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สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10 - 14 ตุลาคม 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8.2%
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยราคา
หมวดอาหาร เพิ่มขึ้น 11.2% หมวดพลังงาน เพิ่มขึ้น 
19.8% หมวดสินค้าโภคภัณฑ์ (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
เพิ่มขึ้น 6.6% และหมวดบริการ (ไม่รวมบริการด้าน
พลังงาน) เพิ่มขึ้น 6.7% ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวม
อาหารและพลังงาน เพ่ิมขึ้น 6.6% ซ่ึงสูงที่สุดนับต้ังแต่
เดือน ส.ค. 2525 ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ 
เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยราคาหมวดอาหาร เพิ่มขึ้น 11.9% 
หมวดพลังงาน เพิ่มขึ้น 24.2% หมวดสินค้า (ไม่รวม
อาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 7.5% และหมวดบริการ 
เพิ่มขึ้น 6.8% ทั้งนี้  ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมอาหาร 
พลังงาน และบริการทางการค้า เพ่ิมขึ้น 5.6% 

ความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิปของจีน 
มีแนวโน้มยากขึ้นและมีต้นทุนสูงขึ้น หลังจากสหรัฐฯ ประกาศ
มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่าจีนสามารถใช้ชิปขั้นสูงในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการทหารได้ โดยสหรัฐฯ ก าหนดให้บริษัทต่าง ๆ 
ต้องมีใบอนุญาตในการส่งออกชิปขั้นสูงที่ออกแบบส าหรับ
แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และซูเปอร์คอมพิวเตอร์
ไปยังจีน ซึ่งครอบคลุมถึงชิปที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติที่ใช้
เครื่องมือและซอฟต์แวรอ์เมรกิันในการออกแบบและผลิต และ
บริษัทสัญชาติอเมริกันจะต้องคุมเข้มการส่งออกเครื่องจักรไป
ยังบริษัทจีนที่ผลิตชิปขั้นสูงโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้จีนต้องใช้
เงินลงทุนสูงขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชิปของประเทศ 

จีน

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook)
ฉบับเดือน ต.ค. 65 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 66 
เหลือ 2.7% จากที่คาดการณ์ไว้ 2.9% เมื่อเดือน ก.ค. 65 
พร้อมกับเตือนว่าประชาชนจ านวนมากจะได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 66 โดยรายงานระบุว่า 
เศรษฐกิจโลกมากกว่า 1 ใน 3 จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
หดตัว ขณะที่การขยายตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่าง
สหรัฐฯ สหภาพยุ โรป และจีน จะชะลอตัวลงจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน วิกฤตค่าครองชีพที่
เพิ่มสูง การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ท าให้เกิดความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 
โดย IMF ปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เป็น 1.6% ในปี 65 และ 1% ในปี 66 การขยายตัว
เศรษฐกิจจีนจะอยู่ที่ 3.2% ในปี 65 และ 4.4% ในปี 66
การขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ 3.1% 
ในปี 65 และ 0.5% ในปี 66 ส่วนเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่
และประเทศก าลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัว 4.4% 
ในปี 65 และ 4.9% ในปี 66 ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ภาวะ
เงินเฟ้อโลกจะแตะระดับสูงสุดในช่วงปลายปี 65 ที่ 
8.8% จากระดับ 4.7% ในปี 64 ก่อนที่จะชะลอตัวลงสู่
ระดับ 6.5% ในปี 66 และ 4.1% ในปี 67 โดยมองว่า
ส่วนหนึ่งของเงินเฟ้อที่ปรับลด เป็นผลจากการใช้นโยบาย
ทางการเงินที่เข้มงวดทั่วโลก และการแข็งค่าอย่างมากของ
ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

/

นิวซีแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์  
ประกาศข้อจ ากัดทางการค้าครั้งใหม่กับรัสเซียจากกรณี
ความขัดแย้งในยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งรวมถึง
การจ ากัดการค้าสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ ไวน์และอาหารทะเล
ของนิวซีแลนด์ และวอดก้าและคาเวียร์ของรัสเซีย โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 65 ท้ังนี้ นิวซีแลนด์ติดอันดับ 
1 ใน 10 ของแหล่งน าเข้าไวน์ของรัสเซียในปี 64 และปี 65

/

สหภาพยุโรป

EUROSTAT รายงานว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศของยูโรโซน เดือน ส .ค. 65 เพ่ิมขึ้น 24.0%
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แตะระดับ 2.31 
แสนล้านยูโร มูลค่าการน าเข้าสินค้า เพิ่มขึ้น 53.6% เป็น 
2.82 แสนล้านยูโร ท าให้ขาดดุลการค้า 5.09 หมื่นล้านยูโร 
การส่งออกสินค้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 เพิ่มขึ้น 
18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท่ีระดับ 
1.86 ล้านล้านยูโร มูลค่าการน าเข้าสินค้า เพิ่มขึ้น 44.7% 
ที่ระดับ 2.09 ล้านล้านยูโร ท าให้ขาดดุลการค้า 2.29 แสน
ล้านยูโร ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของ
สหภาพยุโรป เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่ระดับ 2.07 แสนล้านยูโร 
มูลค่าการน าเข้าสินค้า เพิ่มขึ้น 56.4% ที่ระดับ 2.72 แสน
ล้านยูโร ท าให้ขาดดุลการค้า 6.47 หมื่นล้านยูโร การส่งออก
สินค้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 เพิ่มขึ้น 18.1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท่ีระดับ 1.66 ล้านล้านยูโร 
มูลค่าการน าเข้าสินค้า เพิ่มขึ้น 49.9% ที่ระดับ 1.97 ล้าน
ล้านยูโร ท าให้ขาดดุลการค้า 3.1 แสนล้านยูโร 



ธนาคารกลางญี่ปุ่น เปิดเผยผลส ารวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจญี่ปุ่น         
ไตรมาสที่ 3/65อยู่ท่ีระดับบวก 8 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่อยู่ระดับบวก 9
นับเป็นการลดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการผลิต เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่า ท าให้ค่าใช้จ่ายน าเข้าวัตถุดิบเพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่ธุรกิจที่ไมเ่กี่ยวข้องกับการผลิต กลับเติบโตสวนทาง โดยดัชนีอยู่ที่
บวก 14 ปรับเพ่ิมขึ้น 2 ไตรมาสติดต่อกัน โดยเฉพาะธุรกิจบริการ เนื่องจาก
การผ่อนคลายมาตรการภาครัฐท าให้ประชาชนใช้บริการต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้น

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยปริมาณทุนส ารองระหว่างประเทศ 
ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65 ลดลง 1.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเข้า
แทรกแซง โดยเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อท าให้เงินวอนแข็งค่าขึ้น หลัง
เงินวอนอ่อนค่ามากสุดในรอบ 13 ปี ท้ังนี้ ในเดือน ก.ย. 65 เงินวอน
อ่อนค่าลงถึง 6.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคา
สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศหลายรายการ

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ตัดสินใจไม่เชิญเมียนมาเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือน พ.ย. 65 เนื่องจาก
เมียนมาไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อ
เพ่ือยุติความรุนแรงในเมียนมา ท้ังนี้ กัมพูชาได้เสนอให้เมียนมายังคงสามารถ
เสนอช่ือตัวแทนที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้

กัมพูชา

ลาวและสิงคโปร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจการยกระดับความร่วมมือ
ด้านพลังงาน โดยจะส่งเสริมการบูรณาการข้ามพรมแดนด้วยการซื้อ
ไฟฟ้าลาวผ่านไทยและมาเลเซยี ตามยุทธศาสตรโ์ครงข่ายพลังงานอาเซียน 
หรืออาเซียน พาวเวอร์ กริด ซึ่งพลังงานท่ีเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าดิจิทัลของสิงคโปร์มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

สปป.ลาว

สิงคโปร์

แรงงานเมียนมาทยอยเดินทางเข้ามาไทยตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยและเมียนมา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและปัญหาเศรษฐกิจ
ของเมียนมา ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตาก เปิดเผยว่า 
ปัจจุบัน มีแรงงานเมียนมาที่เข้ามาท างานในไทยแบบถูกกฎหมายจ านวน 
56,000 คน และคาดว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เมียนมา

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เตรียมเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาด (AD) สินค้าเฟอร์นิเจอร์จากจีน ในอัตรา 21.4 - 35.2% 
โดยจะเริ่มมาตรการเก็บภาษีเป็นการช่ัวคราวเป็นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่
กลางเดือน ต.ค. 65 เป็นต้นไป หลังพบว่ามีการน าเข้าโต๊ะ และเก้าอี้
จ านวนมากจากจีนในราคาต่ ากว่าท้องตลาด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น
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คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยผลการประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 65 ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัวดีกว่าคาด 
ท่ามกลางแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จึงปรับประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 65 โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.0% - 3.5% ขณะที่มูลค่า
การส่งออกคาดว่ายังขยายตัวได้ 7.0% - 8.0% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ในกรอบ 6.0% - 6.5% แต่ยังมีความเสี่ยงจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลง
จากภาวะน้ าท่วม แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่อาจกระทบต่อ
มูลค่าการส่งออก และเงินเฟ้อในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อม
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก คร้ังที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 66
ซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยขยายโอกาสการค้าและการลงทุนให้กับธุรกิจไทย 
และเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทั้งสองฝ่าย
มีศักยภาพและมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ยานยนต์ บริการสุขภาพ 
และเกม โดยฝ่ายไทยได้ขอให้สาธารณรัฐเช็ก ช่วยผลักดันการฟื้น
การเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป โดยเร็ว

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย เปิดเผยโครงการช าระเงินข้าม
พรมแดนระหว่าง 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะเร่ิมต้นขึ้นอย่าง
เต็มรูปแบบในปี 66 ซึ่งประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยได้เช่ือมโยงระบบการช าระเงินกับ
ไทยแล้ว และจะด าเนินการเช่ือมโยงกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ใน
อนาคตอันใกล้นี้

ส านักงานสถิติมาเลเซีย รายงานดัชนีมูลค่าการส่งออกเดือน ส.ค. 65 
ลดลง 2.2% (MoM) โดยลดลงในสินค้าน้ ามันจากพืชและสัตว์ (-18.4%)
เชื้อเพลิง (-1.5%) และสินค้าอุตสาหกรรม (-0.6%) ขณะเดียวกัน
ดัชนีมูลค่าการน าเข้าลดลง 1.9% (MoM) ซึ่งลดลงในสินค้าเช้ือเพลิง 
(-10.1%) น้ ามันจากพืชและสัตว์ (-4.2%) และเคมีภัณฑ์ (-0.4%)

ส านักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ เปิดเผยอัตราการว่างงานเดือน ส.ค. 65 
เพ่ิมขึ้น 5.3% (MoM) และมีคนว่างงาน 2.68 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่า
เดือน ส.ค. 64 ที่มีคนว่างงาน 3.90 ล้านคน โดยปัจจุบันหลายพื้นที่
ได้ปรับลดระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 สู่ระดับ 1 จากทั้งหมด 
5 ระดับ และภาครัฐอนุญาตให้ธุรกิจกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง 
ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ส านักงานสถิติสิงคโปร์ รายงานยอดค้าปลีกเดือน ส .ค. 65 
เพ่ิมขึ้น 13.0% (YoY) มีมูลค่ารวม 3.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ 2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นยอดค้าปลีกออนไลน์
ประมาณ 12.5% การเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกได้รับแรงหนุนจากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า อุตสาหกรรม
อาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์เพ่ิมขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 88.49 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 93.83 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 93.14
USD/BBL ราคาน ้ามันดิบได้รับผลจากการประกาศปรับลด
ก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส จ้านวน 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
และการประกาศยอดการผลิตน ้ามันดิบในเดือน ก .ย. 65 ของ
กลุ่มโอเปกพลสัที่ยังคงมีปรมิาณน้อยกว่าแผนการผลิต อย่างไรก็ตาม
ราคาได้ปรับลดลงอีกครั งในท้ายสัปดาห์ หลังสหรัฐฯ ประกาศ
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเดือน ก .ย. 65 ซึ่งยังอยู่ในระดับสูงที่
ร้อยละ 8.2 จึงท้าให้ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังขึ น
อัตราดอกเบี ยนโยบายต่อเนื่อง และยิ่งกดดันภาวะการบริโภค
และการผลิตของโลกในช่วงที่เหลือของปีนี  และในปีหน้า

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 17 – 21 ต.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 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 103.03 96.35 90.76 *92.08 99.33
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 12.64 43.17

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 3 - 14 ต.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
03-10-65 83.63 88.86 88.10
04-10-65 86.52 91.80 88.68
05-10-65 87.76 93.37 91.02
06-10-65 88.45 94.42 93.07
07-10-65 92.64 97.92 94.20
10-10-65 91.13 96.19 96.43
11-10-65 89.35 94.29 93.55
12-10-65 87.27 92.45 92.79
13-10-65 89.11 94.57 91.02
14-10-65 85.61 91.63 91.92

เฉลี่ย (10 – 14 ต.ค. 65) 88.49 93.83 93.14

เฉลี่ย (ต.ค. 65) 88.15 93.55 92.08

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

100.21

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคามีแนวโน้มผันผวน ราคาน ้ามันดิบจะยังคงเผชิญทั งปัจจัยบวก
และปัจจัยลบ โดยมีปัจจัยบวกฝั่งอุปทานน ้ามันดิบที่จะตึงตัวตั งแต่
เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจากการลดก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส 
ขณะที่มีปัจจัยลบจากฝั่งอุปสงค์โดยตลาดคาดว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานประจ้าเดือน ต .ค. 65 
ของกลุ่มโอเปก และส้านักงานพลังงานสากล (IEA) ที่ได้ปรับลดการ
คาดการณ์อุปสงค์น ้ามันดิบของปี 2565 และปี 2566 และรายงาน
คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกของ IMF ที่ได้ปรับลดการคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกในปี 2566 ทั งนี  ในสัปดาห์นี  ตลาดคอยติดตามตัวเลข
เศรษฐกิจของจีน และผลการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั งท่ี 20 ซึ่งจะเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยส้าคัญที่จะมีผลต่อราคาน ้ามันดิบ

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.74 88.58

Brent 102.09 94.58

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10 – 14 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
9 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 29,867 29,439 30,050 29,810

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 7.2 9.7

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 1,766 1,683 1,680 1,810
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -5.4 0.6

หน่วย: บาท

ราคาทองค าลดลง โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่  1,661.86 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.2 ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 29,990 บาท ลดลงจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 0.4 จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 65 ยังคงแข็งแกร่ง โดยการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน 
ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 263,000 ต าแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 255,000 ต าแหน่ง ด้านอัตราการว่างงาน 
(Unemployment Rate) เดือน ก.ย. 65 ปรับลดลง 3.5% (MoM) โดยเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 2512 รวมทั้ง ผลส ารวจ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือน ต.ค. 65 ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับ 59.8 จากระดับ 58.6 ในเดือน 
ก.ย. 65 ท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้น กดดันราคาทองค า 

ขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. 65 เพ่ิมขึ้น 8.2% (YoY) ส าหรับดัชนี CPI พ้ืนฐาน ไม่นับรวมหมวดอาหาร
และพลังงาน เพ่ิมขึ้น 6.6% (YoY) บ่งชี้ว่าสถานการณ์เงินเฟ้อสูงของสหรัฐฯ ยังไม่ผ่อนคลายลง สร้างแรงกดดันให้ FED มี
แนวโน้มเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในครั้งถัดไป ซึ่งจะสร้างความ
ผันผวนต่อราคาทองค าในระยะต่อไป 
2) เศรษฐกิจของยุโรปเสี่ยงที่จะถดถอยมากขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซน เดือน ต .ค. 65 ส ารวจโดย
สถาบันวิจัย Sentix ของเยอรมนี ลดลงเป็นเดือนที่ 3 ต่ าสุดนับตั้งแต่ พ.ค. 63 ซึ่งบ่งชี้สัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
ยุโรป การอ่อนค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ กดดันราคาทองค า 
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,640 –1,680 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่
ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย รายงานนโยบายการเงินของยุโรปและสหรัฐฯ 
GDP ไตรมาส 3/65 ของจีน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. 65 ของสหภาพยุโรป รายงานจ านวนใบอนุญาตก่อสร้าง
และจ านวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง เดือน ก.ย. 65 ของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10 - 14 ตุลาคม 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 35.88 37.04 37.73 34.94
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 12.70 9.25

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 17 – 21 ต.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10 – 14 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน
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เงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลือ่นไหวผันผวนในฝั่งอ่อนค่าต่อเน่ือง 
ตามภาวะตลาดการเงินที่ยังคงปิดรับความเส่ียง ความกังวล
แนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยจากความเสี่ยงหลายประการ อาทิ 
ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเย้ือ วิกฤตพลังงาน
ในยุโรป และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน ที่ยังเป็นปัจจัย
หนุนการถือครองเงินดอลลาร์ฯ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย กดดัน
ให้ เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ตลอดจนแนวโน้มการด าเนิน
นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ FED หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานแข็งแกรง่และอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสงู 
กระตุ้นการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 
0.75% เป็นครั้งที่ 4 ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือน พ.ย. นี้ 
ซ่ึงจะย่ิงเพิ่มส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐฯ 
และเป็นปัจจัยกดดันให้เงินทุนไหลออกจากตลาดการเงินไทย
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางกระแสเงินทุนจาก
ต่างชาติ สถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาค ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ผลส ารวจภาคการผลิตของ FED สาขานิวยอร์ก
และ FED สาขาฟิลาเดลเฟีย เดือน ต.ค. 65 ข้อมูลการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านมือสอง
เดือน ก.ย. 65 รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 65 ของอังกฤษ 
ยูโรโซน และญี่ปุ่น ตลอดจน GDP ไตรมาส 3/65 ของจีน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ในทิศทางอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางความกังวล
สัญญาณการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มการเร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยเงินบาททยอยอ่อนค่าลง
จากสัปดาห์ก่อนจนแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์
ท่ี 38.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิ
หุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ และทิศทางการอ่อนค่า
ของสกุลเงินในเอเชียในภาพรวม โดยเฉพาะเงินเยนที่อ่อนค่า
ที่สุดในรอบ 32 ปี ท่ามกลางภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาด 
จากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหนักและเสี่ยง
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย สวนทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่า
มากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ตามแรงซ้ือของนักลงทุน 
หลังจากที่ IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2566 ลง
เหลือขยายตัว 2.7% (จาก 2.9% เม่ือเดือน ก.ค. 65) เนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และสถานการณ์
โควิด-19 ที่ยืดเย้ือ นอกจากนี้เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจาก
การคาดการณ์แนวโน้มการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง 
หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 
8.2% (YoY) ต่อเนื่องจาก 8.3% (YoY) ในเดือน ส.ค. 65
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