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ปากีสถาน

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

จีน

ส ำนักงำนสถิติปำกีสถำน รำยงำนอัตรำเงินเฟ้อทั่วไป 
เดือน ก.พ. 66 เพ่ิมขึ้น 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำ ซ่ึงเป็นระดับที่สูงท่ีสุดในรอบเกือบ 50 ปี 
(นับตั้งแต่ปี 2517) จำกรำคำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำขนส่งท่ี
พุ่งสูงขึ้นกว่ำ 45% และสูงกว่าเดือน ม.ค. 66 ที่เพิ่มขึ้น 27.6%
โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น 
45.1% เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ เพิ่มขึ้น 49.2% 
และค่าขนส่ง เพิ่มขึ้น 50.5% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานใน
เขตเมืองและเขตชนบท เพิ่มขึ้น 17.1% และ 21.5% ตามล าดับ
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อินเดีย

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติอินเดีย (NSO) เปิดเผยประมำณกำร
คร้ังที่ 2 ส ำหรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมำส 3 
ของปีงบประมำณ 65/66 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65) ขยำยตัว 
4.4% ลดลงจากในไตรมาส 1 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 65)
และไตรมาส 2 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 65) ที่ขยายตัว 13.2% 
และ 6.3% โดยมีสาเหตหุลักมาจากการหดตัวของภาคการผลิต 
(ลดลง 1.1%) เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอินเดียที่
ยังคงมุ่งเน้นมาตรการ “withdrawal of accommodation” 
(การใช้นโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพื่อลดสภาพคล่องทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ) ประกอบ
กับการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่อ่อนแอลง 
ทั้งนี้ NSO ประมาณการการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 4 
ของปีงบประมาณ 65/66 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 66) ที่ 5.1% และ
การเติบโตของ GDP ทั้งปีงบประมาณ 65/66 ที่ 7% 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5860

รัสเซีย

ปริมำณกำรผลิตน้ ำมันของรัสเซียเพ่ิมขึ้นแตะระดับก่อนกำร
ถูกคว่ ำบำตรจำกชำติตะวันตกเป็นคร้ังแรก นับต้ังแต่เดือน 
มี.ค. 65 จำกอุปสงค์ในภูมิภำคเอเชียที่เพ่ิมขึ้น โดยการผลิต
น้ ามันดิบและคอนเดนเสท เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า ที่ระดับ 1.508 ล้านตันต่อวัน เนื่องจากน้ ามันดิบ
ปริมาณมากถูกเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งไปยังตลาดใหม่ในเอเชีย
แทนที่ตลาดเดิมในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในตลาดจีน อินเดีย 
และตุรกี ที่ชดเชยการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปที่ลดลงบางส่วน 
อีกทั้งยังช้ีให้เห็นว่า การจ ากัดราคาน้ ามันดิบของสหภาพยุโรป
และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมช้ันน า 7 ประเทศ (G7) อาจช่วย
หนุนการส่งออก เนื่องจากรัสเซียถูกบังคับให้ขายน้ ามันดิบใน
ราคาที่ต่ ากว่าเพดานราคาที่ก าหนด ซึ่งท าให้ราคาน้ ามันดิบ
ของรัสเซียน่าดึงดูดกว่าราคาน้ ามันดิบจากประเทศอื่น ๆ

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน รำยงำนดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ 
(PMI) ภำคกำรผลิต เดือน ก.พ. 66 ท่ี 52.6 ซ่ึงเป็นระดับสูง
ที่สุดนับต้ังแต่เดือน เม.ย. 55 (ท่ีระดับ 53.3) โดยสูงกว่าการ
คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 50.5 และสูงกว่าเดือน ม.ค. 66 
ที่ 50.1 สะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ
จีน จากการด าเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุน การบริโภค 
และการส่งออก ควบคู่ไปกับการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐตั้งแต่ช่วงครึ่งหลัง
ของปี 65 ขณะที่ผลกระทบของโควิด-19 คลี่คลายลง โดย
ดัชนีย่อยผลผลิต เพิ่มขึ้น 6.9 จุด ที่ 56.7 และดัชนีย่อย
ค าสั่ งซื้อใหม่ เพิ่มขึ้น 3.2 จุด ที่  54.1 อีกทั้งดัชนีย่อย
ค าสั่งซื้อสินค้าส่งออกใหม่กลับมาอยู่เหนือระดับ 50.0 อีกครั้ง
ในรอบ 22 เดือน โดยเพิ่มขึ้น 6.3 จุด แตะระดับ 52.4 ขณะที่
ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 56.3 (จากที่ระดับ 
54.4 ในเดือน ม.ค. 66) บ่งช้ีถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมภาค
บริการและภาคการก่อสร้าง โดยเฉพาะการเริ่มต้นหรือการ
ด าเนินการต่อส าหรับโครงการก่อสร้างที่ส าคัญของประเทศ

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

ส่งออกไปโลก 20,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัว 4.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• กำรส่งออกของไทยในเดือนมกรำคม 2566 มีมูลค่ำ 20,249.5 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (700,127 ล้ำนบำท) หดตัว 4.5% หากหัก
สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ ามัน ทองค า และยุทธปัจจัย หดตัว 3.0%
การส่งออกของไทยหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้า และยังอยู่ใน
ระดับที่ดีกว่าหลายประเทศในเอเชีย โดยตลาดส่งออกของไทยหลาย
ตลาดกลับมาขยายตัว ได้แก่ สหภาพยุโรป ลาตินอเมริกา อินเดีย 
แอฟริกา และอาเซียน (5) ท่ามกลางผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และความผันผวนของค่าเงินบาท เป็นผลจากความ
ร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนในการผลักดัน
การส่งออกอย่างต่อเนื่อง ที่มีส่วนช่วยประคับประคองการส่งออกของ
ไทยภายใต้แรงกดดันของเศรษฐกิจโลก ลดการกระจุกตัวของตลาด
ส่งออก และจะช่วยเพิ่มการกระจายของสินค้าไทยในอนาคต

ลำตินอเมริกำ
YTD +1.5%

ตะวันออกกลำง
YTD +23.7%

รัสเซีย และ CIS
YTD -46.4%

ทวีปแอฟริกำ
YTD +14.7%

เอเชียใต้
YTD -4.3%

จีน
YTD -11.4%

เกำหลีใต้
YTD +0.6%

ญ่ีปุ่น
YTD -9.2%

อำเซียน (9)
YTD -3.5%

ทวีปออสเตรเลีย
YTD -7.2%

ทวีปอเมริกำเหนือ
YTD -3.0%

สหรัฐอเมริกำ
YTD -4.7%

EU 27
YTD +2.2%

การส่งออกของไทย ม.ค. 66



อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการลงทุนของ
เอกชน อนุมัติให้จัดต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3 โรงงาน 
แบ่งเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า 2 โรงงาน และรองเท้า 1 โรงงาน โดยมีมูลค่า
การลงทุนสูงถึง 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสร้างงานให้กับคน
ในพื้นที่ได้ 5,000 ต าแหน่ง ซึ่งหอการค้ากัมพูชายืนยันว่าการลงทุนใน
ประเทศยังเพิ่มขึ้นแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอนสูง

กัมพูชา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาว ร่วมหารือกับ
ผู้แทนเกาหลีใต้เพื่อส่งออกแรงงานลาวไปท างาน โดยหารือเกี่ยวกับการส่งออก
แรงงานภายใต้ระบบใบอนุญาตการจ้างงานและการฝึกทักษะแรงงาน ซึ่งแรงงาน
ต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นเวลา 
45 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ลาวได้ร้องขอให้มีการจ้างงานแรงงานลาวในโครงการดังกล่าว
เพิ่มจาก 500 เป็น 2,000 คน โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก

สปป.ลาว

สิงคโปร์

รัฐบาลเมียนมากลับมาให้บริการออกหนังสือเดินทางอีกคร้ังหลังหยุด
ให้บริการไป 2 เดือน ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนมากเข้ามาใช้บริการ
ดังกล่าว โดยมีประเทศเป้าหมายหลักคือญี่ปุ่น ตามรายงานของกองตรวจคน
เข้าเมืองญี่ปุ่น ซึ่งรายงานสถิติปี 65 พบว่า ชาวเมียนมาเดินทางเข้าญี่ปุ่น
ประมาณ 23,000 คน โดยกว่าครึ่งของชาวเมียนมาเหล่านี้จะได้รับ    
ใบอนุญาตพ านักในประเทศช่ัวคราว และได้รับการฝึกฝนทักษะเฉพาะด้วย

เมียนมา

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม รายงานผลการ
ลงนามข้อตกลงการลงทุนกับพันธมิตรต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคไปสู่ความยั่งยืนและการปรับตัว
ต่อสภาพอากาศ โดยคาดว่าจะมีเงินลงทุนกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม โดยเฉพาะโครงการผลิต
ไฟฟ้า โรงถลุงเหล็ก และโครงการโลจิสติกส์ เป็นต้น

เวียดนามฟลิิปปินส์

อาเซียนอัปเดต

ไทย

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8512
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ผลส ารวจองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) พบว่า 
ผู้ผลิตเสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ด าเนินงานในจีน มีแผนลงทุนในอาเซียน
มากขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักใน 3 ประเทศ คือ เวียดนาม กัมพูชา และ
อินโดนีเซีย เพราะได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีน าเข้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้ ผลส ารวจบริษัทผู้ผลิตในญี่ปุ่น กว่าร้อยละ 50 พบว่า 
สนใจที่จะเข้าลงทุนในเวียดนามภายในปี 69 เนื่องจากค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเวียดนาม มีราคาต่ ากว่าจีนถึงประมาณ 2.4 เท่า

ส านักงานสถิติเกาหลีใต้ รายงานว่า พ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตรของ
ประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยสถิติช้ีให้เห็นว่า ในปี 65
มีที่ดินเพาะปลูกทางการเกษตรลดลง 1.2% (YoY) โดยมีสาเหตุมาจากการ
บริโภคข้าวเฉลี่ยต่อปีท่ีลดลง 0.4% (YoY) คิดเป็นการบริโภคข้าว 56.7 กก. 
ซึ่งต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2505 ที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นการ
ลดลงทั้งในส่วนของนาข้าว และทุ่งแห้งแล้งส าหรับการผลิตทางการเกษตร

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 
การส่งออกของไทยเดือน ม.ค. 66 มีมูลค่า 20,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หดตัว 4.5% (YoY) ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ          
ค่าเงินบาทผันผวน โดยตลาดส่งออกที่กลับมาขยายตัว ได้แก่ สหภาพยุโรป 
ลาตินอเมริกา อินเดีย และแอฟริกา จากความร่วมมือของภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดน และ
การรุกตลาดเป้าหมายใหม่ คาดว่าจะช่วยประคองการส่งออกของไทย
ในปี 66 ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโดยสมัครใจแก่
โครงการรางวัล BCG ของ APEC ประมาณ 526,000 บาท เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG ในภูมิภาค APEC
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ได้น าแนวคิด BCG ไป
ปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สตรี 2) เยาวชน และ
3) วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย โดยจะเริ่มกระบวนการ
สรรหา และคัดเลือกผู้ชนะในช่วงครึ่งหลังของปี 66

อินโดนีเซียเตรียมเปิดตลาดซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีแห่งชาติกลางปี
หวังลดความเสี่ยงให้นักลงทุน โดยจะจัดให้มีโครงสร้างคล้ายกับตลาด
หุ้นที่มีการแยกการซื้อขายและการหักบัญชีออกจากกันเพื่อลด       
ความเสี่ยงที่เกิดจากการล้มละลายของบริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
เช่นที่เคยเกิดขึ้นกับ FTX ในเดือน พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้
สินทรัพย์สูญหายไปกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มาเลเซียเตรียมขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเพ่ือน าเงินเยียวยาประชาชน
จากผลกระทบค่าครองชีพสูง มาเลเซียปรับลดตัวเลขงบประมาณ
ภาครัฐเหลือ 386,100 ล้านริงกิต เพื่อแก้ไขปัญหาขาดดุลงบประมาณ 
พร้อมขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อน าเงินไปอุดหนุนด้านสาธารณสุข 
กระตุ้นเงินลงทุนจากต่างชาติ และลดภาษีส าหรับประชาชนผู้มีรายได้
ปานกลางประมาณ 2.4 ล้านคน

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ออกกฎใหม่ บจ. ต้องเปิดเผยเงินเดือน
และโบนัสของซีอีโอและกรรมการ ให้มีผลส าหรับงบการเงิน 67 
ถือเป็ นกระบวนการก ากับดู แลกิ จการที่ ดี ซึ่ ง เป็ นมาตรฐาน
ในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม 
การวิจัยพบว่าการเปิดเผยดังกล่าวท าให้บริษัทต่าง ๆ เผชิญกับ
แรงกดดันในการขึ้นเงินเดือนเพื่อรักษาพนักงานระดับสูงไว้

สภาพัฒน์ฯ ฟิลิปปินส์ เตือนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าอาจเป็นผลลบ
ต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลบวก พร้อมระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าพร้อมกัน
ทั่วประเทศอาจไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือแรงงานจาก
ภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 14 ปีที่ 8.7% (YoY) เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นจากผลิตภาพท่ีสูงขึ้น ตลอดจนไม่เป็นประโยชน์
ต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในระยะยาว



สรุปสถานการณ์ราคาน ้ามันดิบ

ราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้น โดยสัปดาห์ล่าสุดราคาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) เฉลี่ยอยู่ที่ 77.65 USD/BBL เบรนท์ (Brent) เฉลี่ยอยู่ที่ 
84.25 USD/BBL และดูไบ (Dubai) เฉลี่ยอยู่ที่ 82.36 USD/BBL โดยราคาน ้ามันดิบเฉลี่ยรายสัปดาห์กลับมาสูงขึ น เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื อของภาคการผลิต (Purchasing Manufacturing Index: PMI) เดือน ก.พ. 
2566 ที่ประกาศโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติจีน เพิ่มขึ นมาอยู่ที่ระดับ 52.6 จาก 50.1 ในเดือน ม.ค. ท้าให้ตลาดมีมุมมองเป็นบวกต่อ
แนวโน้มอุปสงค์น ้ามันดิบของจีนท่ีคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มราคาน า้มนัดิบ 6 – 10 ม.ีค. 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 80.48 81.91 82.67* 81.69
YoY -3.73 -11.06 -25.56 -15.15

หมายเหตุ: *ราคาเฉลี่ยตั งแต่วันที่ 1 - 3 มี.ค. 66 ที่มา: ธนาคารโลก, ไทยออยล์
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หน่วย: USD/BBL

ราคาเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น ราคาน ้ามันดิบตลาดโลกในสัปดาห์นี จะยังมีทั งแรงหนุนและแรงกดดันไปพร้อมกัน แต่คาดว่าจะได้รับแรงหนุน
เป็นส้าคัญ โดยแรงหนุนยังคงมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั งในภาคการผลิตและภาคบริการของจีน และราคาน ้ามันดิบที่จะสูงขึ นจาก
การปรับเพิ่มราคาขายของซาอุดีอาระเบียในเดือน เม.ย. 2566 ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันส้าคัญให้เกิดอุปสงค์น ้ามันดิบเพิ่มขึ นในช่วงเวลานี  
อย่างไรก็ตาม ราคาน ้ามันดิบยังคงมีแรงกดดันอยู่บ้างจากอุปทานน ้ามันดิบของรัสเซียที่ยังสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากขึ น โดยเฉพาะ
การส่งออกมายังตลาดเอเชีย (อาทิ จีน อินเดีย) แม้ว่าจะถูกมาตรการคว่้าบาตรจากชาติตะวันตก อีกทั งยังจะมีปริมาณการส่งออกน ้ามันดิบ
เพิ่มขึ นจากผู้ส่งออกรายอื่น ๆ อาทิ สหรัฐฯ เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ เป็นต้น

ที่มา: WTI และ Brent (ส้านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ) 
ประมาณการ ณ ก.พ. 66 ขณะทีร่าคาเฉลี่ยทั ง 3 แหล่ง (IMF)
ประมาณการ ณ ต.ค. 65

Crude Oil 2566

WTI 77.84

Brent 83.63

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
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เฉลี่ย 2 เดือน
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ความเคลื่อนไหวราคาน ้ามันดิบ

ที่มา: ไทยออยล์เฉลี่ย ก.พ. 66 : WTI 76.83 USD/BBL; Brent 83.54 USD/BBL; Dubai 81.94 USD/BBL



ความเคลื่อนไหวของราคาทองค ารายเดือน
*ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มี.ค. 66 หน่วย: เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์

ทองค ำไทย 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 29,764 29,835 30,133* 29,911
%YoY 4.4 4.1 -1.2 0.5

ทองค ำโลก 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 1,899 1,855 1,840* 1,864
%YoY 4.4 0.7 -5.6 3.5

หน่วย: บำท

รำคำทองค ำเพิ่มขึ้น รำคำทองค ำโลกเฉล่ียอยู่ที่ 1,832.37 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.1
ในขณะที่รำคำทองค ำแท่งของไทยเฉล่ียอยู่ที่ 30,100 บำท เพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 0.6 จำกปัจจัยส ำคัญ ดังนี้
1) อัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน เดือน ก.พ. ของสหภำพยุโรป เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป เปิดเผย
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน) เดือน ก.พ. ของสหภาพยุโรปอยู่ที่ระดับ 5.6% สูงกว่าเดือน ม.ค. 
ท่ีอยู่ในระดับ 5.3% ขณะท่ีดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป (CPI) อยู่ท่ีระดับ 8.5% ชะลอลงจากระดับ 8.6% ในเดือนก่อนเล็กน้อย 
แต่มากกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยได้แรงหนุนจากราคาอาหารท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีราคาพลังงานลดลง โดยอัตราเงินเฟ้อของ
บางประเทศในสหภาพยุโรปได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ อาทิ ฝรั่งเศส +7.2% สเปน +6.1% เป็นต้น ท าให้ประธานธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังเดือน มี .ค. นี้ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หนุนราคาทองค า
2) เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งส่งผลต่ออุปสงค์ทองค ำ นายกรัฐมนตรีจีนประกาศเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2566 อยู่ท่ี 5% และเพิ่มต าแหน่งงานในเมืองมากกว่า 12 ล้านต าแหน่งจากปีท่ีแล้ว และในเดือน ก.พ. ส านักงานสถิติ
แห่งชาติของจีน เปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการบริการและก่อสร้างสูงถึง 56.3 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดีและเร็วกว่า
ท่ีคาด ส่งผลให้ความต้องการทองค าในประเทศสูงขึ้น โดยในเดือน ก.พ. สภาทองค าโลกรายงานว่า จีนน าเข้าทองค าเพิ่มขึ้นถึง 
64% จากปีก่อนหน้า ค่าเงินหยวนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หนุนราคาทองค าให้เพิ่มขึ้น
3) คำดกำรณ์รำคำทองค ำโลกในสัปดำห์หน้ำ จะปรับตัวอยู่ในช่วง 1,810–1,860 เหรียญสหรัฐ/ทรอยออนซ์ ปัจจัยท่ีควร
ติดตาม อาทิ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ค าแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และประธานธนาคารกลางยุโรป ดัชนี PMI
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเดือน ม.ค. ของเยอรมนี การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP เดือน ก.พ. ของ
สหรัฐฯ และต าแหน่งว่างงานเปิดใหม่จาก JOLTs เดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ เป็นต้น

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายสัปดาห์

ความเคล่ือนไหวของราคาทองค ารายวัน

ท่ีมำ: CEIC สมาคมค้าทองค า YLG group และ ฮั่วเซ่งเฮง 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
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 33.22 34.01 34.88* 34.04
%YoY -0.04 4.08 4.91 -2.93

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต:ุ *ราคาเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มี.ค. 66 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายวัน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ความเคล่ือนไหวในสัปดาห์นี้ แนวโน้มค่าเงินบาท 6 - 10 มี.ค. 66

ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนรายเดือน

33.51 33.63 33.54 33.53
33.67 33.80 33.82

34.08 34.23
34.54 34.36 34.58 34.65 34.58

34.79
35.08 35.14

35.03 34.86 34.76

6 ก.พ. 7 ก.พ. 8 ก.พ. 9 ก.พ. 10 ก.พ. 13 ก.พ. 14 ก.พ. 15 ก.พ. 16 ก.พ. 17 ก.พ. 20 ก.พ. 21 ก.พ. 22 ก.พ. 23 ก.พ. 24 ก.พ. 27 ก.พ. 28 ก.พ. 1 มี.ค. 2 มี.ค. 3 มี.ค.

ค่าเงินบาทยังมีโอกาสผันผวนจากความกังวลแนวโน้ม
การเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของ FED แม้ว่าเงินบาทจะพลิกกลับมา
แข็งค่าขึ้นบางช่วงจากความหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน แต่
ปัจจัยกดดันเงินบาทฝั่ งอ่อนค่า จากความกังวลแนวโน้ม
การปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของ FED ที่ยังคงมีอยู่ ซ่ึงจะขึ้นกับ
ข้อมูลเศรษฐกิจส าคัญสหรัฐฯ ที่ขณะนี้ยังบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อยัง
ไม่คลี่คลายลงมากนัก ท าให้นักลงทุนยังประมินว่า FED จะยัง
เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จึงยังไม่รีบลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 
ส่งผลให้เงินดอลลาร์ฯ ยังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า และเป็นปัจจัย
กดดันค่าเงินบาท ดังนั้น แม้จะมีปัจจัยบวกจากตลาดการเงิน
ในภูมิภาค ที่ท าให้กระแสเงินทุนไหลออกชะลอลงบ้าง แต่ก็ไม่
น่าจะท าให้เงินบาทอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจน
ปัจจัยส าคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรส
ของประธาน FED (7-8 มี.ค. 66) ทิศทางเงินทุนของต่างชาติและ
การเคล่ือนไหวของสกุลเงินเอเชีย อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 65
ของไทย ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ อาทิ การจ้างงานนอก
ภาคเกษตร อัตราการว่างงาน ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน
จาก ADP เดือน ก.พ. 66 ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงาน การเปิดรับสมัคร
งานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือน ม.ค. 66 รวมถึง
การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว
ผันผวน โดยพลิกแข็งค่าขึ้นช่วงปลายสัปดาห์ ในช่วงต้นสัปดาห์ 
เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง โดยแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ
กว่า 3 เดือนที่ 35.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางแรงขาย
หุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีปัจจัยกดดันจาก
ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่กลับมาขาดดุลในเดือน 
ม.ค. 66 และตั วเลขการส่ งออกของไทยที่หดตั วต่อเนื่ อง 
สวนทางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ ซ่ึงยังคงได้รับแรงหนุน
ต่อเนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ย
ในระดับสูงต่อเนื่องทั้งปี  หลังดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค. 66 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.7% (YoY) 
จาก 4.6% (YoY) ในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม เงินบาทพลิกกลับมา
แข็งค่าขึ้นในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค 
ตามการแข็งค่าของเงินหยวนที่ได้รับอานิสงส์จากข้อมูลดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ของส านักงานสถิติแห่งชาติจีน เดือน ก.พ. 66
ออกมาสูงสุดในรอบเกือบ 11 ปี โดย PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ 52.6 และ PMI ภาคบริการและภาคก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 
56.3 ล้วนบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนมีโน้มฟื้นตัวได้ดีและเร็ว
กว่าที่คาด ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส าคัญที่หนุนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2566

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8511
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