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กรมการค้าต่างประเทศ เผยว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 65 มีปริมาณรวม 7.69 ล้านตัน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 22.1% คิด
เป็นมูลค่าส่งออกรวม 3,971 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14.7% หรือคิดเป็นมูลค่าเงินบาท 138,452 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
26.1%, ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเร่ืองต้นทุนที่สูงขึ้น ซ่ึงอาจกดดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับ
ขึ้นราคาสินค้าอีกระลอก ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคอ่อนแอลง ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐที่จะหมดลง โดยธุรกิจส่วนใหญ่
ประเมินว่ารายได้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดในปี 67 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แสดงความเป็นห่วงเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า
ที่อาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการที่จะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคผ่านราคาสินค้าและบริการที่ปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้น 
กกร. จึงมีข้อเสนอให้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟท)ี งวดถัดไปเดือน พ.ค-ส.ค. 66 ลงอีก ในขณะเดียวกัน กกร. ได้คงกรอบในการ
ประมาณการเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 66 ไว้ท่ี 3-3.5% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว แต่ก็วิตกว่าค่าไฟฟ้า และ
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น, คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 4 วงเงินรวม 7,643.9 ล้านบาท พร้อมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป และคาด
ว่าจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ภายในเดือน ก.พ. 66 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นในช่วงแรกตามภาพรวมสกุลเงินเอเชีย นำโดยเงินหยวน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับข่าวมาตรการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของทางการจีน อย่างไรก็ดีเงินบาทพลิกอ่อนค่าในช่วงต่อมาท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด) ก่อนจะแข็งค่ากลับมาอีกครั้ง หลังผลการประชุมเฟดล่าสุด กระตุ้นให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่มีทิศทางชะลอลง
อาจทำให้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกำลังใกล้ที่จะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่รอบการประชุมข้างหน้า แต่ในช่วงปลายสัปดาห์เงินบาท
อ่อนค่ากลับมาท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ หลังการประชุมธนาคารกลางยุโรปมีสัญญาณแข็งกร้าวน้อยกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนั้นการ
อ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน 
  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 30 มกราคม - 3 กมุภาพันธ์ 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• การส่งออกข้าวของไทยในปี 65 มีปริมาณรวม 7.69 ล้านตัน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปกี่อน 22.1% คดิเป็นมูลค่าส่งออกรวม 3,971 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 14.7% 

• ธปท. เผยว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเร่ืองต้นทุนที่สูงขึน้ ซ่ึงอาจกดดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นราคาสินค้าอีกระลอก 

• กกร. เสนอให้ปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟท)ี งวดถัดไปเดือน พ.ค-ส.ค. 66 ลงจากระดับที่เป็นอยู่ในปัจจบุัน ในขณะ 
เดียวกัน กกร. ได้คงกรอบในการประมาณการเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 66 ไว้ท่ี 3-3.5% 

• กนย. มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 4 วงเงินรวม 7,643.9 ล้านบาท 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.97 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 66 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.9 จากระดับ 46.2 ในเดือน ธ.ค. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ ใน
เดือน ม.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.4 จากระดับ 48.4 ในเดือน ธ.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าคำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐฯ ใน
เดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 
50.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 65 ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 49.3, ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เผยว่าสหภาพยุโรป (EU) จะดำเนินมาตรการ
คว่ำบาตรคร้ังใหม่ต่อรัสเซียภายในวันที่ 24 ก.พ. 66 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัว
ขึ้นแตะระดับ 50.1 จากระดับ 47 ในเดือน ธ.ค. 65 และแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 49.8 ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการของ
จีนในเดือน ม.ค. 66 พุ่งขึ้นแตะระดับ 54.4 จากระดับ 41.6 ในเดือน ธ.ค. 65 ซึ่งบ่งช้ีว่าภาคบริการของจีนเริ่มมีการขยายตัวเช่นกัน, กำไรของ
บริษัทในอุตสาหกรรมจีนปี 65 ปรับตัวลดลง 4% สู่ระดับ 8.4 ล้านล้านหยวน (1.24 ล้านล้านดอลลาร์) 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ระดับ 73.39 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 6.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดน้ำมันถูกกดดันจากแนวโน้มอุปสงค์ที่ไม่
แน่นอนจากประเทศจีน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในสหรัฐฯ หลังการเปิดเผยข้อมูลการจา้ง
งานท่ีแข็งแกร่งเกินคาด อีกทั้งราคาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพ่ิมขึ้น 4.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่
สิ้นสุดวันท่ี 27 ม.ค. 66 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6-10 กุมภาพันธ์ 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดการส่งออก, การนำเข้า และดลุการคา้เดือน ธ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ธ.ค., 
สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, จำนวนผูข้อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 46.9, ดัชนีภาคการผลิตของ
สหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.4, คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.8%MoM 

• สหภาพยุโรป: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ีระดับ 50.3, สหภาพยุโรปจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตร
คร้ังใหม่ต่อรัสเซียภายในวันที่ 24 ก.พ. 66 

• ประเทศจีน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 50.1 และ 54.4 ตามลำดับ, 
กำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมจีนปี 2565 ปรับตัวลดลง 4% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


