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สหราชอาณาจักร

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

แคนาดา

ส ำนักงำนสถิติแห่งสหรำชอำณำจักรเผยว่ำ ในปีงบประมำณ 
64/65 ความเหลื่อมล ้าทางรายได้ของสหราชอาณาจักร
เพ่ิมขึ นสูงสุดในรอบ 3 ปี หลังลดลงในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 เนื่องจำกรำยได้ของกลุ่มครัวเรือนรำยได้สูง
ลดลงในอัตรำที่มำกกว่ำ ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนรำยได้น้อย
ได้รับประโยชน์จำกมำตรกำรของภำครัฐ ทั้งนี้ ในปีงบฯ 64/65 
ครัวเรือนสหรำชอำณำจักรมีรำยได้รวมหลังหักภำษีเฉลี่ย
อยู่ท่ี 39,800 ปอนด์ ซึ่งเมื่อหักผลของเงินเฟ้อแล้ว ลดลงจำก
ปีก่อน 0.6% โดยรำยได้เฉลี่ยของกลุ่มครัวเรือนรำยได้น้อย
อยู่ท่ี 14,500 ปอนด์ ลดลง 3.8% ขณะท่ีรำยได้เฉลี่ยของ
กลุ่มครัวเรือนรำยได้สูงอยู่ที่ 66,600 ปอนด์ เพิ่มขึ้น 1.6%
นอกจำกนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังเผชิญกับภำระค่ำใช้จ่ำย
จำกรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคที่อยู่ในระดับสูง
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ความเคล่ือนไหวรอบโลก

กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ อยู่ในช่วงหดตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 7 แต่มีสัญญานดีขึ นกว่าเดือนก่อน โดยดัชนี
ผลผลิต PMI ภำคกำรผลิตและภำคบริกำร (Composite 
PMI Output) เดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 46.6 (น้อยกว่ำ 50.0 
แสดงถึงกำรหดตัวของผลผลิต) เนื่องจำกกำรปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงเพ่ือควบคุมอัตรำเงินเฟ้อท ำให้
ต้นทุนกำรด ำเนินธุรกิจสูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นจำกระดับ 45.0 
เมื่อเดือน ธ.ค. 65 ขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซน
กลับมาอยู่ในแนวขยายตัวที่ 50.2 เพิ่มขึ้นจำกระดับ 49.3
ในเดือน ธ.ค. 65 และเป็นกำรกลับมำอยู่เหนือระดับ 50.0 
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 65 เหนือควำมคำดหมำย
ของนักวิเครำะห์ส่วนใหญ่ โดยมีปัจจัยจำกรำคำพลังงำน
ที่ลดลง และข้อมูลทำงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นกว่ำช่วงก่อน 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

เยอรมนี

สถำบันวิจัย Institute for Economic Research (IFO) 
เผยแพร่ดัชนีบรรยากาศในการด้าเนินธุรกิจ (Business 
Climate Index) ของเยอรมนีในเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ น
ต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 3 มำอยู่ที่ระดับ 90.2 (เพิ่มจำก
ระดับ 88.6 เมื่อเดือน ธ.ค. 65) สะท้อนบรรยำกำศทำงธุรกิจ
ที่ฟื้นตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยมีปัจจัยส ำคัญจำกอัตรำ
เงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มลดลง และแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งดีกว่ำท่ี
เคยคำดกำรณ์ไว้ โดยคำดว่ำจะไม่เกิดภำวะเศรษฐกิจถดถอย 
แม้ว่ำ GDP อำจลดลงเล็กน้อยในไตรมำสแรก นอกจำกนี้ 
รำคำก๊ำซธรรมชำติที่มีแนวโน้มลดลง และกำรเปิดประเทศ
ของจีนเป็นปัจจัยที่เพิ่มควำมเช่ือมั่นทำงเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

ธนาคารกลางแคนาดาขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยเป็น 4.5%
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี และเป็นธนาคารกลางแรก
ที่ประกาศว่ามีแนวโน้มจะหยุดการขึ นอัตราดอกเบี ย
ในอนาคต ซึ่งนำยทิฟฟ์ แม็คเล็ม ผู้ว่ำกำรธนำคำรกลำง
แคนำดำ กล่ำวว่ำอัตรำเงินเฟ้อเริ่มเปลี่ยนทิศทำง แม้ยัง
ห่ำงไกลจำกเป้ำหมำยเงินเฟ้อที่ 2% อยู่มำก และคำดว่ำ
จะเป็นกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยครั้งสุดท้ำยของรอบนี้ เพื่อ
ติดตำมว่ำกำรขึ้นอัตรำดอกเบี้ยมีประสิทธิภำพในกำรช่วย
ลดอุปสงค์ส่วนเกินและควำมร้อนแรงของตลำดแรงงำนที่
ท ำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรกลำงก็พร้อมที่
จะขึ้นอัตรำดอกเบี้ยอีกครั้งหำกพบว่ำอัตรำเงินเฟ้อกลับมำ
ขยำยตัว ทั้งนี้ รำยงำนนโยบำยทำงกำรเงินรำยไตรมำสของ
ธนำคำรกลำงคำดว่ำเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวในครึ่งแรก
ของปี 66 และท ำให้อัตรำเงินเฟ้อลดลงเหลือ 2% ในปี 67

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

ส่งออกไปโลก 287,067.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัว 5.5% จากปีก่อน

• การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่า 21,718.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (776,324 ล้านบาท) หดตัว 14.6% หำกหัก
สินค้ำเกี่ยวเนื่องกับน้ ำมัน ทองค ำ และยุทธปัจจัย หดตัว 12.5% 
กำรส่งออกหดตัวจำกฐำนที่สูงในปีที่ผ่ำนมำ แต่มูลค่ำกำรส่งออกยัง
มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยห้ำปีย้อนหลัง (20,759.5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) 
เป็นผลจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และก ำลังซื้อของ
ผู้บริโภคที่อ่อนแอ โดยเฉพำะตลำดส่งออกส ำคัญของไทย เช่น 
สหรัฐฯ สหภำพยุโรป จีน และญี่ปุ่น สอดคล้องกับกำรส่งออก
ของหลำยประเทศในเอเชียที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

• อย่ำงไรก็ดี ยังมีปัจจัยหนุนจำกค่ำระวำงเรือที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมกำรส่งออกเชิงรุกของกระทรวง
พำณิชย์ และภำคกำรท่องเที่ยวทั่วโลกที่ฟ้ืนตัว ทั้งนี้ การส่งออกไทย 
ทั งปี 2565 มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 287,067.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 5.5% และเมื่อหักสินค้ำเกี่ยวเนื่องกับ
น้ ำมัน ทองค ำ และยุทธปัจจัย ขยำยตัว 4.7% 

ลาตินอเมริกา
YTD 5.9%

ตะวันออกกลาง
YTD +22.8%

รัสเซีย และ CIS
YTD -39.5%

ทวีปแอฟริกา
YTD -5.9%

เอเชียใต้
YTD +11.5%

จีน
YTD -7.7%

เกาหลีใต้
YTD +8.4%

ญี่ปุ่น
YTD -1.3%

อาเซียน (9)
YTD +10.4%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD +1.7%

ทวีปอเมริกาเหนือ
YTD +13.5%

สหรัฐอเมริกา
YTD +13.4%

EU 27
YTD +5.2%

การส่งออกของไทย ทั้งปี 65



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา แถลงความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลง
ความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสินค้าและบริการ การลงทุน การค้าออนไลน์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และสุขอนามัยพืชและสัตว์ ซึ่งจะเป็นประตูขยาย
การส่งออกสู่ประเทศอาหรับและทวีปแอฟริกา และคาดว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการเจรจาเป็นประเทศที่ 3 ต่อจากจีน และเกาหลีใต้

กัมพูชา

นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เปิดประชุมรัฐบาลหลัง
เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ที่ประชุมมีมติส าคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ คือ (1) การออกแผนจัดเก็บรายได้ที่รัดกุมและควบคุมรายจ่าย
รัฐบาล (2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนในลาว แก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ และ (3) การพิจารณายกระดับความร่วมมือ
ทวิภาคีทางเศรษฐกิจกับเวียดนามตามแผนความร่วมมือ ปี 66

สปป.ลาว

สิงคโปร์

เอกอัครราชทูตเมียนมาประจ าประเทศไทย เดินทางมาตรวจพ้ืนที่บ้าน
พระเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี เพ่ือหาแนวทางการยกระดับเป็น
จุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีระยะทางใกล้ สะดวกต่อการขนส่งโดยสารและขนส่งสินค้า 
มีความชัดเจนของการปักปันเขตแดน และมีพื้นที่กว้างขวางถึง 6 พันไร่ 
เพียงพอต่อการก่อสร้างด่านการค้า และพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้าในอนาคต

เมียนมา

เวียดนามผลักดันแผนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในเมืองฮานอย 
อีก 34 แห่ง ในปี 66 เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ 70 แห่ง และมีแผนผลักดัน
เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค พร้อมปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและการผลิตไฟฟ้าให้มีอย่างเพียงพอ โดยส านักงานอุตสาหกรรม
และการค้าตั้งเป้าหมายช่วยเหลือนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อขยายการผลิต
เพื่อส่งออก และเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามายังตลาดเวียดนามมากขึ้น

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
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ธนาคารกลางญี่ปุ่น แถลงอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานของญี่ปุ่น เดือน ธ.ค. 65 
ที่ 4.0% (YoY) สูงที่สุดในรอบ 41 ปี สูงเกินกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
ที่ตั้งไว้ 2.0% ต่อปี โดยสูงขึ้นจากต้นทุนการน าเข้าสินค้าพลังงาน และ
อาหารแปรรูป ท าให้ธุรกิจส่งต่อต้นทุนไปยังผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางอาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับหลายประเทศในเอเชีย และยกเลิก
การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่ าในอนาคต

สมาคมการค้าระหว่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยผลส ารวจบริษัท
ขนาดใหญ่ในประเทศ 1,300 บริษัท พบว่า บริษัทเอกชน 40% มีแผน
ลดการลงทุน และลดจ านวนพนักงาน ขณะที่ 47% มองว่าเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้จะแย่ลงกว่าเดิม ซึ่งคาดว่าจะกระทบการส่งออกของประเทศ 
และความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการ
จูงใจทางภาษี และมาตรการอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ฐานะการเงินและการคลัง
ของไทยมีความแข็งแกร่ง โดยการจัดเก็บรายได้สุทธิไตรมาสแรก
ปีงบประมาณ 66 จ านวน 633,139 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการ 
13.2% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.3% โดยคาดว่าการจัดเก็บ
รายได้ช่วงที่เหลือจะขยายตัวได้ดี ยกเว้นภาษีสรรพสามิต เนื่องจากต้องลด
ภาษีน้ ามันดีเซลเพื่อลดภาระค่าครองชีพ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทย     
ปี 65 อาจขยายตัว 3.5% - 4.0% ตามอุปสงค์และการท่องเท่ียวท่ีขยายตัว
กระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกรวมทั้งปี 65 ขยายตัว 5.5% (YoY) 
โดยมีปัจจัยหนุนจากการผลักดันการส่งออกเชิงรุกและเชิงลึกตลาดใหม่
ร่วมกับเอกชน การเร่งเปิดด่านชายแดนหลังโควิด-19 การที่ทั่วโลกเร่งหา
แหล่งส ารองอาหาร และปัญหาโลจิสติกสท์ี่คลี่คลาย ท าให้ค่าระวางเรือลดลง
สู่ภาวะปกติ  ในส่วนการส่งออกเดือน ธ.ค. 65 มีมูลค่า 21,718 ล้าน         
ดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 14.6% (YoY) โดยหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 
จากการส่งออกสินค้าเกษตรท่ีลดลง 11.6% (YoY) สินค้าอุตสาหกรรม
การเกษตร ลดลง 10.8% (YoY) และสินค้าอุตสาหกรรม ลดลง 15.7% (YoY) 

อินโดนีเซีย ต้ังเป้าหยุดการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในปี 2588 
เนื่องจากมีแผนพัฒนาศักยภาพน้ ามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เสาหลักเศรษฐกิจสีเขียวของ
ประเทศ ได้แก่ การพัฒนาเช้ือเพลิงทางเลือก การลดคาร์บอนของ
ภาคการผลิตไฟฟ้า การขนส่งแบบคาร์บอนต่ า  การพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว และการส่งเสริมแหล่งกักเก็บคาร์บอน

กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซีย เร่งน าเข้า
ไข่ไก่จากอินเดียอีกคร้ัง หลังประสบปัญหาขาดแคลนอย่าง
เฉียบพลัน เนื่องจากราคาอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ท าให้เกษตรกร
รายย่อยหลายราย จ าเป็นต้องลดการผลิตลง ส่งผลให้ราคาไข่     
แพงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ มีก าหนดน าเข้าไข่ไก่จากอินเดีย  
เดือน ม.ค. 66 ทั้งสิ้น 10 ล้านฟอง

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ประกาศว่าจะใช้ นโยบาย
ตรวจคนเข้าเมืองกับนักท่องเที่ยวจากจีนอย่างเท่าเทียมกัน
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น โดยทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ
จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งในช่วงสัปดาห์แรก หลังจาก
จีนเปิดประเทศ มีชาวจีนเดินทางเข้าสิงคโปร์ราว 1,000 คน 
รวม 38 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน     
กลุ่มแรกอย่างเป็นทางการในรอบ 3 ปี ซึ่งฟิลิปปินส์เป็น 1 ใน 20 
ประเทศน าร่อง ที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในประเทศเตรียมจัดการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม หรือกรุ๊ปทัวร์ เริ่มตั้งแต่
วันท่ี 6 ก.พ. 66 นี้ โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วน
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ ความเคล่ือนไหวราคาน า้มันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังคงสูงขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคา
น ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 80.52 USD/BBL เบรนท์
(Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 86.91 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่
83.56 USD/BBL โดยความต้องการใช้น ้ามันดิบที่เพิ่มขึ นในจีน
หลังเปิดประเทศยังคงเป็นปัจจัยหนุนส้าคัญที่ผลักดันให้ราคา
น ้ามันดิบสูงขึ นต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มโอเปกคาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการใช้น ้ามันดิบของจีนจะเพิ่มขึ นตลอดปี 66 และ
ทั งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ นประมาณ 3.5% นอกจากนี  ราคาน ้ามันดิบ
ยังได้รับปัจจัยบวกจากการประกาศตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ (GDP) ไตรมาสท่ี 4/65 ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ 
ขยายตัว 2.9% ซึ่งขยายตัวจากการบริโภคเป็นส้าคัญ

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66

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
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 77.10 96.28
2566 80.36* 80.36
YoY -3.87 -16.53

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 2 – 27 ม.ค. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์

วันที่ WTI Brent Dubai
02-01-66 79.71 84.56 78.56
03-01-66 76.93 82.10 81.91
04-01-66 72.84 77.84 76.87
05-01-66 73.67 78.69 74.99
06-01-66 73.77 78.57 74.95
09-01-66 74.63 79.65 76.90
10-01-66 75.12 80.10 75.89
11-01-66 77.41 82.67 76.65
12-01-66 78.39 84.03 79.39
13-01-66 79.86 85.28 80.90
16-01-66 79.86 84.46 81.64
17-01-66 80.18 85.92 82.34
18-01-66 79.48 84.98 83.46
19-01-66 80.33 86.16 81.24
20-01-66 81.31 87.63 83.73
23-01-66 81.62 88.19 83.73
24-01-66 80.13 86.13 83.73
25-01-66 80.15 86.12 83.35
26-01-66 81.01 87.47 83.00
27-01-66 79.68 86.66 84.00

เฉลี่ย (23 - 27 ม.ค. 66) 80.52 86.91 83.56
เฉลี่ย (ม.ค. 66) 78.30 83.86 80.36

79.04
104.01

105.01
104.08

96.24
50.75

42.81 52.81
68.35 61.41

41.60

69.36

96.49

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

หน่วย: USD/BBL

ท่ีมา: ไทยออยล์

หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี 
คาดว่าจะยังคงมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า อาทิ 
ความต้องการใช้น ้ามันดิบที่เพิ่มขึ น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย 
ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปอาจน้าเข้าน ้ามันจากคู่ค้าอ่ืนๆ มากขึ น 
ทดแทนการน้าเข้าจากรัสเซีย เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน 
ก่อนที่มาตรการห้ามน้าเข้าน ้ามันจากรัสเซียจะมีผลใช้บังคับ
ในเดือน ก.พ. 66 นอกจากนี  การผ่านร่างกฎหมายการจ้ากัดอ้านาจ
ประธานาธิบดีในการปล่อยน ้ามันดิบออกจากคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์
ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อราคา
น ้ามันดิบในตลาดโลก

เพิ่มขึ นเม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ม.ค. 66 ขณะที่ราคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF)
ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2566

WTI 77.18

Brent 83.10

WTI, Brent, Dubai (Avg) 85.52

ราคาน ้ามันดิบเฉล่ียรายปี (เฉลี่ย WTI Brent และ Dubai)

ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์ ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

23 – 27 มกราคม 2566



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2 – 27 ม.ค. 66 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
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 29,493 29,750
2566 29,768* 29,768
%YoY 4.4 0.1

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 
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 1,797 1,801
2566 1,896* 1,896
%YoY 4.4 5.3

หน่วย: บาท

ราคาทองค าเพิ่มขึ้น ราคาทองค าโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,924.38 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.3%
ในขณะที่ราคาทองค าแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 29,880 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.3% จากปัจจัยส าคัญ ดังนี้
1) ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ
เปิดเผยว่า ดัชนี PCE เดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 5.0%,(YoY) ต่่าสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 และชะลอตัวจากระดับ 5.5%,(YoY) 
ในเดือน พ.ย. บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ตอกย้่าทิศทางที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
ในอัตราที่ชะลอลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองค่าสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ราคาทองค่าเริ่มปรับตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 
อาทิ ค่าสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.6%,(MoM) ยอดขายบ้านรอปิดการขาย เดือน ธ.ค. เพ่ิมขึ้น 2.5%,(MoM)
GDP ไตรมาส 4 ประมาณการเบื้องต้น เพ่ิมขึ้น 2.9% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
รัฐมิชิแกน เดือน ม.ค. อยู่ที่ 64.9 เพ่ิมขึ้นจาก 59.7 ในเดือนก่อนหน้า
2) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่น เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 4.3%,(YoY) สูงสุดในรอบ 42 ปี เงินเฟ้อของญี่ปุ่นอยู่สูงกว่า
ระดับเป้าหมาย (2%) โดยเพ่ิมขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 8 เดือน และสูงสุดในรอบ 42 ปี สร้างแรงกดดันต่อการตัดสินใจ
นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ให้ปรับไปสู่แนวทางที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่า หนุนราคาทองค่า
3) คาดการณ์ราคาทองค าโลกในสัปดาห์หน้า จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,900,–,1,950 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยที่
ควรติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การประชุมของคณะกรรมการการเงิน (FOMC) ของ FED การตัดสินใจเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB),,รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. จาก CB Consumer
Confidence และดัชนี PMI ของสหรัฐฯ จีน และ สหภาพยุโรป เป็นต้น       

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมา: CEIC สมาคมค้าทองค่า YLG group และ ฮั่วเซ่งเฮง ประมวลผลโดย สนค.

สถานการณ์ราคาทองค า

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511

23 - 27 มกราคม 2566
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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
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 34.80 35.07
2566 33.27 33.27
%YoY 0.10 -5.11

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 27 ม.ค. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

34.67 34.64 34.55 34.38 34.23
33.88 33.99

33.51 33.47 33.49 33.38
33.14

32.84 33.09 33.07 33.08
32.83 32.69 32.77 32.81 32.69 32.88
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ค่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ตามทิศทางเงินทุน
ไหลเข้ามาเก็งก าไรจากนักลงทุนต่างชาติ เงินบาทมีแรงหนุน
ด้านแข็งค่ามากขึ้นหลังผลการประชุม กนง. ท าให้นักลงทุน
เริ่มประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อย่างต่อเนื่องของไทยในรอบการประชุมถัด ๆ ไป ประกอบกับ
มีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยที่ มีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น 
ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
หลักอื่น ๆ หลังตลาดมองว่า FED มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.25% อีกเพียง 2 ครั้งในการประชุมเดือน ม.ค. และ 
มี.ค. ก่อนที่จะปรับลดขนาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม
เดือน ก.ค. นอกจากนี้ หากการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรง
กว่า FED ก็อาจกดดันเงินดอลลาร์ฯ ให้อ่อนค่ามากขึ้น 

ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FED (31 ม.ค. –
1 ก.พ. 66) การประชุม ECB และ BoE ทิศทางเงินทุนต่างชาติ และ
รายงานเศรษฐกิจการเงินไทยเดือน ธ.ค. 65 ของ ธปท. ตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตรา
การว่างงาน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และดัชนี ISM
ภาคการผลิตและบริการเดือน ม.ค. 66 รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต
และบริการเดือน ม.ค. 66 ของสหรัฐฯ จีน ยูโรโซน และอังกฤษ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหว
ในทิศทางที่แข็งค่าต่อเน่ือง เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ
แข็งค่าต่อจากสัปดาห์ก่อน ตามทิศทางสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย
โดยในระหว่างสัปดาห์ท าสถิติแข็งค่าที่สุดในรอบ 10 เดือน
ครั้งใหม่ที่ 32.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับกระแส
เงินทุนไหลเข้าสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทย 
ทั้งนี้  เงินบาทมีปัจจัยหนุนจากที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 
0.25% (จาก 1.25% เป็น 1.50%) ซ่ึงเป็นการปรับขึ้นติดกันเป็น
ครั้งที่ 4 โดย กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่
สูงกว่ากรอบเป้าหมายจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ ขณะที่
เงินดอลลาร์ฯ ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลงในการประชุมปลายเดือนนี้ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย
ตามการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ หลังมีปัจจัยหนุนจากข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง อาทิ GDP ไตรมาส 4/65
ที่ขยายตัว 2.9%k(QoQ,xsaar) แม้จะเผชิญความกังวลภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ท าให้ทั้งปีเศรษฐกิจเติบโตที่ 2.1% (YoY)

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
23 – 27 มกราคม 2566

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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