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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 3.23% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเดือนม.ค. เพ่ิมขึ้น 0.52% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือนนี้เพิ่มสูงขึ้น
เกิน 3% เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อเงินเฟ้อ โดยสินค้ากลุ่ม
พลังงานสูงขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นสินค้าในกลุ่มพลังงานจึงมีผลต่อการขึ้นของเงินเฟ้อถึง 2.3% เมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มอาหาร
สด อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ส่งผลต่อเงินเฟ้อน้อยมาก โดยเนื้อสุกรมีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพียง 0.67% 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ธ.ค. 64 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 64 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.9 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมปี 65 
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังตัวเลขการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. ขยายตัวสูงถึง 23.6% โดยอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี สิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ และอาหารที่ขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีสะท้อนผ่านการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จึงคาดว่าในป ี2565 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยและประเทศคู่ค้ามีมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู ่

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (บี 100) ให้เป็นไป
ตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตรน้ำมันดีเซล
หมุนเร็วธรรมดาไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 20% โดย
ปริมาตร ต้ังแต่วันที ่5 ก.พ.-31 มี.ค. 2565 โดยการลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลลงจะเป็นการดำเนินการระยะสั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วท่ีปรับตัวสูงข้ึนในระยะสั้น 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.96 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่28 ม.ค. 65 โดยเงิน
บาทพลิกกลับมาแข็งค่ากว่าระดับ 33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้ง ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายเพื่อทำกำไร หลังจากท่ีตลาดปรับตัวรับรู้
ความเป็นไปได้ที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วในช่วงก่อนหน้าน้ี และนอกจากนั้นเงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากข้อมลู
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในเดือนม.ค. เช่น การปรับตัวลงของการจ้างงานภาคเอกชน และการชะลอตัวของ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ) 
ตลอดจนสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOE และท่าทีที่มีความกังวลมากข้ึนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อของ ECB 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 3.23%YoY ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเดือนม.ค. เพ่ิมขึ้น 0.52%YoY 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ธ.ค. 64 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

• กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มมีตปิรับลดไบโอดีเซลจาก B7 เหลือ B5 เป็นเวลา 2 เดือน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.96 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่28 ม.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 
55.5 จากระดับ 57.7 ในเดือน ธ.ค. 64, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 
ร่วงลงสู่ระดับ 59.9 หลังจากแตะระดับ 62.3 ในเดือน ธ.ค. 64, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 
64 เพ่ิมขึ้นเพียง 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน พ.ย. 64, คำสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.4% หลังจากดดี
ตัวขึ้น 1.8% ในเดือน พ.ย. 64 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลง
แตะระดับ 50.1 จากระดับ 50.3 ในเดือน ธ.ค. 64 ในขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 
51.1 ลดลงจากระดับ 52.7 ในเดือน ธ.ค. 64 

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank Japan เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 47.6 จุด 
ลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52.1, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. 65 ที่ระดับ 55.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก
เดือน ธ.ค. 64 ซึ่งอยู่ทีร่ะดับ 54.3, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เปิดเผยว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน 
ธ.ค. 64 ปรับตัวลดลง 1.0% จากเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ระดับ 92.31 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศ
ที่หนาวเย็นในรัฐเท็กซัสทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการระงับการผลิตน้ำมันในเขตลุ่มน้ำเพอร์เมียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันจากหินดินดานใหญ่
ที่สุดในสหรัฐฯ โดยเมื่อปีที่แล้ว สภาพอากาศที่หนาวจัดทำให้การผลิตน้ำมันชะงักงันครั้งใหญ่ นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากปจัจัย
เสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมัน ได้แก ่วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน และการจำกัดการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส 

 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 กุมภาพันธ์ 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ม.ค. จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB), 
ดุลการค้าเดือน ธ.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ธ.ค., อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ธ.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ม.ค., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค., 
ยอดขายรถเดือน ม.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 55.5, ดัชนีภาคบริการของสหรฐัฯ 
ในเดือน ม.ค. 65 ร่วงลงสู่ระดับ 59.9, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้นเพียง 0.2%, คำสั่งซื้อภาค
โรงงานของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 0.4% 

• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวลงแตะระดับ 50.1 และ 51.1 ตามลำดับ 

• ประเทศญี่ปุ่น: PMI ภาคบริการในเดือน ม.ค. 65 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 47.6 จุด, PMI ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 55.4 จุด, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 64 ปรับตัวลดลง 1.0% จากเดือนก่อนหน้า 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


