหลีใต้
YTD +18.4%

ญี่ปุ่น
YTD +1.9%

อำเซียน (9)
YTD +16.0%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD -4.8%

ทวีปอเมริกำเหนือ
YTD +22.4%

สหรัฐอเมริกำ
YTD +22.5%

EU 27
YTD +6.1%

การส่งออกของไทย (ม.ค. – พ.ค. 65)

ผลผลิตน้ ำมันรัสเซียเดือน มิ.ย. 65 เพ่ิมเป็น 1.46 ล้ำนตัน
ต่อวัน หรือเกือบ 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยรัสเซีย
ทยอยเพิ่มการผลิตมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 64 แต่เนื่องด้วย
รัสเซียถูกคว่ าบาตรจากนานาประเทศตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 
จากความขัดแย้งในยูเครน ท าให้มีข้อจ ากัดในการลงทุน
ด้านการผลิตและการแปรรูปน้ ามันดิบภายในประเทศ 
ผลผลิตจึงลดลง โดยนายแอนตัน สิลูอานอฟ รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังรัสเซีย ให้ข้อมูลว่า มาตรการคว่ าบาตร
อาจท าให้รัสเซียสูญเสียการผลิตน้ ามันมากถึง 17% ในปี 65 
ขณะที่นายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
รัฐบาลจะฟื้นฟูการผลิตน้ ามันบางส่วนหลังจากที่การผลิต
ลดลงในเดือน เม.ย. 65 และตั้งข้อสังเกตว่าการผลิตในช่วง
กลางเดือน ม.ิย. 65 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเดือน ก.พ. 65 แล้ว 
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการผลิตน้ ามันของ
รัสเซียในปี 65 จะลดลงจากปีก่อน

อินเดีย



ธนาคารกลางญี่ปุ่น เปิดเผยว่า การขึ้นค่าแรงเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือกระตุ้นอุปสงค์
ในประเทศ พร้อมทั้งคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจ เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นไม่ได้เกิดจากอุปสงค์
ท่ีแข็งแกร่ง แต่เกิดจากต้นทุนโภคภัณฑ์และความผันผวนของค่าเงิน 
โดยด าเนินนโยบาย การคงอัตราดอกเบี้ยต่ าพิเศษ การปกป้องนโยบายการซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ไม่จ ากัดจ านวน และการก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนคงที่

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือน มิ.ย. 65 อยู่ท่ีระดับ 96.4 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีมุมมอง
เป็นลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อของ
ผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.9% ซึ่งอาจ
ผลักดันให้ประชาชนเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้เกาหลีใต้
เผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมากยิ่งข้ึน

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชา

สปป.ลาว รายงานการเติบโตเศรษฐกิจคร่ึงปีแรก ขยายตัว 4.3%
เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยเติบโตจากภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 
และการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น 23.7% อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังเผชิญ
ความท้าทายจากเงินกีบท่ีอ่อนคา่ลง 8.4% เมื่อเทียบกับเงินบาท รวมท้ังทุนส ารอง
เงินตราต่างประเทศที่เพียงพอต่อการน าเขา้สินค้าเพียง 4.17 เดือนเท่านัน้

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐมนตรีเศรษฐกิจเมียนมาเข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีกับรัสเซีย
ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีประเด็นเจรจา คือ การจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรมรัสเซียในเมียนมา การรองรับการลงทุนของนักธุรกิจ
จากรัสเซีย รวมถึงการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ด้านการค้าและเศรษฐกิจ รัสเซีย-เมียนมา ครั้งท่ี 3 ที่เมียนมาจะเป็น
เจ้าภาพ ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยูเรเซีย

เมียนมา

เวียดนามเตรียมยกระดับเขตเศรษฐกิจไฮฟองที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมใหม่ หลังได้รับความนิยมสูง
จากนักลงทุนต่างชาติ  โดยสถิติครึ่ งปีแรก เขตเศรษฐกิจไฮฟอง
มียอดเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 755.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และมียอดสะสมของการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จากโครงการจ านวน 195 โครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี 68

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กัมพูชาและมณฑลเจียงซูของจีน เปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
เส้นทางสายไหม (Silk Road E-Commerce) เพ่ือส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวด าเนินการบนระบบของ 
JD.com โดยมีบริษัทเพื่อการลงทุนของจีนที่ประสบความส าเร็จ
ในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์เป็นผู้บริหารแพลตฟอร์ม

ส านักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เดือน พ.ค. 65 สูงขึ้น 2.8% (YoY) จากราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น
5.2% ซึ่งเป็นการเพิ่มที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 54 และค่าขนส่ง
ที่ปรับตัวสูงขึ้น 3.9% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเดือน พ.ค. 65 
เพิ่มขึ้น 2.4% (YoY)

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้จ านวน 178.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ให้แก่ฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยลดภาวะการขาดแคลนสารอาหาร     
ในทารกและเด็กเล็กทีรุ่นแรงขึ้นในฟิลิปปินส์ จากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก พร้อมทั้ง
สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพในระดับชุมชน และการฟื้นฟู
เศรษฐกิจส าหรับการเติบโตในระยะยาว

อินโดนีเซียได้เร่ิมการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ
เมืองหลวงใหม่ นซัูนทารา (Nusantara) ในเดือน ส.ค. 65 และได้
ร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการจัดการระบบตรวจสอบสุขภาพโครงสร้าง
สะพานทั่วประเทศ รวมทั้ง จัดท าแผนแม่บทโครงการน าร่องเกี่ยวกับ
ระบบขนส่งอัจฉริยะในจาการ์ตา

สิงคโปร์ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย 
และกลุ่มเปราะบางให้สามารถรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ ในวงเงิน
1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการแจกบัตรก านัลสินค้าและบริการ 
รวมถึงการให้เครดิตด้านสาธารณูปโภคแก่ทุกครัวเรือน ตลอดจน
การตั้งกองทุนร่วมกับภาคธุรกิจ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่สามารถ
ประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค. 65 ลดลง 2.11% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในเมืองท่าส าคัญของจีน จนท าให้เกิดการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์    
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดย สศอ. คาดว่าจะฟื้นตัวได้ 
ในเดือน มิ.ย. 65 หลังจีนเริ่มผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบ MPI กับเดือน เม.ย. 65 ดัชนีเพิ่มขึ้น 7.46%
จากปัจจัยการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกของไทย
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหา
ด้านเงินเฟ้อทีเ่พิ่มสูงขึ้นในสหรัฐฯ และความขัดแย้งในยูเครน

ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ณ เดือน มิ .ย. 65 โดย
คาดการณ์ว่า ปี 65 และ ปี 66 เศรษฐกิจจะขยายตัว 2.9% และ 4.3% 
ตามล าดับ ทั้งนี้ การขยายตัว ปี 65 น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เมื่อเดอืน 
ธ.ค. 64 ที่ระดับ 3.9% เนื่องจากผลกระทบด้านลบของความขัดแย้ง
ในยูเครน และมาตรการปิดเมืองของจีน แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจาก
การบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยปรับสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่ 109.06 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ ท่ี 115 .15 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ ท่ี 
111.26 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์กลับมาเพิ่มขึ น
เนื่องจากตลาดกลับมากังวลว่า จะเกิดภาวะอุปทานน ้ามันดิบตึงตัวจาก
หลายเหตุการณ์ ได้แก่ การคว่้าบาตรภาคพลังงานรัสเซีย และการเพิ่ม
ก้าลังผลิตได้อยา่งจ้ากัดของซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพราะใกล้เต็มโควตาตามมติของกลุ่มโอเปกพลัส นอกจากนี  
ลิเบียและเอกวาดอร์ผลิตน ้ามันดิบได้ลดลงจากสถานการณ์
ความไม่สงบภายในประเทศ ขณะเดียวกันส้านักงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานตัวเลขน ้ามันดิบคงคลังประจา้
สัปดาห์ (สิ นสุด ณ วันที่ 24 มิ.ย. 65) ลดลง 2.8 ล้านบาร์เรล

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 4 – 8 ก.ค. 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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 *106.17 102.46
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 45.44 47.68

หมายเหตุ: *ราคาวันที่ 1 ก.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
06-06-65 118.50 119.51 115.42
07-06-65 119.41 120.57 115.41
08-06-65 122.11 123.58 116.40
09-06-65 121.51 123.07 118.64
10-06-65 120.67 122.01 118.84
13-06-65 120.93 122.27 115.51
14-06-65 118.93 121.17 118.50
15-06-65 115.31 118.51 116.15
16-06-65 117.59 119.81 114.75
17-06-65 109.56 113.12 116.15
20-06-65 109.56 114.13 108.21
21-06-65 110.65 114.65 111.60
22-06-65 106.19 111.74 106.42
23-06-65 104.27 110.05 106.31
24-06-65 107.62 113.12 106.40
27-06-65 109.57 115.09 109.86
28-06-65 111.76 117.98 113.06
29-06-65 109.78 116.26 114.05
30-06-65 105.76 114.81 113.17

เฉล่ีย (มิ.ย. 65) 114.12 117.50 113.10
01-07-65 108.43 111.63 106.17

เฉล่ีย (27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65) 109.06 115.15 111.26

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

102.62

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่เร่ิม
เผชิญกับแรงกดดัน ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี อาจเผชิญทั ง
ปัจจัยหนุนและปัจจัยกดดัน โดยตลาดกลับมากังวลต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนต้า 
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเดือนก่อนหน้าต่้ากว่าที่คาดไว้ อาทิ 
ตัวเลขภาคการผลิต ความเช่ือมั่นผู้บริโภค การลงทุนในสินค้าคงคลัง
สอดคล้องกับความเห็นของส้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจในสหรัฐฯ  
ขณะเดียวกัน จีนยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาด
ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของความต้องการใช้น ้ามันดิบ อย่างไรก็ดี
ปัจจัยด้านอุปทานที่ตึงตัวจากหลายเหตุการณ์ยังคงเป็นปัจจัย
หนุนให้ราคาน ้ามันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนหน้า

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ 
ประมาณการ ณ มิ.ย. 65), Dubai และราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง 
(IMF ประมาณการ ณ เม.ย. 65)

Crude Oil 2565 2566

WTI 102.47 93.24

Brent 107.37 97.24

Dubai 105.80 92.18

WTI, Brent, Dubai (Avg) 106.83 92.63

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
6 เดือน



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค 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 30,905 30,093 30,295 30,200 29,869

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 8.7 10.0

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 1,934 1,848 1,835 1,797 1,862
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -0.5 3.5

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง ราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,815.51 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.2
ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 30,320 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.9 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ราคาทองค าปรับตัวลดลงจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น โดยยอดสั่งซื้อ
สินค้าคงทนของภาคการผลิตเดือน พ.ค. 65 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือน เม.ย. 65 ที่ 0.4%
โดยได้แรงหนุนจากค าสั่งซื้อรถยนต์ ส าหรับดัชนีการท าสัญญาขายบ้าน เดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากปรับตัวลดลง
ติดต่อกัน 6 เดือน นอกจากนี้ ราคาทองค าถูกกดดันจากความกังวลว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยผลักดันให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 
3.2% นักลงทุนจึงลดการถือทองค าเนื่องจากไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
2) ภาคการผลิตและบริการของจีนขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือน หลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มิ.ย. 65 ของจีนปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 50.2 จากระดับ 49.6
ในเดือน พ.ค. 65 เป็นผลจากค าสั่งซื้อใหม่ ค าสั่งซื้อนอกประเทศ และการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับดัชนี PMI ภาคบริการ 
เดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 54.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือน พ.ค. 65 ซึ่งเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 13 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค. 
64 สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัว กดดันราคาทองค า
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,790 - 1,840 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควรติดตาม 
อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ เดือน มิ.ย. 65 ของญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร และ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มิ.ย. 65 ของจีน และสหภาพยุโรป การจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ 
เป็นต้น 

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ท่ีมา: สมาคมค้าทองค า ประมวลผลโดย สนค.
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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 33.82 34.42 34.97 35.54 33.99
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 8.97 6.27

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 4 - 8 ก.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.39 34.39 34.46 34.48 34.52
34.67 34.81

34.95 35.08 34.96
35.23 35.28

35.39 35.47 35.43 35.54 35.42
35.26

35.07
35.29

35.54

2 มิ.ย. 6 มิ.ย. 7 มิ.ย. 8 มิ.ย. 9 มิ.ย. 10 มิ.ย. 13 มิ.ย. 14 มิ.ย. 15 มิ.ย. 16 มิ.ย. 17 มิ.ย. 20 มิ.ย. 21 มิ.ย. 22 มิ.ย. 23 มิ.ย. 24 มิ.ย. 27 มิ.ย. 28 มิ.ย. 29 มิ.ย. 30 มิ.ย. 1 ก.ค.

ค่าเงินบาทยังคงมีโอกาสเคลื่อนไหวในระดับอ่อนค่าต่อเนื่อง 
ท่ามกลางความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดการเงิน
ยังผันผวนสูง และแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงจากนักลงทุนต่างชาติ
ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ท่ามกลางการปิดรับความเสี่ยงของตลาด 
เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มการชะลอตัวของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่บรรดา
ธนาคารกลางยังยืนยันจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ต่อไป แม้อาจจะท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง ขณะที่เงิน
ดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวใน
ระดับแข็งค่า นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์
เสี่ยงของไทย เพื่อป้องกันความผันผวนของเงินบาทในช่วงรับรู้
รายงานเงินเฟ้อ

ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และ
ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. 65 ของไทย ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ การจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการ
ว่างงาน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนโดย ADP และดัชนี 
PMI/ISM ภาคบริการเดือน มิ.ย. 65 ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงาน
เดือน พ.ค. 65 และดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. 65 ของ
จีน ยุโรป และอังกฤษ รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน พ.ค. 65
ของยุโรปด้วยเช่นกัน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในระดับอ่อนค่าต่อเน่ืองจากสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้น
สัปดาห์เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ตามกระแสเงินทุนต่างชาติ
ที่ไหลเข้ามาเก็งก าไร ทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย ซ่ึง
สอดคล้องกับค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยปัจจัย
หนุนจากความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ซ่ึง
ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจาก
คลายมาตรการล็อกดาวน์ ที่สะท้อนจาก PMI ภาคการผลิต
ของจีนเดือน มิ.ย. 65 ที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
ประกอบกับการที่รัฐบาลจีนประกาศลดวันกักตัวนักท่องเที่ยว
ลง อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาทยอยอ่อนค่าในช่วงปลาย
สัปดาห์ โดยยังคงท าสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 5 ปีครึ่ง 
ที่ 35.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามการแข็งค่าต่อเนื่องของ
เ งินดอลลาร์ฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลาง
ความกังวลเรื่องการถดถอยของเศรษฐกิจ โลกที่มากขึ้น 
หลังสัญญาณล่าสุดจากค ากล่าวของประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) ยังคงย้ าถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย แม้ GDP
สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกปี 65 จะหดตัว 1.6% (QoQ, saar) 
อีกทั้งยังมีปัจจัยกดดันตลาดจากอัตราเงินเฟ้อยุโรปเดือน 
มิ.ย. 65 ปรับตัวสูงขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
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