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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 
4/64 ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเครื่องช้ีเศรษฐกิจปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัว โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกสินค้าที่
ยังคงขยายตัวได้ในระดับสูง รวมถึงปริมาณส่งออกบริการขยายตัว 30.5% ยกเว้นการลงทุนรวมที่ยังติดลบอยู่ 0.2% ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้
เศรษฐกิจไทยทั้งปี 64 ขยายตัวได้ที ่1.6% เพ่ิมขึ้นจากประมาณการเดิมที่เคยประเมินว่าจะขยายตัวได้ 1.2% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งออก
สินค้าและบริการ และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว ในขณะที่ปี 65 
สศช. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 3.5-4.5% ตามกรอบเดิมที่เคยประมาณการเอาไว้ครั้งก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ 
อุปสงค์ภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นหลัก 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดการผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. 65 มีจำนวนรวม 151,747 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ (49.2% ของการผลิตทั้งหมด) จำนวน 74,708 คัน เพิ่มขึ้น 19.9% และการผลิต
เพื่อการส่งออก (50.8% ของยอดการผลิตทั้งหมด) จำนวน 77,039 คัน ลดลง 10.2% โดยปัจจัยที่ทำให้การผลิตเพื่อส่งออกลดลง ยังเป็นปัญหา
การขาดแคลนช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) และสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment 
Index: SMESI) ประจำเดือน ม.ค. 65 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI อยู่เหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ทั้งในส่วนของค่าดัชนีปัจจุบัน 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.4 และ 52.4 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในการดำเนิน
ธุรกิจ ถึงแม้ว่าดัชนีท้ังสองจะปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ีระดับ 51.8 และ 56.0 ตามลำดับ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่18 ก.พ. 65 โดยใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 32.88 บาท/ดอลลาร์ฯ ก่อนฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้
เงินบาทอ่อนค่าลงสวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ฟ้ืนตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดของสถานการณ์ยูเครน 
หลังรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางการทหารกับยูเครน ขณะที่ชาติตะวันตกทยอยประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซีย นอกจากนั้นเงินบาท
ยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงอ่อนค่าได้บางส่วนในช่วงท้ายของสัปดาห์ตาม
สัญญาณการฟื้นตัวข้ึนของสินทรัพย์เสี่ยงและภาพรวมของสกุลเงินในเอเชีย   
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 9 ฉบับที ่501 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที ่4/64 ขยายตัว 1.9%YoY ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำใหเ้ศรษฐกิจไทยทั้งป ี
64 ขยายตัวได้ที่ 1.6% เพ่ิมขึ้นจากประมาณการเดิมที่เคยประเมินว่าจะขยายตัวได้ 1.2% 

• ยอดการผลิตรถยนต์เดือน ม.ค. 65 มีจำนวนรวม 151,747 คัน เพ่ิมขึ้น 2.5%YoY 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ SMESI อยู่เหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที ่3 ทั้งในส่วนของค่าดัชนีปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้า ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 50.4 และ 52.4 ตามลำดับ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.55 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่18 ก.พ. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน 
ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.0 จากระดับ 51.1 ในเดือน ม.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที ่4/64 ขยายตัว 7.0% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 6.9%, 
ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 65 ลดลง 4.5% สู่ระดับ 801,000 ยูนิต, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.6% 
หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ธ.ค. 64 

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  LPR ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR 
ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.6% 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต/บริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 65 อยู่ที่ 
55.8 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือน ม.ค. 65 และทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ระดับ 91.07 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเปน็ 
1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดน้ำมันปิดบวกติดต่อกันในช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากรัสเซียได้บุกโจมตียูเครนทั้งทางบก ทางทะเล 
และทางอากาศ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์รุกรานประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ดีการพุ่งขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบ
ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบถูกกดดันในระหว่างวัน โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลงบางส่วนหลังจากกระทรวงการต่างประเทศ
ของจีนได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้บอกกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนทางโทรศัพท์ว่า รัสเซียเต็มใจที่จะจดัการ
เจรจาระดับสูงกับยูเครน 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 กุมภาพันธ ์– 4 มีนาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง เดือน ม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้น
สุดท้ายเดือน ก.พ., การใช้จ่ายภาคการก่อสร้าง เดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน เดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้าย เดือน ก.พ., อัตราว่างงานเดือน ม.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือน ม.ค., ยอดค้าปลีก เดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการ เดือน ก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 56.0, ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ประจำไตรมาสที่ 4/64 ขยายตัว 7.0%, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 65 ลดลง 
4.5%, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 1.6% 

• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR  ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR 
ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.6% 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 65 อยู่ที ่55.8 

• ราคานำ้มันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


