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สถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลส ารวจความเห็นของภาคธุรกิจต่อผลกระทบภาวะเศรษฐกิจต่อภาค

ธุรกิจไทยในประเด็นต่างๆ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงส าคัญของภาคธุรกิจในขณะนี้ คือภาระต้นทุนที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากปัญหาเงินเฟ้อ   

ค่าไฟแพง ค่าแรง ดอกเบี้ย ส่งผลกระทบยอดขาย ก าไร และสภาพคล่องของธุรกิจ นอกจากนี้การเมืองและการเลือกตั้งก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยง

ส าคัญที่ภาคธุรกิจเริ ่มกังวล ส่วนสถานการณ์ธนาคารต่างชาติที ่มีปัญหา มองว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และยังคงเชื่อมั่นธนาคารของประเทศไทยอยู ่

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยยอดส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปในเดือนก.พ. 66 ส่งออกได้ 88,525 คัน เพิ่มขึ้น 11.42% จากเดือนก.พ. 65 เนื่องจากได้รับชิ้นส่วน 

เซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) มากขึ้น จึงผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะเพิ่มขึ้น 50.04% และ 7.44% ตามล าดับ ท าให้ส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาด

เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ในเดือนก.พ. 66 รถยนต์นั่งไฟฟ้า (BEV) มีตัวเลขจดทะเบยีนถึง 

5,402 คัน สูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกจ านวนจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากก.พ. ปี 65 ถึง 5,061.16% และมีสัดส่วนถึง 7.85% ของยอดรวม

รถยนต์นั่ง ถ้ารวมรถยนต์ไฟฟ้าผสมแบบเสียบปลั๊กตามประเทศอ่ืนๆ จะมีสัดส่วน 9.67% ของยอดจดทะเบียนรวมทั้งหมด  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะเติบโตมาก  ซึ่งคาดว่าจะคึกคักมากกว่า  

ปี 62 ช่วงสงกรานต์ก่อนสถานการณ์โควิด -19 เนื ่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์ว่า  

การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วง วันหยุดยาวสงกรานต์ จะสนับสนุนให้เกิดการเดินทางในประเทศทั้งเดือนเม.ย. ปี 66 อยู่ที่ 17 - 20 ล้านคน/ครั้ง 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 34.14 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66  

ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 34.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้มีทิศทางแข็งค่าสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งดอลลาร์สหรัฐ 

อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุล หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนถึงการปรับขึ้น 

อัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุด โดยตลาดคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะใกล้ยุติแล้ว เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ

สถาบันการเงิน 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 

/ข 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 557 ประจ าวันที่ 27 มนีาคม 2566 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ภาคธุรกิจ ห่วงค่าไฟ-น ้ามัน-ค่าแรง –ดอกเบี้ย ท าต้นทุนการผลิตเพ่ิม 

• ส่งออกรถยนต์ ก.พ.โต 11.42% ยอดขาย EV มาแรงรับมาตรการกระตุ้นภาครัฐ 

• ททท. คาดนักท่องเท่ียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แตะ 20 ล้านคน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 3414 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แขง็ค่าขึน้เมือ่เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศกุร์ที่ 24 มี.ค. 66 



 

- 2 - 

Weekly Review 

ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.พ. 66 พุ่งขึ้น 

14.5% สู่ระดับ 4.58 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายเดือน, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ 

ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3 จากระดับ 50.1 ในเดือน ก.พ. 66, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผย

ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 1% หลังจากดิ่งลง 5% ในเดือน ม.ค. 66 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน มี.ค. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 51.4 
จาก 52.0 ในเดือน ก.พ. 66 

ประเทศญี่ปุ่น: ทางการของญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค CPI) พื้นฐานในเดือน ก.พ. 66 เพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งลดลงอย่างมาก 

จากระดับ 4.2% ในเดือน ม.ค. 66 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 66 ปิดตลาดเมื ่อวันที ่ 24 มี.ค. ที ่ระดับ 69.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 2.5 ดอลลาร์/บาร์เรล  

หรือคิดเป็น 3.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง 

หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ตามคาด พร้อมกับส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานของส านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ  (EIA) ซึ่งระบุสต็อกน ้ามันเบนซินลดลง  

6.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.พ. 66 พุ่งขึ้น 14.5%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ    

ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.3, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 1% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการในเดือน มี.ค. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 51.4 

• ประเทศญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI) พ้ืนฐานในเดือน ก.พ. 66 เพ่ิมขึ้น 3.1% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (27-31 มีนาคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ., ดัชนีการผลิตเดือนมี.ค. จากเฟดดัลลัส, ราคาบ้าน   
เดือนม.ค. จากเอสแอนด์พ/ีเคส-ชิลเลอร์ 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีน าเศรษฐกิจเดือนม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. 

•


