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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า22 - 26 สิงหาคม 2565

รัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 
1 ล้านล้านหยวน (1.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซ่ึง
มุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
เพ่ือลดผลกระทบของความเสียหายจากการล็อกดาวน์
โควิด-19 และการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
ประกอบด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 มาตรการ 
ครอบคลุมถึงการจัดสรรเงินทุนมูลค่า 3 แสนล้านหยวน
ให้กับธนาคารนโยบายของรัฐ (State Policy Banks)
เพื่อให้ธนาคารเหล่านี้น าเงินไปลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน และการจัดสรรเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่ารวม 
5 แสนล้านหยวน เพื่อใช้ในการออกพันธบัตรพิเศษ

จีน

สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) กล่าวในการประชุมประจ าปีของ FED 
ที่เมืองแจ็คสันโฮลว่า FED มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
คร้ังใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และมุ่งเน้นควบคุมอัตรา
เงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ นายเจอโรมกล่าว
เพิ่มเติมว่าตระหนักถึงผลกระทบจากการคุมเข้มนโยบาย
ต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
จะท าให้เศรษฐกิจชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาจะท าให้เกิดผลกระทบที่มากกว่า

เยอรมนี

DESTATIS รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของไตรมาส 2 ปี 65 ขยายตัว 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้า 
(QoQ) และแตะระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 อีกคร้ัง จากการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคครัวเรือน 
โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 0.8% (QoQ) และการใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัว 2.3% (QoQ) ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเยอรมนี (KfW) ปรับลดประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี 66 จาก 1.2% เป็น –0.3% โดยมีสมมติฐานว่า
อัตราการเติบโตรายไตรมาสจะติดลบเล็กน้อยในฤดูหนาว 
และเศรษฐกิจน่าจะกลับมาเติบโตในระดับปานกลางตั้งแต่
ฤดูใบไม้ผลิปี 66 เมื่อความไม่แน่นอนของอุปทานก๊าซลดลง 
การผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากมีการปรับตัว ค่าแรง
เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อลดลง

/

อินเดีย

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 รัฐบาลอินเดียประกาศจ ากัดการส่งออก
แป้งสาลี เพ่ือบรรเทาปัญหาราคาในประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น
หลังจากท่ีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวข้าว
สาลี ท าให้ราคาข้าวสาลีในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ 
จนอินเดียต้องประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลีในช่วงกลางเดือน 
พ.ค. ที่ผ่านมาเพื่อส ารองข้าวสาลีภายในประเทศ และส่งผลให้
ความต้องการแป้งข้าวสาลีของอินเดียเพิ่มขึ้น โดยการส่งออก
แป้งข้าวสาลีในช่วงเดือน เม.ย. – ก.ค. 65 เพิ่มขึ้น 200% 
จากปีก่อนหน้า และท าให้ราคาในประเทศพุ่งสูงขึ้น รัฐบาล
จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรักษาความมั่นคง
ด้านอาหารและลดการเพิ่มขึ้นของราคา ทั้งนี้ ราคาข้าวสาลี
ในอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่อันดับสองของโลก 
พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 24,500 รูปี (307 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ต่อตันในสัปดาห์นี้

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

ส่งออกไปโลก 172,814.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 11.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• การส่งออกไทยเดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 23,629.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัว 4.3% จากปีก่อน โดยยังคงขยายตัวจากการส่งออก
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก ซึ่งได้รับปัจจัยบวก
จากราคาสินค้าเกษตรและอาหารที่สูงขึ้นตามปริมาณผลผลิตโลก
ที่ยังได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ การส่งออกธัญพืชได้อย่าง
จ ากัดของยูเครนในช่วงเวลาก่อนหน้า มาตรการจ ากัดการส่งออกของ
ต่างประเทศ จึงท าให้ไทยได้รับประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งน าเข้า
ส าคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากภาคการผลิตท่ีเกี่ยวเนื่องกับเซมิคอนดักเตอร์เริ่มได้รับ
ผลกระทบมากขึ้น และผลจากมาตรการล็อกดาวน์เมืองอุตสาหกรรม
ส าคัญของจีน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการส่งมอบสินค้า 
ส าหรับตลาดส่งออกส าคัญส่วนใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งตลาดหลัก
อย่างสหรัฐฯ อาเซียน สหภาพยุโรป และตลาดรองอย่างเอเชียใต้ 
ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา  

• สินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรและอาหารที่
ความต้องการจากทั่วโลกสูงขึ้น (2) อัญมณีและเครื่องประดับ 
(ไม่รวมทองค า) และ (3) เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและ
เครื่องนุ่งห่มตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงาน 

ลาตินอเมริกา
YTD +6.9%

ตะวันออกกลาง
YTD +22.3%

รัสเซีย และ CIS
YTD -35.2%

ทวีปแอฟริกา
YTD +5.0%

เอเชียใต้
YTD +33.6%

จีน
YTD -2.6%

เกาหลีใต้
YTD +21.0%

ญี่ปุ่น
YTD +0.5%

อาเซียน (9)
YTD +18.7%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD -0.2%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +18.2%

สหรัฐอเมริกา
YTD +18.1%

EU 27
YTD +6.0%

การส่งออกของไทย (ม.ค. - ก.ค. 65)



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งกัมพูชา รณรงค์ให้ประชาชน  
หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น หลังมียอดจดทะเบียนรถยนต์
ไฟฟ้า 7 เดือนแรกปี 65 เพียง 155 คันเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่านโยบาย
ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งจะ
น าไปสู่การดึงดูดการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

กัมพูชา

ลาวเปิดจุดผ่อนปรนการค้าด่านประเพณีบ้านหงทอง ซ่ึงเชื่อมต่อกับ
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาด จ.บึงกาฬ หลังจากปิดท าการ
มากว่า 2 ปี ท าให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง มีการซื้อ
ขายสินค้าในพื้นที่จ านวนมาก โดยพ่อค้าไทยส่วนใหญ่ น าเข้าผัก ผลไม้ 
และสัตว์น้ าจ านวนมาก เนื่องจากสินค้าดังกล่าวราคาถูก

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมาเตรียมน าเข้าน้ ามันรัสเซียเ พ่ือบรรเทาปัญหาการ       
ขาดแคลนพลังงานในประเทศ หลังราคาน้ ามันทรงตัวในระดับสูง
เป็นเวลานาน ประกอบกับรัสเซียก าลังหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เนื่องจาก
สหภาพยุโรปมีนโยบายลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย นอกจากนี้ 
เมียนมายังมีโครงการส ารวจน้ ามันร่วมกับจีน และรัสเซียอีกด้วย

เมียนมา

เวียดนามร่วมหารือทวิภาคีกับคาซัคสถาน โดยเวียดนามมุ่งใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว ในการอ านวยความสะดวก
การส่งออกสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากคาซัคสถานเป็นสมาชิก
สหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป โดยเวียดนามมีเป้าหมายในการมุ่ง
เจาะตลาดสินค้ากลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป และอาหารแปรรูปใน
ทวีปยุโรปมากข้ึนในอนาคต

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า22 - 26 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซีย รายงานตัวเลขส่งออก
เดือน ก.ค. 65 มีมูลค่า 1.07 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 38.0% (YoY) 
ขยายตัวจากการส่งออกสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 9.42 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.9% (YoY) การค้าเกินดุล 1.28 แสนล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย ต้ังเป้าส่งออกเคร่ืองเทศและ
สมุนไพร มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 67 โดยจะ
สนับสนุนการเปิดร้านอาหารอินโดนีเซียทั่วโลกกว่า 4,000 แห่ง 
เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหาร และขยายตลาดเครื่องเทศไปยัง
ต่างประเทศผ่านโครงการ “Indonesia Spice Up the World”

องค์กรวิสาหกิจสิงคโปร์ (Enterprise Singapore) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
ส่งเสริมการค้าของสิงคโปร์ รายงานการส่งออกไม่รวมน้ ามัน 
เดือน ก.ค. 65 ขยายตัว 7% (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 
แต่ชะลอตัวลงจาก เดือน มิ.ย. 65 ที่ขยายตัวสูงถึง 8.5% (YoY)
โดยเติบโตจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอื่น ๆ 
ไปยังตลาดสหภาพยุโรป มาเลเซีย และไต้หวัน

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ขอความร่วมมือผู้ผลิตน้ าตาลทรายในประเทศ 
ลดราคาน้ าตาลทราย หลังราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลง      
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยฟิลิปปินส์มีแผนน าเข้าจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม 
150,000 ตัน ภายในสิ้นปีนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าจะน าเข้าจาก
ประเทศใด ทั้งนี้ จากสถิติการน าเข้าน้ าตาลทรายที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์
น าเข้าน้ าตาลทรายจากไทยเป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล

ญี่ปุ่นพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน 
ด้วยการสร้างเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นทางเลือก
พลังงานหลังเผชิญกับต้นทุนการน าเข้าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วง
วิกฤตความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ท้ังนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีมีกลไก
ความปลอดภัยใหม่ และใช้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ปัจจุบันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กลับมาด าเนินการตามปกติ 10 เครื่อง

ธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% 
สู่ระดับ 2.50% เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
และป้องกันการไหลออกของเงินทุน ขณะเดียวกันได้ปรับลด
ประมาณการเศรษฐกิจปี 65 จาก 2.7% เหลือ 2.6% และปรับเพิ่ม
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจาก 4.5% เป็น 5.2% ส าหรับปี 66 คาดว่า
เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเหลือ 2.1% 

รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 65 จะขยายตัว 3.5% โดยการ
ท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นเคร่ืองยนต์ส าคัญในการขับเคลื่อน
ให้เศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยว 8-10 ล้านคน 
และการส่งออกยังมีทิศทางขยายตัว การบริโภคภาคเอกชนคาดว่า
ทั้งปีจะขยายตัว 3.5% จากการสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยว 
แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระทบต่อก าลังซื้อ
ของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเริ่มลดลงในช่วงปลายปี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานยอดการผลิตรถยนต์       
เดือน ก.ค. 65 จ านวน 142,958 คัน เพ่ิมขึ้น 16.07% (YoY)
โดยการส่งออกอยู่ที่ 83,086 คัน เพิ่มขึ้น 17.70% (YoY) และ
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศมีจ านวน 64,033 คัน เพ่ิมขึ้น 
22.10% (YoY) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การที่รัฐบาลผ่อนคลายให้
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างประเทศเข้าประเทศสะดวกขึ้น ซึ่งมี
จ านวนกว่าสามล้านคน รวมทั้งการส่งออกยังคงเติบโต ตลอดจน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์เพ่ิมขึ้น ราคาน ้ามันดิบเวสต์
เท็กซัส (WTI) สัปดาห์ล่าสุด เฉลี่ยอยู่ที่  92.89 USD/BBL
เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 99.65 USD/BBL และดูไบ (Dubai)
เฉลี่ยอยู่ที่  97.75 USD/BBL มีสาเหตุส้าคัญมาจากสต็อก
น ้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์
ก่อนหน้าอีก 3.3 ล้านบาร์ เรล ขณะเดียวกัน ฝั่ งผู้ส่งออก
น ้ามันดิบรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดปริมาณ
การผลิต เพื่อรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด
หากอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์กับชาติ
ตะวันตก และส่งออกน ้ามันดิบได้ในปริมาณที่เพ่ิมขึ น

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 29 ส.ค. – 2 ก.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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 103.03 *95.79 101.23
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 37.35 45.91

หมายเหตุ: * ราคาวันที่ 1-26 ส.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-08-65 93.89 100.03 101.33
02-08-65 94.42 100.54 97.84
03-08-65 90.66 96.78 98.18
04-08-65 88.54 94.12 95.56
05-08-65 89.01 94.92 93.58
08-08-65 90.76 96.65 94.11
09-08-65 90.50 96.31 94.15
10-08-65 91.93 97.40 94.71
11-08-65 94.34 99.60 95.81
12-08-65 92.09 98.15 98.13
15-08-65 89.45 95.10 94.45
16-08-65 86.53 92.34 91.95
17-08-65 88.11 93.65 90.29
18-08-65 90.50 96.59 92.65
19-08-65 90.77 96.72 94.24
22-08-65 90.23 96.48 93.80
23-08-65 93.74 100.22 96.31
24-08-65 94.89 101.22 99.35
25-08-65 92.52 99.34 99.79
26-08-65 93.06 100.99 99.50

เฉลี่ย (22 - 26 ส.ค. 65) 92.89 99.65 97.75
เฉลี่ย (ส.ค. 65) 91.30 97.36 95.79

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

102.63

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาน้้ามันดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มผันผวน ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์นี  
คาดว่าจะมีทั งแรงหนุนและแรงกดดัน โดยมีแรงหนุนจาก
ประเทศสมาชิกในกลุ่มโอเปก (เช่น อิรัก เวเนซุเอลา สหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ) ที่ต่างสนับสนุนแนวคิดของ
ซาอุดีอาระเบียที่จะรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน 
เพื่อคงความมีเสถียรภาพด้านราคา ขณะที่แรงกดดันมีสาเหตุ
ส้าคัญมาจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนให้บริษัท
โรงกลั่นน ้ามันเพิ่มการขุดเจาะและการผลิตน ้ามันดิบขึ นอีก 
เพื่อบรรเทาราคาพลังงานท่ีผลักดันให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง 
นอกจากนี  ยังมีผลการเจรจาข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์
ของอิหร่านกับชาติตะวันตก ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบส้าคัญต่อ
ราคาน ้ามันดิบโลกอย่างมีนัยส้าคัญท่ีตลาดติดตามอย่างใกล้ชิด

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 98.71 89.13

Brent 104.78 95.13

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า22 – 26 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
7 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 29,864 29,895 29,830

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.2 9.8

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 1,834 1,736 1,770 1,843
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -0.8 2.4

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยูท่ี่ 1,746.05 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ท่ี
ผ่านมาร้อยละ 1.2 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,730 บาท คงทีจ่ากสัปดาห์ท่ีผ่านมา จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ความกังวลต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นายเจอโรม พาวเวลล์ แถลงภายหลัง
การประชุมประจ าปีของ FED ที่เมืองแจ็คสันโฮล รัฐไวโอมิง ส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่า จะยังคงเน้นการขึ้นดอกเบี้ยอย่าง
รุนแรงต่อไปเพ่ือสกัดกั้นเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูง โดยมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือน ก.ย. นี้ สอดคล้องกับ
ประธาน FED สาขาริชมอนด์ ที่กล่าวก่อนหน้านี้ว่า จะมุ่งเป้าปรับลดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยกดดันทองค า
2) ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐฯ (NBER) ยังไม่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย 
หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้เปิดเผย GDP ไตรมาส 2/2565 หดตัว -0.6% (หดตัวต่อเนื่องสองไตรมาส) ปัจจัยส าคัญ
มาจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้นกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ ด้านนายริชาร์ด ธาเลอร์ 
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ระบุว่า ยังไม่เห็นหลักฐานชี้ชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย อัตราว่างงานอยู่ใน
ระดับต่ าเป็นประวัติการณ์ และต าแหน่งงานว่างยังคงสูงมาก สะท้อนเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง โดยจะต้องใช้เวลา 1 ปีในการ
พิจารณาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ถดถอยหรือไม่ โดยต้องใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ ด้วย เช่น อัตราว่างงาน การใช้จ่ายผู้บริโภค เป็นต้น 
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,720 – 1,770 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่ควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตร ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. 65 
ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 65 ของ JOLTs และดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า22 - 26 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ที่มา: 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 36.34 35.79 34.31
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.06 7.29

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า22 – 26 สิงหาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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35.45 35.41 35.41
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35.94
36.23 36.16

35.89 35.90

27 ก.ค. 1 ส.ค. 2 ส.ค. 3 ส.ค. 4 ส.ค. 5 ส.ค. 8 ส.ค. 9 ส.ค. 10 ส.ค. 11 ส.ค. 15 ส.ค. 16 ส.ค. 17 ส.ค. 18 ส.ค. 19 ส.ค. 22 ส.ค. 23 ส.ค. 24 ส.ค. 25 ส.ค. 26 ส.ค.

เงินบาทมีแนวโน้มผันผวนและอาจอ่อนค่าลงตามภาพรวม
ตลาดที่ยังคงปิดรับความเส่ียง โดยประเด็นการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กลับมากดดันตลาดการเงินโลก รวมถึง
ค่าเงินบาทอีกครั้งหลังถ้อยแถลงของประธาน FED ในงาน
ประชุมประจ าปีที่ Jackson Hole กล่าวว่าภารกิจของ FED
ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น โดยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
ต่อเนื่อง และระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ย
จะอยู่ในระดับสูงไปอีกระยะ ซ่ึงสร้างความกังวลแก่นักลงทุน
ต่อแนวโน้มการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ประกอบกับ
เงินบาทยังมีแรงกดดันในภูมิภาคท่ามกลางความพยายามชะลอ
การอ่อนค่าของเงินหยวนและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการปรับดีขึ้นของเศรษฐกิจไทย จากภาค
การท่องเที่ยว น่าจะช่วยหนุนให้เงินบาทไม่อ่อนค่าลงมากนัก
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางเงินทุนจากต่างชาติ 
และรายงานเศรษฐกิจการเงินไทยเดือน ก.ค. 65 ของ ธปท. 
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ การจ้างงานนอกภาค
เกษตร อัตราการว่างงาน การจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ดัชนี 
ISM/PMI ภาคการผลิต เดือน ส.ค. 65 รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต
เดือน ก.ค. 65 และดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน ส.ค. 65 (เบื้องต้น) 
ของยูโรโซน เป็นต้น

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตาม
ทิศทางเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทปรับตัว
อ่อนค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐไปสู่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ที่ 36.23 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงิน
เอเชีย โดยเฉพาะเงินหยวน หลังธนาคารกลางจีนเพิ่มการ
ผ่อนคลายทางการเงิน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี 
(LPR) เพื่อบรรเทาวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ และพยุงเศรษฐกิจ
ให้ฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากปัจจัยในประเทศกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับพิจารณาค าร้องวาระการด ารงต าแหน่ง
ครบ 8 ปีของนายกรัฐมนตรี และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
ศาลจะมีค าวินิจฉัย อย่างไรก็ตามในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์
เงินบาทกลับมามีทิศทางแข็งค่าขึ้น หลังนักลงทุนคลายความ
กังวลสถานการณ์ทางการเมือง ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลง 
เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือน ส.ค. 65 ชะลอตัวลง ท าให้
นักลงทุนเริ่มไม่ม่ันใจว่า FED จะสามารถขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงต่อไป
ได้หรือไม่ โดยดัชนีผู้ จัดการฝ่ายจัดซ้ือเบื้องต้น (PMI) ลดลง
ต่ าที่สุดในรอบ 27 เดือนที่ระดับ 45.0 ซ่ึงบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจอยู่ใน
ภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และยอดการขายบ้านใหม่
ปรับลดลง -12.6% (MoM) ต่ าสุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 59 
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