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กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกในเดือน มิ.ย. 65 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 11.9% เมื่อเทียบ
กับเดือน มิ.ย. 64 และขยายตัวเป็นเดือนที่ 16 ติดต่อกัน แต่ถ้าหักมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน และทองคำที่มีความผันผวนด้าน
ราคา และอาวุธออกจะเหลือมูลค่า 22,192.56 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 10.4% และเมื่อคิดเป็นเงินบาทจะมีมูลค่าเท่ากับ 907,286.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 22.7% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 28,082.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.5% ซึ่งคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 971,480.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
36.3% ส่งผลใหข้าดดุลการค้าเป็นมูลค่า 1,529.3 ล้านเหรียญฯ ซึ่งคิดเป็นเงินบาทเท่ากับขาดดุล 64,194.4 ล้านบาท, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า กิจกรรมเศรษฐกิจในเดือน ก.ค. 65 ดีขึ้นต่อเนื่อง จากการที่มีวันหยุดยาวค่อนข้างมาก ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการ 
พบว่า วันหยุดยาวในเดือน ก.ค. 65 ส่งผลดีต่อภาคการค้าและบริการ ทำให้ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร และธุรกิจขนส่งดีขึ้นจากการ
ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน มิ.ย. 65 อยู่ที่ 73,887 คันลดลง 
11% จากเดือน มิ.ย. 64 โดยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนประกอบที่นำเข้ามาผลิตส่วนมูลค่าการส่งออกรถยนต์
อยู่ท่ี 64,016 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 9.94%, กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา เปิดเผยว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 
ส่วนต่อขยาย ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว โดยล่าสุด (29 ก.ค. 65) พบว่า ยังมีสิทธิจองที่พักเหลือเพียง 666,933 
สิทธิ (หรือห้องพัก) จากจำนวนทั้งหมด 1.5 ล้านสิทธิ (หรือห้องพัก) เนื่องจากภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทำให้ประชาชนออกเดินทาง
ท่องเที่ยวกันมากขึ้น, ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการคนละคร่ึง เฟส 5 โดยใช้สิทธิ 2 เดือน วงเงิน 800 บาทต่อคน สามารถ
ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่22 ก.ค. 65 โดยเงิน
บาทในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ แต่ยังคงมีแรงกดดันด้านอ่อนค่า ทั้งนีเ้งินบาทขยับแข็งค่าขึ้นช่วงสั้นๆ ต้นสัปดาห์ เนื่องจาก
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกดดันเงินดอลลาร์ ให้อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดีเงินบาทได้พลิกกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงต่อมาตามทิศทางของค่าเงิน
หยวน ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ทยอยแข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% และยังมีแรงหนุน
เพิ่มเติมในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจาก IMF ได้ปรับลดตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลก
ในปี 65-66 ลงมาที ่3.2% และ 2.9% ตามลำดับ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ตัวเลขการส่งออกในเดือน ม.ิย. 65 มีมูลค่า 26,553.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 11.9% YoY  

• กิจกรรมเศรษฐกจิในเดือน ก.ค. 65 ดีขึ้นต่อเนื่อง  

• ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน มิ.ย. 65 อยู่ท่ี 73,887 คันลดลง 11% จากเดือน มิ.ย. 64 

• โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง 

• ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการคนละคร่ึง เฟส 5 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 36.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่22 ก.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 8.1% สู่ระดับ 590,000 ยูนิต จาก
ระดับ 642,000 ยูนิตในเดือน พ.ค. 65, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 1.9% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน 
พ.ค. 65, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท ์12-0 ใหป้รับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้นอีก 0.75% สู่ระดับ 2.25-2.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่2/65 (ประมาณการครั้งที ่1) หดตัว 0.9% ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนทีห่ดตัว 1.6% โดยการทีต่ัวเลขจีดี
พีหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกันนั้นถือว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย "ทางเทคนิค" 

สหภาพยุโรป:  สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 พุ่งขึ้น 8.9% 
จากปีก่อนหน้า ได้แรงหนุนอีกครั้งจากค่าพลังงานและค่าอาหารที่สูงขึ้น 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งสัญญาณฟื้นตัว หลังจากร่วงลง 6.5% ในเดือน พ.ค. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.ย. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ระดับ 98.62 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.9 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยถึงแม้ว่าตลาดจะปรับตัวข้ึนในรอบสัปดาห์นี้ แต่ก็ความวิตกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะกด
ราคาน้ำมันดิบให้ลดต่ำลง ในขณะที่นักลงทุนต่างจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันท่ี 3 ส.ค. ซึ่งคาดกันว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะไม่เพิ่มการ
ผลิตน้ำมันอย่างท่ีสหรัฐฯ คาดหวังไว้ นอกจากนั้นการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุน
ราคาน้ำมันด้วย โดยเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าจะทำให้ผู้ถือเงินสกุลอื่นๆ ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 สิงหาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากเอสแอนด์พ ีโกล 
บอล, ดัชนีภาคบริการเดือน ก.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน มิ.ย., ยอดสั่งซื้อภาค
โรงงานเดือน มิ.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย., ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน 
(JOLTS) เดือน มิ.ย. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. จากเอสแอนด์พ ีโกลบอล 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ค. จากไฉซิน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน มิ.ย. 65 ลดลง 8.1%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 
1.9%, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ 12-0 ให้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นอีก 0.75% สู่ระดับ 2.25-2.50%, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 2/65 ของสหรัฐฯ 
(ประมาณการคร้ังที ่1) หดตัว 0.9% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ก.ค. 65 พุ่งขึ้น 8.9%YoY 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมจีนในเดือน มิ.ย. 65 ปรับตัวขึ้น 0.8%YoY 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


