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กระทรวงพาณิชย ์เผยว่า ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ เดือน ม.ค.66 พบว่า ไทยส่งออกได้มูลค่า 20,249.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง 4.5% เทียบเดือน ม.ค.65 คิดเป็นเงินบาท 700,127 ล้านบาท ลดลง 0.9% ซึ่งถือเป็นการติดลบ 4 เดือนติดต่อกัน นับจากเดือน ต.ค. 65 
การน าเข้า 24,899.1 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 5.5% คิดเป็นเงินบาท 871,430 ล้านบาท เพิ่ม 9.4% ขาดดุลการค้า 4,649.6 ล้านเหรียญ หรือขาดดลุ 
171,303.3 ล ้ านบาท โดยการส ่ งออกท ี ่ลดลงมาจากการลดลงของส ินค ้า เกษตร 2.2% ส ินค ้ าอ ุตสาหกรรมการเกษตร 3.3%  
และสินค้าอุตสาหกรรม 5.7% และยังได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อของคู่ค้าหลายประเทศยังอยู่ในระดับสูง ฉุดก าลังซื้อและการผลิตโลกหดตัว 
ท าให้น าเข้าลดลง 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่ 4 และภาพรวม ปี 65 ว่า ภาวะการจ้างงานไทย
ฟื้นตัวดีทุกด้าน แต่ภาวะหนี้ครัวเรือนในส่วนที่เป็นหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลยังน่าเป็นห่วง เพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นตัว 
โดยหนี้สินครัวเรือนล่าสุด ในไตรมาส 3 ของปี 65 อยู่ที่ 14.90 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้น
คร้ังแรกในรอบ 5 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 64 เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานท่ีปรับตัวดีขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ
จีดีพีพบว่าลดลงเหลือ 86.8% จากไตรมาสก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ี 88.1% 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.  66 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50 ได้เป็นครั้งแรกใน
รอบ 8 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 50.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.8 ในเดือนม.ค. 66 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ค าสั่งซื้อ และการจ้างงานท่ี
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ และเป็นการปรับดีขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในภาคที่มิใช่การผลิตและภาคการผลิต  โดยจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิตในเกือบทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ความเช่ือมั่นปรับดขีึ้น
ในเกือบทุกด้าน ส่วนหน่ึงจากนักลงทุนชาวจีนท่ีเริ่มทยอยกลับเข้ามาโอนกรรมสิทธ์ิคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น และภาคการค้าปลีกท่ีความเชื่อมั่นด้าน
ผลประกอบการและค าสั่งซื้อปรับเพิ่มขึ้น ส าหรับความเช่ือมั่นของภาคการผลิต แม้ว่าจะยังอยู่ต ่ากว่า 50 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นท่ีแย่ลง แต่ดัชนีฯ 
ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีฯ ในเกือบทุกหมวดธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงมาก  
โดยปรับลงมาอยู่ต ่ากว่าระดับ 50 และ pre-Covid (ค่าเฉลี่ยปี 62) อีกครั ้ง เนื ่องจากความเชื ่อมั ่นด้านค าสั ่งซื้อใหม่  และผลประกอบการ 
ปรับลดลงมาก สอดคล้องกับความเช่ือมั่นด้านภาวะการส่งออกท่ีปรับลดลงมากเช่นกัน 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 34.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 66  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 34.83 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้ค่อนข้างผันผวนแต่เป็นไปตามสกุลเงินอื่นในภูมิภาค และช่วงปลาย
สัปดาห์กลับมาแข็งค่าขึ้นทั้งภูมิภาค น าโดยเงินหยวนของจีน หลังจากท่ีจีนรายงานดัชนี PMI ออกมาดีเกินคาด ท าให้ตลาดมีแรงเทขายดอลลาร์
ออกมาเพื่อท าก าไร เนื่องจากก่อนหน้าน้ีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าไปมาก 
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ปีที่ 10 ฉบับที่ 554 ประจ าวันที่ 8 มีนาคม 2566 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ส่งออกติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 4 

• หนี้ครัวเรือนทะยานต่อ แตะ14 ล้านล้านบาท 

• ดัชนีเชื่อมั่นธุรกจิ ก.พ. ทิศทางสดใส ยืนเหนือ 50 คร้ังแรกรอบ 8 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 34.68 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศกุร์ที่ 24 ก.พ. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ม.ค. 66 ดิ่งลง 4.5% หลังจากเพิ่มขึ้น 
5.1% ในเดือน ธ.ค. 65, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ม.ค. 66 ลดลง 0.1% หลังจากร่วงลง 0.7% ในเดือน ธ.ค. 65, เอสแอนด์พี โก
ลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.6 จากระดับ 46.8 ในเดือน ม.ค. 
66, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.3 จากระดับ 46.9 ในเดือน 
ม.ค. 66, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.1 จากระดับ 
55.2 ในเดือน ม.ค. 66 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 66 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.7 จากระดับ 50.8 ในเดือน ม.ค. 66 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. 66 อยู่ท่ีระดับ 52.6 
เพิ่มขึ้นจากระดับ 50.1 ในเดือน ม.ค. 66, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. 66 อยู่ท่ีระดับ 56.3 พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับ 54.4 ในเดือน 
ม.ค. 66 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ระดับ 79.68 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจีน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ของจีนพุ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 11 ปี 
นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวสนับสนุนให้เฟดชะลอความแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยมองว่า
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% อย่างต่อเนื่องถือเป็นการด าเนินการที่เหมาะสม และจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการที่เฟด
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ม.ค. 66 ดิ่งลง 4.5%, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ม.ค. 66 
ลดลง 0.1%, PMI ภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.6, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐใน
เดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.3, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 55.1 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.7 

• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. 66 อยู่ท่ีระดับ 52.6, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. 66 อยู่ที่ระดับ 56.3 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6 – 10 มีนาคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื ้อภาคโรงงานเดือนม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนม.ค., ตัวเลขจ้างงาน
ภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP, ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปดิเผยตวัเลขดลุบญัชีเดนิสะพดัเดือนม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดน าเข้า, ส่งออก และดลุการค้าในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ., ดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) เดอืนก.พ., ดัชนรีาคา
ผู้ผลติ (PPI) เดือนก.พ. 


