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ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (สศค.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ธ.ค. 64 ว่า เศรษฐกิจไทยปรับตัวดี
ขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะจากการบริโภคภาคเอกชน การท่องเท่ียวภายในประเทศ และนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ รวมถึงการ
ส่งออกสินค้าท่ียังคงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ุโอมิครอน
อย่างใกล้ชิด  

กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ 4.0% ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ 3.5 – 4.5%) โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย เริ่มมีผลกระทบในวงจำกัด โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ 4.5% ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ 4.0 – 5.0%)    
ภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัว หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index : 
SMESI) เดือน ธ.ค. 64 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือน พ.ย. 64 ท่ีระดับ 50.5 มาอยู่ท่ีระดับ 51.8 ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ปรับเพิ่มขึ้นเกินระดับ
ค่าฐาน (50) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น เกือบทุกภาคธุรกิจ และทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้ากลับลดลงจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 65 คาดจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 39,627.79 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 55 และลดลง 11.82% เทียบจากปีก่อน 
ที่มีเงินสะพัด 44,939.66 ล้านบาท และปรับตัวลดลงต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 เน่ืองจากเห็นว่าราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้ไม่เพิ่มขึ้น แต่มีหน้ีครัวเรือนสูงขึ้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 ม.ค. 65    
ที่ผ่านมาที ่อยู่ที่ระดับ 32.96 บาท/ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื ่นๆ  หลังจากการประชุม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่า 
อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.25% เม่ือพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของตัวเลขเงินเฟ้อ ขณะที่การประชุม FOMC ยังมีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.00-0.25% 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 24 - 28 มกราคม 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 497 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• เศรษฐกิจไทย ธ.ค. ปรับดีขึ้นตามบริโภคภาคเอกชน-ท่องเท่ียว-ส่งออกโตต่อเนื่อง 

• สศค. คงคาดการณ์ GDP ปี 65 โต 4.0% จากการใช้จ่ายในปท.-ท่องเท่ียวฟื้น 

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ธ.ค. 64 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

• ตรุษจีนปีนี้เงินสะพัดต่ำสุดรอบ 11 ปี 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.35 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 21 ม.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. 65 
ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.8 จากระดับ 57.0 ในเดือน ธ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 
11.9% สู่ระดับ 811,000 ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.9% หลังจากพุ่งขึ้น 3.2% ในเดือน พ.ย. 64 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนนเดือน ม.ค. 65 ลดลงสู่ระดับ 
52.4 จาก 53.3 ในเดือน ธ.ค. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3  
เม่ือเทียบปีต่อปี โดยมีกำไรรวมสูงถึง 8.71 ล้านล้านหยวน (45.55 ล้านล้านบาท) 

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank Flash เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นประจำเดือน ม.ค. 65    

อยู่ท่ีระดับ 54.6 เพิ่มขึ้นจาก 54.3 ในเดือน ธ.ค. 64 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเม่ือวันที่ 28 ม.ค. ที่ระดับ 86.82 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 

2.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่  6 ซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด

นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564 ทั้งน้ี ตลาดคาดว่าโอเปกพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 400,000 บาร์เรล/วัน ขณะที่จะทำการพิจารณา

นโยบายการผลิตสำหรับเดือน มี.ค. 65 แม้ถูกกดดันจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่ต้องการให้โอเปกพลัสเพิ่มการผลิตน้ำมันมากขึ้นก็ตาม 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.8, ยอดขาย
บ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 11.9%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.9% 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนนเดือน ม.ค. 65 ร่วงลงสู่ระดับ 52.4 

• ประเทศจีน: ผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นประจำเดือน ม.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 54.6 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาค
การผลิตเดือน ม.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน ธ.ค., ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเดือนธ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีราคา
ผู้ผลิต (PPI) เดือน ธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค., อัตราว่างงานเดือน ธ.ค. 


