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สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

รัสเซีย

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 5860

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า3 - 7 ตุลาคม 2565

ธนาคารโลก คาดการณ์ว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
การหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนพลังงานจาก
รัสเซียจะต้องใช้เวลานาน และเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะ stagflation ที่เศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมกับเงินเฟ้อสูง 
โดยหลังจากเกิดความขัดแย้งในยูเครน สหภาพยุโรปได้
ประกาศมาตรการคว่่าบาตรเพื่อสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รัสเซีย ด้วยการยกเลิกการน่าเข้าก๊าซธรรมชาติและลดการ
น่าเข้าน ่ามันจากรัสเซีย แต่การด่าเนินมาตรการดังกล่าวได้
กระตุ้นให้ราคาอาหารและเชื อเพลิงทั่วโลกสูงขึ น ทั งนี  
วิกฤตพลังงาน ราคาอาหารและปุ๋ยที่พุ่งสูง อัตราดอกเบี ย
เพิ่มขึ น และค่าเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่อนค่า
และเงินทุนไหลออก เป็นการซ ่าเติมปัญหาอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว 
เช่น การช่าระหนี  และงบประมาณทางการคลังที่มีจ่ากัด
จากการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง
ก่อนหน้า ซึ่งวิกฤตที่ทับซ้อนกันเหล่านี จะเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า รายได้ของ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของจีนในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 65 (ม.ค. – ส.ค.) เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 64 แตะระดับ 5.7 ล้านล้านหยวน 
(ราว 8.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยยอดการผลิต
รถยนต์ เพิ่มขึ น 4.8% เป็น 16.97 ล้านคัน และยอดการ
จ่าหน่ายรถยนต์ เพิ่มขึ น 1.7% เป็น 16.86 ล้านคัน ทั งนี  
นโยบายส่ ง เสริมการบริ โภคช่วยเพิ่ มผลก่ า ไ รของ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในเดือน ส .ค. 65 มากถึง 
100% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 64 อย่างไรก็ตาม ก่าไรของ
ภาคการผลิตรถยนต์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 65 ลดลง 
7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จีน

ความเคล่ือนไหวรอบโลก

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เผยแพร่รายงานการค้า
และการพัฒนาประจ าปี 2565 ระบุว่า ข้อจ ากัดด้านอุปทาน 
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ลดลง และ
ความขัดแย้งในยูเครนได้กระตุ้นให้เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกและก่อให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ 
โดยจะส่งผลกระทบในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศ
ก่าลังพัฒนาซึ่งหลายแห่งใกล้จะผิดนัดช่าระหนี  ประกอบ
กับปัญหาจากสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ น 
ก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายเพิ่มมากขึ นใน
ประเทศที่เปราะบางซึ่งภาวะการเงินตึงตัว ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว และระบุ
เพ่ิมเติมว่า การด าเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบ
เข้มงวดของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจผลักดันให้
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและภาวะชะงักงันที่ยืดเยื้อ

/

สหราชอาณาจักร

นางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร 
ล้มเลิกแผนที่จะยกเลิกอัตราภาษีเงินได้สูงสุด 45%
ส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง หลังเจอกระแสต่อต้านใน
พรรคอนุรักษ์นิยมและเกิดความวุ่นวายในตลาดการเงิน
โดยก่อนหน้านี นางทรัสส์ และนายควาซี  กวาร์ เต็ ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศแผน
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการปรับลดภาษีครั งใหญ่ 
และมาตรการเยียวยาภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพุ่งขึ นของราคาพลังงาน ท่าให้เกิด
ความวุ่นวายในตลาดการเงิน และเงินปอนด์อ่อนค่าต่่าสุด
เป็นประวัติการณ์ น่าไปสู่การที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ต้องเข้าแทรกแซงตลาดการเงินด้วยการอุดหนุนพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อลดความผันผวนของค่าเงิน

/

สหภาพยุโรป

ดัชนีราคาผู้ผลิตของยูโรโซน เดือน ส .ค. 65 เพ่ิมขึ้น 
43.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยราคาผู้ผลิตหมวดสินค้าขั นกลางเพิ่มขึ น 19.9% 
หมวดพลังงานเพิ่มขึ น 116.8% หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ น 
7.8% หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนเพิ่มขึ น 9.8%
และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคไม่คงทนเพิ่มขึ น 14.4%
ขณะที่ ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหภาพยุโรป เ พ่ิมขึ้น 
43.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยราคาผู้ผลิตหมวดสินค้าขั นกลางเพ่ิมขึ น 20.1% 
หมวดพลังงานเพิ่มขึ น 115.4% หมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ น 
8.1% หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนเพิ่มขึ น 10.2%
และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคไม่คงทนเพิ่มขึ น 15.6% 

องค์การการค้าโลก (WTO) คาดว่า การค้าโลกยังคงชะลอตัว
ในช่วงคร่ึงหลังของปี 65 และปี 66 โดยปริมาณการค้าสินค้า
ทั่วโลกจะขยายตัว 3.5% ในปี 65 (เพิ่มขึ นเล็กน้อยจากที่
คาดการณ์ไว้ในเดือน เม.ย. 65 ที่ 3.0%) และขยายตัว 1.0% 
ในปี 66 (ลดลงอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 3.4%) 
เนื่องจากอุปสงค์การน่าเข้าอ่อนแอลง จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูง
ในยุโรป การด่าเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของสหรัฐฯ และ
การใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน ตลอดจนราคาน่าเข้า
พลังงาน อาหาร และปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ด้านอาหารและการช่าระหนี ของประเทศก่าลังพัฒนา  



กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ออก
นโยบายสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตออกจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในจีน และย้ายกลับสู่ประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและซัพพลายเชน
ของประเทศอย่างมาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ทุ่มงบประมาณ 2.2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในการขนย้ายและการลงทุนเครื่องจักรกลับประเทศ 
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างการผลิตในประเทศ ลดการพึ่งพา
ต่างชาติ และรักษาซัพพลายเชนสินค้าส าคัญ

มูลค่าการส่งออกเกาหลีใต้ในเดือน ก.ย. 65 มีอัตราการขยายตัว 2.8%
(YoY) ซ่ึงต่่าสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกหดตัวอย่างหนัก 
ทั้งนี้ การส่งออกเกาหลีใต้เริม่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 
และจีน ซึ่ งล้ วนเป็นประเทศส าคัญที่น าเข้ าสินค้ าเทคโนโลยี
จากเกาหลีใต้ ขณะที่การน าเข้าพุ่งสูงขึ้น 18.6% (YoY) ส่งผลให้เกาหลีใต้
ประสบภาวะการขาดดุลการค้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กัมพูชาเปิดใช้ทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ซ่ึงลงทุนโดยวิสาหกิจจีน 
ภายใต้กรอบการท่างาน BRI โดยคาดว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
คือการลดต้นทุนในด้านโลจิสติกส์ จากการเช่ือมต่อแหล่งผลิตสินค้าใน
พนมเปญไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกสินค้าโดยตรง 
และจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของกัมพูชาในอนาคตด้วย

กัมพูชา

ลาวและจีน ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินใน
การช่าระบัญชีระหว่างกัน โดยไม่อ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจีนได้
จัดตั้งระบบช าระเงินระหว่างธนาคารข้ามแดนที่แยกจากระบบ SWIFT
ของชาติตะวันตก ลาวคาดว่าระบบนี้ จะช่วยให้รัฐวิสาหกิจของลาว
และจีนสามารถลงทุนร่วมกันได้สะดวกมากขึ้น

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เมียนมาเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หลังเงินจ๊าตอ่อนค่าหนักสุด
เป็นประวัติการณ์ โดยรัฐบาลหวังดึงต่างชาติใช้จ่ายในประเทศเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เน้นชูจุดขายสถานที่
ท่องเที่ยวทางศาสนาและความเชื่อ โดยหวังว่าอาจช่วยท าให้เงินจ๊าต
แข็งค่าขึ้น แต่อาจมีอุปสรรคด้านนโยบายจากการบังคับซื้อประกัน
สุขภาพ ซึ่งมีราคา 50 – 100 ดอลลาร์สหรัฐ ตามแต่ละช่วงอายุ

เมียนมา

ธนาคารโลกปรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เวียดนามเพ่ิมขึ้นจาก 3.2% (YoY) เป็น 7.2% (YoY) โดยพิจารณา
จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และการส่งออกที่เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคาดว่า
จะส่งผลให้เวียดนามบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้
ปานกลางระดับสูงในอนาคต

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า3 – 7 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8512

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเชื่อมการค้าไทย-เกาหลีใต้ ผ่านการลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับ
บริษัท Gyeonggi Business and Science Accelerator (GBSA) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้การก่ากับของรัฐบาล หรือ การท า Mini-FTA
ไทย-คยองกี ซึ่งเป็นเมืองเทคโนโลยีที่มีจีดีพีสูงที่สุด และเป็นฐาน
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญของเกาหลใีต้ เพื่อเปิดประตูการค้า
ให้แก่ไทยด้วยการใช้สินค้า บริการ และซอฟต์พาวเวอร์ในการบุก
ตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพสูง 
ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. 65 
ได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการบริโภค การท่องเที่ยว และการส่งออก 
โดยดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว 7,677% (YoY) โดยส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซยี อินเดีย และเวียดนาม การส่งออกขยายตัว
7.5% (YoY) ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ขยายตัว 14.5% (YoY) อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีความกังวลเรื่องต้นทุน
การผลิตท่ีสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมท้ังเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว

ส่านักงานสถิติอินโดนีเซีย เผยอัตราเงินเฟ้อในเดือน ก .ย. 65 
เพ่ิมขึ้น 5.95% (YoY) จากราคาเช้ือเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้จะ
ต่ ากว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 6% (YoY) แต่ยั งสูงกว่า เป้า         
ที่ธนาคารกลางก าหนด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่นับรวม
ราคาอาหารที่มีความผันผวน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.21% (YoY) 

กระทรวงสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย เปิดเผยว่า การชะลอตัวของ
ราคาน้่ามันปาล์มดิบในประเทศ เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว 
เนื่องจากอุปสงค์ในจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว
หลังจากการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะท าให้อุปสงค์น้ ามันปาล์มปรับสูงขึ้นในอนาคต

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ส่งสัญญาณการใช้มาตรการแทรกแซงเพ่ือ
รับมือการอ่อนค่าของเงินเปโซ และอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย หลังราคาสินค้าและมูลค่าการน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น ท าให้
มีความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น น าไปสู่การขาดดุลการค้า
อย่างรุนแรง ทั้งนี้ เงินเปโซอ่อนค่าไปแล้ว 13% นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 65
ส่งผลให้เงินเปโซกลายเป็นสกุลเงินท่ีอ่อนค่าสูงท่ีสุดในเอเชียในขณะนี้

ส่านักงานพัฒนาเมืองสิงคโปร์ เปิดเผยการประมาณการมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนไตรมาส 3/65 เพ่ิมขึ้น 13.2% (YoY)
ตลาดที่อยู่อาศัยเริ่มกลับมาขยายตัวสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจขาลง 
แม้ผู้ซื้อต้องเผชิญความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาล
ได้มีมาตรการป้องกันฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการจ ากัดวงเงิน
และเพิ่มระยะเวลาในการพิจารณาเงินกู้ 15 เดือนส าหรับผู้ซื้อบ้านมือสอง



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์กลับมาเพ่ิมขึ้น หลังกลุ่มโอเปกพลัส
ตัดสินใจลดก าลังการผลิตของเดือน พ.ย. 65 ลง 2 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่
87.80 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 93.27 USD/BBL
และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 91.01 USD/BBL โดยราคากลับมา
สูงขึ นตลอดทั งสัปดาห์ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่า มีแนวโน้มสูง
ที่กลุ่มโอเปกพลัสจะลดก้าลังการผลิตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และ
เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 65 กลุ่มโอเปกพลัสได้มีมติจะลดก้าลังการผลิต
ของเดือน พ.ย. 65 จ้านวน 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นจ้านวน
มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ และมากที่สุดนับตั งแต่มีการลดก้าลังการผลิต
เมื่อปี 2563 ท่ีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 10 – 14 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 *91.01 99.22
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.34 43.01

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 3 - 7 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

เฉลี่ย (3 – 7 ต.ค. 65) 87.80 93.27 91.01

เฉลี่ย (ต.ค. 65) 87.80 93.27 91.01

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

ราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ การประกาศปรับลด
ก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส จ้านวน 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
สามารถส่งผลได้ทั งทางบวกและลบต่อราคาน ้ามันดิบ โดยแม้ว่า
การปรับลดก้าลังการผลิตอาจท้าให้ปริมาณน ้ามันดิบตึงตัวในฤดูหนาว
และส่งผลทางตรงให้ราคาน ้ามันดิบสูงขึ น อย่างไรก็ดี ราคาที่เพิ่มขึ น
จะไปซ ้าเติมเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้ว ซึ่งจะกระทบต่อการบริโภคและ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และอาจท้าให้ความต้องการใช้น ้ามันดิบ
ลดลงเช่นกัน ดังนั น การปรับลดก้าลังการผลิตจึงอาจไม่ส่งผลให้
ราคาน ้ามันดิบสูงขึ นอย่างเต็มที่

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

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

Crude Oil 2565 2566

WTI 98.07 90.91

Brent 104.21 96.91

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 านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า3 – 7 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

เฉลี่ย
9 เดือน

การลดก าลังการผลิตน้ ามันดิบของ
กลุ่มโอเปกพลัส เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65 
กลุ่มโอเปกพลัสได้มีมติลดก้าลังการผลิต
ของเดือน พ.ย. 65 จ้านวน 2 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน โดยเมื่อเทียบกับระดับ
เมื่อเดือน ส.ค. 65 ปริมาณการผลิตจะ
ลงมาอยู่ที่ 41.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
โดยซาอุดีอาระเบีย และรัสเซีย จะลด
ก้าลังการผลิตมากที่สุด (ลด 5.3 แสน
บาร์เรลต่อวัน) รองลงมาเป็นอิรัก (ลด 
2.2 แสนบาร์เรลต่อวัน) สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (ลด 1.6 แสนบาร์เรลต่อวัน) 
คูเวต (ลด 1.35 แสนบาร์เรลต่อวัน)



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 30,110 29,816

%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 7.4 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 1,766 1,683 1,699 1,812
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -4.4 0.7

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มึ้นน โดยราคาทองค าโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,698.82 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มึ้นนจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.9 ราคาทองค าแท่งึ องไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 30,110 บาท เพิ่มึ้นนจากสัปดาห์ท่ีผ่านมาร้อยละ 2.2 จากปัจจัยส าคัญ ดังนีน
1) ตัวชีนวัดเศรษฐกิจึองสหรัฐฯ ออกมาต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM)
เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 65 อยู่ที่ 50.9 ต่่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 63 และต่่ากว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ที่ 52.3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหดตัวของค่าสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง เช่นเดียวกับการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างลดลง
ติดต่อกัน 3 เดือนต่อเนื่อง โดยในเดือน ส.ค. 65 หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หดตัวมากสุดนับแต่เดือน ก.พ.
64 ต่าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 10.053 ล้านต่าแหน่ง ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ่านวนผู้ขอรับ
สวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ที่ 219,000 ราย มากกว่าที่คาดการณ์ที่ 203,000 ราย ตัวเลขด้านการผลิต
และแรงงานที่ชะลอลงท่าให้นักลงทุนเข้าถือทองค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
2) สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนต้งเครียดมากึ้นน หลังจากรัฐสภารัสเซียเห็นชอบกฎหมายผนวกดินแดน 4 แคว้น
ึองยูเครน แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งท่าให้ NATO และพันธมิตร ยกระดับมาตรการคว่่าบาตรรัสเซียมากขึ้น ทั้งเพ่ิมเติม
ความช่วยเหลือทางการทหาร และเพ่ิมข้อจ่ากัดทางด้านการค้ากับรัสเซีย ซึ่งความรุนแรงและความยืดเยื้อของสถานการณ์
ดังกล่าวกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผลักดันราคาทองค่าให้เพ่ิมข้ึน
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,670–1,720 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัย
ที่ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่่าบาตรรัสเซีย แถลงการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. 65 ของสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน ส.ค. 65 
ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ก.ย. 65 ของจีน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า3 - 7 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ที่มา: สมาคมค้าทองค่า 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 37.56 34.92
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 12.19 9.19

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 10 – 14 ต.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า3 – 7 ตุลาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค โทร 0 2507 8511

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

36.45 36.31 36.43 36.29
36.69 36.71

37.01 36.94 36.93
37.15

37.36 37.34
37.78 37.92

38.16 38.12
37.92 38.01

37.73
37.40 37.25 37.42

8 ก.ย. 9 ก.ย. 12 ก.ย. 13 ก.ย. 14 ก.ย. 15 ก.ย. 16 ก.ย. 19 ก.ย. 20 ก.ย. 21 ก.ย. 22 ก.ย. 23 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย. 29 ก.ย. 30 ก.ย. 3 ต.ค. 4 ต.ค. 5 ต.ค. 6 ต.ค. 7 ต.ค.

เงินบาทยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบอ่อนค่า
ต่อเน่ือง ท่ามกลางการคาดการณ์การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของ FED เงินบาทยังคงมีปัจจัยกดดันด้านอ่อนค่าตามแนวโน้ม
การด าเนินนโยบายการเงินที่ เข้มงวดของ FED หลังตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. 65 เพิ่มขึ้น 263,000 
ต าแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 250,000 ต าแหน่ง และอัตรา
การว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 3.5% จาก 3.7% ในเดือนก่อน บ่งชี้ถึง
ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ซ่ึงท าให้ FED สามารถเร่งปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ อีกทั้งความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอย
ที่ยังหนุนการถือเงินดอลลาร์ฯ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้
เงินดอลลาร์ฯ ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่
เงินบาทนั้น หลังเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 65 ส่งสัญญาณชะลอตัวลง 
คาดว่า ธปท. จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ซ่ึงเป็นปัจจัยกดดันให้เงินทุนไหลออกจากตลาดการเงินไทย
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางกระแสเงินทุนจาก
ต่างชาติ สถานการณ์ค่าเงินในภูมิภาค และการปรับคาดการณ์
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก
เดือน ก .ย. 65 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริ โภคเดือน ต.ค. 65
(เบื้องต้น) และบันทึกการประชุม FED เม่ือ 20 - 21 ก.ย. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหว
ในทิศทางแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ตามการอ่อนค่าลงของ
ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้น ๆ 
ตามทิศทางของสกุลเงินในเอเชียจากความกังวลต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ก่อนจะทยอยแข็งค่าขึ้นแตะ
ระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 37.25 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ เป็นผลจากเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
เงินสกุลหลักอื่น ๆ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ
กว่าการคาดการณ์ของตลาด อาทิ ดัชนีภาคการผลิตโดย ISM
เดือน ก.ย. 65 ลดลงสู่ระดับ 50.9 จากระดับ 52.8 ในเดือน 
ส.ค. 65 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบกว่า 2 ปี และการเปิดรับ
สมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ลดลง 
1.1 ล้านต าแหน่ง สู่ระดับ 10.1 ล้านต าแหน่ง ในเดือน ส.ค. 65
ซ่ึงต่ าสุดในรอบ 1 ปี 2 เดือน นอกจากนี้เงินบาทยังมีปัจจัยหนุน
ในประเทศจากตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. 65 ของไทยที่
ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 6.41% (เดือน ส.ค. 65 อยู่ที่ 7.86%) ทั้งนี้ 
เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ 
หลังเงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน
สหรัฐฯ โดย ADP เดือน ก.ย. 65 ที่เพิ่มขึ้น 208,000 ต าแหน่ง 
จาก 185,000 ต าแหน่งในเดือน ส.ค. 65 เป็นปัจจัยหนุนให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อเนื่อง
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