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จีน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้นในเดือน ต.ค. 65 เนื่องจาก
อุปสงค์ทั่วโลกชะลอตัวและเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
กดดันการส่งออกสินค้าสู่ระดับต่่าสุดในรอบ 7 เดือน โดย
มูลค่าการขาดดุลการค้าเดือน ต.ค. อยู่ที่ 7.82 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการขาดดุลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน
ที่ 2 เนื่องจากการส่งออกสินค้าลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่
การน่าเข้าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกเดือน ต .ค. 
ลดลง 0.7% อยู่ที่ 2.57 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผล
จากการหดตัวของการส่งออกสินค้า เช่น ก๊าซธรรมชาติและ
เภสัชภัณฑ์เป็นหลัก ขณะที่มูลค่าการน่าเข้าเดือน ต.ค . 
เพิ่มขึ้น 0.6% อยู่ท่ี 3.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการ
น่าเข้ายานยนต์ ช้ินส่วนและเครื่องยนต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ขณะที่การน่าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โทรศัพท์มือถือ
และของใช้ในครัวเรือนอ่ืนลดลง สอดคล้องกับความต้องการ
ซื้อสินค้าที่ชะลอตัว เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงข้ึน

สหภาพยุโรป

การค้าของจีน เดือน พ.ย. 65 หดตัวมากที่สุดในรอบ
มากกว่า 2 ปีคร่ึง โดยหดตัวทั้งภาคการส่งออกและ
การน่าเข้า เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกและภายในประเทศ
อ่อนแอ รวมถึงการหยุดชะงักของการผลิตเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาด ทั้งนี้ การส่งออกของจีน เดือน พ .ย. 65
หดตัว 8.7% เป็นการหดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน 
ก.พ. 63 และหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่  3.5% ซึ่ ง
นักเศรษฐศาสตร์ยังคาดว่าการส่งออกมีแนวโน้มหดตัว
ต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป โดยมีแรงกดดันส่าคัญคืออุปสงค์
ทั่วโลกที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่
การน่าเข้าของจีน เดือน พ.ย. 65 หดตัว 10.6% มากกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัว 6.0% ส่วนหนึ่งมาจากการน่าเข้า
ที่อยู่ในระดับสูงในปีก่อน ทั้งนี้ เป้าหมายของรัฐบาลจีน
ในปี 66 จะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมอุปสงค์ภายในประเทศ 
ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนส่าคัญของเศรษฐกิจในปีหน้า
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ความเคลื่อนไหวรอบโลก

สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ประกาศความร่วมมือ
ด้านพลังงาน (UK-US Energy Security and Affordability
Partnership) โดยมีเป้าหมายเพ่ือขยายการส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ ไปยังสหราชอาณาจักร
อย่างย่ังยืน มุ่งผลักดันการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการลดความต้องการใช้ก๊าซ ซึ่ งนายกรัฐมนตรี
สหราชอาณาจักรกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะท่าให้ราคา
พลังงานในสหราชอาณาจักรลดลง และช่วยยุติการพึ่งพา
พลังงานจากรัสเซียของยุโรป ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรก
ของปี  65 สหราชอาณาจักรน่าเข้าก๊าชจากสหรัฐฯ 
ประมาณ 1.1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นมากจากปี 64 
ท่ีน่าเข้าจากสหรัฐฯ ประมาณ 4 พันล้านลูกบาศก์เมตร 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

กลุ่มผู้ค้าสิ่งทอชาวอินเดียร้องให้รัฐบาลลดภาษีน าเข้าฝ้าย
เป็นศูนย์ เนื่องจากราคาฝ้ายในประเทศที่สูงขึ้น ท่าให้ผู้ผลิต
สิ่งทอได้รับผลกระทบ โดยในปัจจุบัน ราคาฝ้ายอินเดียสูงกว่า
ราคาฝ้ายจากแหล่งอื่นประมาณ 15% ขณะที่ภาษีน่าเข้าฝ้าย
อยู่ที่ 11% ทั้งนี้ สมาคมฝ้ายแห่งอินเดีย (CAI) กล่าวว่าต้นทุน
ที่สูงขึ้นบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ท่าให้การใช้ก่าลังการผลิตลดลงเหลือเพียง 50%

บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (TSMC) ผู้ผลิต
เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก วางแผนที่จะสร้าง
โรงงานผลิตแห่งที่สองในรัฐแอริโซนาของสหรัฐฯ และ
เพิ่มการลงทุนเป็น 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในการลงทุนที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ 
โดยคาดว่า เมื่อโรงงานท้ังสองแห่งเปิดท่าการ จะสามารถ
ผลิตเวเฟอร์ได้ประมาณ 6 แสนช้ินต่อปี และจะสร้าง
รายได้ปีละประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ 
คาดว่าโรงงานแห่งแรกจะเปิดด่าเนินการได้ในปี 67 และ
โรงงานแห่งที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ขนาด 3 นาโนเมตร จะเปิดด่า เนินการได้ ในปี  69
นอกจากนี้ คาดว่าการสร้างโรงงานดังกล่าวจะท่าให้เกิด
การจ้างงานด้านเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่า 13,000 
ต่าแหน่ง และในปัจจุบันได้ส่งวิศวกรจากแอริโซนาไป
ฝึกอบรมที่ไต้หวันแล้วประมาณ 600 คน

ส านักงานสถิติยุโรป (Eurostat) เผยว่า ไตรมาสที่ 3 ปี 65 
เศรษฐกิจ (GDP) ของสหภาพยุโรปขยายตัวจาก
ไตรมาสก่อนหน้า 0.4% ขณะที่  GDP ของยูโรโซน
ขยายตัว 0.3% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน พ.ย. 65 
โดยเศรษฐกิจไอร์แลนด์เติบโตสูงสุดที่ 2.3% ตามด้วย
ไซปรัส มอลตา และโรมาเนีย ซึ่งเติบโตเท่ากันที่ 1.3%
โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ เศรษฐกิจขยายตัว คือ
การบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน ซึ่งขยายตัว 0.7%
ในสหภาพยุโรป และ 0.9% ในยูโรโซน นอกจากนี้ 
Eurostat ยังได้เผยแพร่ตัวเลขการจ้างงานไตรมาสท่ี 3
ปี 65 ของสหภาพยุโรป ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่การจ้างงาน
ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.3% 



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา รายงานภาวะการลงทุนไตรมาส 3 
ปี 65 มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1.63 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% 
(YoY) โดยในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย.) มีโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
52 โครงการ คาดว่าสามารถสร้างงานได้ 40,274 อัตรา โดยเน้นไปท่ี
การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ และโซลาร์เซลล์ เป็นส าคัญ

กัมพูชา

กระทรวงป้องกันความสงบลาว ลงนาม MOU ให้สัมปทานเกาหลีใต้ 
เพ่ือสร้างรีสอร์ทในเมืองโพนโฮง ภายในประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 
และศูนย์รวมธุรกิจบริการครบวงจร สามารถเดินทางมาด้วยรถไฟลาว-จีน 
ท้ังนี้ รัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นสถานท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สปป.ลาว

สิงคโปร์

ธนาคารกลางเมียนมา ประกาศอนุญาตให้ใช้เงินบาทและเงินหยวน
ในการส่งออกสินค้า จากเดิมที่อนุญาตให้ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น 
โดยอนุญาตให้ใช้กับสินค้าส่งออก เช่น ถั่ว พืชน้ ามัน ยางพารา สินค้า
ประมง และสินค้าปศุสัตว์เท่านั้น และต้องน ารายได้ 65% มาแลกเป็น
เงินสกุลท้องถิ่นกับธนาคารพาณิชย์ ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารกลาง 
ขณะที่รายได้อีก 35% สามารถใช้ซื้อ-ขาย และโอนได้อย่างอิสระ

เมียนมา

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ร่างกฎหมายการค้าข้าว
ฉบับใหม่ เพ่ือจ่ากัดการน่าเข้าข้าวคุณภาพต่่า หลังตรวจพบ
การน าเข้าข้าวเกรดต่ าจากอินเดียที่น าเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-อินเดีย โดยจากสถิติการน าเข้าในปี 64 พบว่า เวียดนาม
น าเข้าข้าวจากอนิเดียถึง 72% ของการน าเข้าข้าวรวม โดยเฉพาะข้าวหัก
ท่ีถูกใช้ในการผลิตเบียร ์สุรา อาหารสัตว์ เค้ก และเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8512
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ส่านักสถิติแห่งชาติญี่ปุ่น รายงานดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือนล่าสุด
เดือน ต.ค. 65 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 2.3% แสดงถึง
การลดรายจ่ายของผู้บริโภค เนื่องจากแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่เพิ่มขึ้นและรายได้ค่าจ้างเฉลี่ยที่ลดลง ท้ังนี้ รายได้ค่าแรงโดยรวม
ของลูกจ้างญี่ปุ่น ในเดือน ต.ค. 65 เติบโตอย่างชะลอตัวที่ 1.8%
เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือน ก.ย. 65 ท าให้คาดว่าจะส่งผลต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป เนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภค 
เป็นก าลังขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ จะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
โดยคาดว่าอาจจะแตะระดับสูงสุดที่ 3.5% ในปี 66 โดยนับตั้งแต่ ส.ค. 64
ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 2.75% เพื่อควบคุม
อัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ที่  3.25% นอกจากนี้        
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการส่งออกท่ีซบเซา เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

กระทรวงพาณิชย์ เผยการเปิดลานตรวจจ่าเพาะสินค้าผลไม้ 
ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน มณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 65 หลังจากผ่าน
การตรวจรับจากหน่วยศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) จะเพ่ิมโอกาส
การส่งออกผัก ผลไม้จากไทยสู่จีนตอนใต้ กระจายไปทั่วประเทศจีนและ
ต่อไปยังประเทศอื่น ๆ ผ่านรถไฟลาว-จีน ได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มทางเลือกในการขนส่งทางรางซึ่งต้นทุนค่าขนส่งต่ า มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขนสง่สินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย 
ตลอดจนช่วยเพิ่มปริมาณการค้าสองทางระหว่างไทย-จีนให้มากขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมนโยบายขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ตามแนวคิด
อุตสาหกรรมโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลกถดถอยปี 66 
โดยมุ่งสู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ผ่าน 4 มิติ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม
สู่ S-curve 2) การดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3) รักษา
สิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว และ 4) สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อ
กระจายรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน โดยจะยกระดับ
โรงงาน 7.4 หมื่นแห่ง และ SMEs กว่า 3.1 ล้านราย ท้ังนี้ คาดว่าจะ
สามารถกระตุ้นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ปี 66 ให้ขยายตัว 2.5 - 3.5%

ธนาคารกลางอินโดนีเซีย วางแผนการออกสกุลเงินรูเปียห์ดิจิทัล
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการท่าธุรกรรม         
ในอนาคต โดยการเดินหน้าครั้งนี้จะท าให้อินโดนีเซียอยู่ในแถวหน้าของ
ความพยายามในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนี้ จะเริ่มโครงการเฉพาะ
กับธนาคารที่เหมาะสมและผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

กระทรวงความมั่นคงเกษตรและอาหารมาเลเซีย ได้พิจารณาการ
น่าเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศในระยะสั้น เพื่อช่วยบรรเทาภาวะ    
ขาดแคลนภายในประเทศ และมีความจ าเป็นในการรักษาอุปทาน   
ไข่ไก่ให้มีเสถียรภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนท่ีได้รับความนิยม
ในประเทศ โดยประชาชนบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย 968 ล้านฟองต่อเดือน

ส่านักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์ เผยยอดค้าปลีกล่าสุด
เดือน ต.ค. 65 ปรับตัวขึ้น 10.4% (YoY) หากไม่นับรวมยอดขาย
รถยนต์ยอดค้าปลีก เพ่ิมขึ้น 14.3%(YoY) หลังปรับค่าตามฤดูกาล
ยอดค้าปลีก เพิ่มขึ้น 0.1% (MoM) มีมูลค่ายอดค้าปลีกโดยประมาณ 
4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยใน
จ านวนนี้เป็นยอดค้าปลีกออนไลน์ประมาณ 13%

ส่านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน พ.ย. 65 
เพ่ิมขึ้น 8.0% (YoY) ซ่ึงเป็นการขยายตัวสูงสุด ในรอบ 14 ปี 
เนื่องจากราคาอาหารที่สูงขึ้น ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 
5.6% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางก าหนดไว้ที่ 2 – 4%
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ที่ไม่นับรวมราคาในหมวดอาหาร
และเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 6.5% ในเดือน พ.ย. 65



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ลดลง โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 73.13 USD/BBL เบรนท์ (Brent)
เฉลี่ยอยู่ที่ 78.29 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 75.59 
USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบมีแรงกดดันจากหลายปัจจัย อาทิ 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อทั งภาคการผลิตและภาคบริการในเดือน 
พ.ย. 65 ของจีน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ต่้ากว่าระดับ 50 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สะท้อนถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ที่จะส่งผลต่อความต้องการใช้น ้ามันดิบที่ลดลง ภาวะเงินเฟ้อของ
สหรัฐฯ ที่สะท้อนจากดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน พ.ย. 65 ยังอยู่ใน
ระดับสูง จะมีผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้นโยบายการเงินแบบ
เข้มงวดต่อไป นอกจากนี  ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางฝั่ง
อุปทาน โดยปริมาณน ้ามันคงคลังของน ้ามันเบนซินและดีเซล
ปรับเพิ่มขึ น 5.3 และ 6.2 ล้านบาร์เรล ตามล้าดับ ตามการ
รายงานของส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 12 – 16 ธ.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 90.96 86.07 *77.13 96.28
YoY 52.25 51.31 72.05 64.43 61.73 57.70 41.14 38.16 24.73 11.27 6.91 6.67 38.77

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 – 9 ธ.ค. 65 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
01-12-65 81.82 86.88 81.16
02-12-65 79.98 85.57 80.85
05-12-65 76.93 82.68 80.69
06-12-65 74.25 79.35 77.80
07-12-65 72.01 77.17 74.69
08-12-65 71.46 76.15 72.90
09-12-65 71.02 76.10 71.85

เฉลี่ย (5 - 9 ธ.ค. 65) 73.13 78.29 75.59
เฉลี่ย (ธ.ค. 65) 75.27 80.56 77.13

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

98.13

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

เพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ธ.ค. 65 ขณะที่ราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF)
ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2565 2566

WTI 95.22 86.36

Brent 101.48 92.36

WTI, Brent, Dubai (Avg) 98.19 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ

เฉลี่ย
11 เดือน

5 – 9 ธันวาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

ราคาเฉลี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ราคาเฉลี่ยสัปดาห์นี คาดว่า
จะใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากราคา
น ้ามันดิบยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดกังวล
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่ เป็นผู้บริโภคน ้ามันดิบ
รายใหญ่ (เช่น สหรัฐฯ จีน และ EU) จะมีทิศทางชะลอตัว อย่างไรก็ดี 
อาจจะยังมีปัจจัยบวกอยู่บ้างที่ ช่วยรักษาระดับราคาไว้  อาทิ 
การผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid-19 ของรัฐบาลจีน และ
ปริมาณน ้ามันดิบของรัสเซียในตลาดโลกที่ลดลง เนื่องจากถูก
มาตรการคว่้าบาตรของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจท้าให้ปริมาณน ้ามันดิบ
ในภาพรวมจากกลุ่มโอเปกพลัสลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธ.ค. 65 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 29,829 29,620 *29,414 29,743
%YoY 7.7 11.3 21.8 19.0 10.5 11.3 7.5 7.1 6.0 6.4 4.2 3.6 9.5

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 1,664 1,726 *1,787 1,800
%YoY -2.7 2.7 13.4 9.8 -0.3 0.0 -3.9 -1.0 -5.3 -6.3 -5.2 0.0 0.0

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,783.82 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.9%
ในขณะที่ราคาทองค าแท่งของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 29,400 บาท ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.2% จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะชะลอการขึ้นดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังถัดไป โดยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพียง 0.50% ในการประชุมวันที่ 13 - 14 ธ.ค. ขณะที่จ านวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4,000 ราย 
สู่ระดับ 230,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับแต่เดือน ก.ย. 65 จากการลดจ านวนพนักงานในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 
ส่วนผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 62,000 ราย อยู่ท่ี 1.67 ล้านราย ซึ่งเป็นจ านวนสูงสุดในรอบ 10 เดือน 
บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ก าลังอ่อนแอลง ในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย. กลับมาเพิ่มขึ้น 7.4% (YoY) และ 
0.3% (MoM) ซึ่งปัจจัยลบ ยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯ ผันผวน ท าให้นักลงทุนสนใจเข้าถือ
ทองค ามากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
2) ธนาคารกลางจีนซื้อทองค าส ารองเพิ่มเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ก.ย. 62 โดยธนาคารกลางจีนได้ซื้อทองค าส ารองเพิ่ม 32 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าทุนส ารองระหว่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณทองค าส ารองของจีน ณ พ.ย. 65 อยู่ท่ี 
1,980 ตัน โดยสภาทองค าโลก (WGC) ระบุว่า ในไตรมาส 3 ปี 65 ธนาคารกลางท่ัวโลกเข้าซื้อทองค ารวมกันท้ังสิ้น 399 ตัน 
เป็นการซื้อรายไตรมาสปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งการซื้อทองค าในปริมาณมากของธนาคารกลางจีนเป็นปัจจัยหนุนราคา
ทองค าในตลาดโลก
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,780 – 1,810 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควรติดตาม 
อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย และแถลงการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม เดือน พ.ย. ของสหรัฐฯ และจีน เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC สมาคมค้าทองค า และ YLG group ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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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 37.92 36.43 34.91* 35.08
%YoY 10.78 8.96 8.00 7.91 9.96 11.24 11.45 8.33 12.13 13.26 10.06 4.02 9.68

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธ.ค. 65   ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 12 - 16 ธ.ค. 65

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

36.88

36.00
35.81 35.69 35.70 35.85 35.84 36.06 36.18 36.16 36.00

35.66 35.86 35.63
35.35

34.99 34.77 35.05 35.08
34.80 34.78

10 พ.ย. 11 พ.ย. 14 พ.ย. 15 พ.ย. 16 พ.ย. 17 พ.ย. 18 พ.ย. 21 พ.ย. 22 พ.ย. 23 พ.ย. 24 พ.ย. 25 พ.ย. 28 พ.ย. 29 พ.ย. 30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2 ธ.ค. 6 ธ.ค. 7 ธ.ค. 8 ธ.ค. 9 ธ.ค.

เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์แนวโน้ม
การชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED แต่อาจผันผวนจาก
ความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยหากผลการประชุม 
FED ในวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 65 เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
คาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ส่งผลให้
ทิศทางตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยหนุนให้
เงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างต่อเนื่องของจีน ที่สร้างความหวัง
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อตลาด
การเงินในภูมิภาคเอเชีย และช่วยหนุนกระแสเงินทุนไหลเข้า
ตลาดการเงินไทย ทั้งนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันจากความกังวล
เกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจโลก จากทิศทางการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก 
ได้แก่ FED ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ 
(BOE) ที่จะประชุมพร้อมกันในสัปดาห์นี้
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมนโยบายการเงิน
ของ FED ECB และ BOE รวมถึงรายงานแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย 
(Dot Plot) ในปี 66 - 67 ของ FED ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ยอดค้าปลีก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 65

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ค่อนข้างผันผวนในระดับที่แข็งค่ากว่าสัปดาห์ก่อน โดยในช่วง
ต้นถึงกลางสัปดาห์ เงินบาทพลิกกลับมาทยอยอ่อนค่าลง
จากระดับที่แข็งที่ค่าที่สุดในรอบเกือบ 6 เดือนเม่ือสัปดาห์ก่อน 
ตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน พ .ย. 65 เพิ่มขึ้น 2.63 
แสนต าแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2 แสนต าแหน่ง ซ่ึงเป็นปัจจัย
หนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เดินหน้าเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่นักลงทุนเริ่มกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย
ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม เงินบาทยังมีปัจจัยหนุนจากการที่จีน
ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ครั้งใหญ่ในรอบ 
3 ปี รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของไทยเดือน พ.ย. 65 ลดลงมาอยู่ที่ 
5.55% ซ่ึงชะลอตัวลง 3 เดือนต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงปลาย
สัปดาห์เงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง หลังเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ได้รับแรงกดดันจากจ านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง
ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 1.67 
ล้านราย สะท้อนว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ 
เริ่มชะลอลง หนุนความเป็นไปได้ที่ FED อาจชะลอการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 65

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
5 – 9 ธันวาคม 2565

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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