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กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกไทยในเดือน ม.ค. 64 มีมูลค่า 19,706 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.35 จากปีก่อน 
ขยายตัวที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 18,319 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมไปถึงการมีวัคซีนโควิด -19 เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นกลับมาเร็ว  ขณะที่ 
การนำเข้ามีมูลค่า 19,908 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.24 ส่งผลให้มีการค้าขาดดุล 202 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าในปี 2564 การส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 4 มูลค่าเฉลี่ยส่งออกต่อเดือนประมาณ 20,093 ล้านเหรียญสหรัฐ จากความต้องการสินค้ายังเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันเริ่มขยายตัว 
มาตรการกระจายวัคซีนประกอบกับมาตรการส่งเสริมการส่งออกของไทย ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังมาจากปัญหาโควิด-19 การขนส่ง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส 4/63 และภาพรวมปี 63 ว่า สถานการณ์
แรงงานไตรมาส 4/63 การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง และชั่วโมงการท่างานยังต่ ำกว่าภาวะปกติ ที่ 1.69% 
เพิ่มจากปี 2562 ที่ 0.98% ในส่วนหนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 3/63 มีมูลค่า 13.77 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3.9% ใกล้เคียงกับ 
3.8% ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 86.6% ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่
ความสามารถในการชำระหนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาส 3/63 ยอดคงค้างหนี้ NPLs เพื่อการอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 144,329 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 2.91% ของสินเชื่อรวม ลดลงเมื่อเทียบกับ 3.12% ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชะลอ
การด้อยคุณภาพของสินเชื่อ ทำให้ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อดีขึ้นในทุกประเภทสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังความสามารถในการชำระหนี้ 
เนื่องจากในไตรมาส 3/63 สัดส่วนหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (Special Mention Loans: SM) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมี
สัดส่วนสูงถึง 6.7% ต่อสินเชื่อรวม หรือคิดเป็น 2 เท่าของสัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อรวม ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สินเชื่อดังกล่าวจะกลายเป็น 
NPLs หากมีปัจจัยลบมากระทบต่อรายได้หรือความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลการสำรวจ ทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้จ่าย 
ช่วงวันมาฆบูชาปี 64 ที่ปีนี้พบว่า มีเงินสะพัดรวม 2,357 ล้านบาท ติดลบร้อยละ 9.38 ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ 6 ปีหรือต้ังแต่ปี 58 เนื่องจาก
ในปีนี้ประชาชนยังกังวลการระบาดของโควิด-19 รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีนัก โดยประชาชนส่วนใหญ่ มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว
แต่ที่ไม่มีแผนเดินทางไปทำบุญและทำกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำให้งความคึกคักของกิจกรรมวันมาฆบูชาปีนี้น้อยลงกว่าในปีที่ผ่านมา 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 30.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา 
ที่อยู่ที่ระดับ 29.99 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งเป็นการอ่อนค่าสวนทางกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค 
ที่ส่วนใหญ่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณที่จะคงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
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/ข 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ส่งออกเดือน ม.ค. โต 0.35% เหตุเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว-วัคซีนโควิดสร้างความมั่นใจ 

• พิษโควิด ทุบ ศก.เงินสะพัดมาฆบูชาเหลือ 2.3 พันล้าน ต่ำสุดรอบ 6 ป ี

• สภาพัฒน์ โควิดส่งผลว่างงาน-หนี้ครัวเรือนปี 63 เพิ่ม เฝ้าระวังคุณภาพสินเชื่อใกล้ชิด 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่30.11 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 19 ก.พ. 64 
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สหรัฐไว้เช่นเดิม ทั้งมาตรการดอกเบี้ยและมาตรการ QE ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่การเมืองในประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มการปรับ
คณะรัฐมนตร ี(ครม.)ใหม่นั้น ไม่ได้มีผลต่อทิศทางของค่าเงินบาทแต่อย่างใด 

 
ประเทศสหรัฐฯ: กระทชรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. เพ่ิมขึ้น 4.3% สู่ระดับ 923,000 ยูนิต  นอกจากนี้ 

กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเพิ่มยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ธ.ค. สู่ระดับ 885,000 ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 
3.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ธ.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบ
รายปี, การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 2.4% หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน ธ.ค. 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 64 
ปรับตัวขึ้น 4.2% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 64 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ระดับ 61.50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.26  ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะลดความน่าดึงดูดของสัญญา
น้ำมัน โดยทำให้สัญญาน้ำมันมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น  นอกจากนี้ นักลงทุนยังขายสัญญาน้ำมันดิบออกมาจากความวิตก
เกี่ยวกับการประชุมในสัปดาห์หน้าของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาหท์ีผ่่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 4.3%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 3.4%, 
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 0.3%, การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐ 
ในเดือน ม.ค. พุ่งขึ้น 2.4% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 64 ปรับตัวขึ้น 4.2% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาหท์ี่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเดน็ที่น่าจบัตามองในสปัดาห์นี้ (1 – 5 มีนาคม 2564) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต
เดือนก.พ.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนม.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือนม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือนก.พ.จากไฉซิน 


