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ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เผยดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือน ก.พ. 65 ว่า ดัชนีอยู่ท่ี 104.10 เม่ือเทียบกับ
เดือน ก.พ. 64 ท าให้เงินเฟ้อท่ัวไปสูงขึ้นถึง 5.28% เป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากเดือน ม.ค.65 ที่สูงขึ้น 3.23% ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 2 เดือน 
(ม.ค.-ก.พ.) 65 เพิ่มขึ้น 4.25% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 64 ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐำนที่หักอำหำรสดและพลังงำนออกจำกกำรค ำนวณสูงขึ้น 1.80% 
เทียบกับเดือน ก.พ.64 ปรับขึ้นต่อเน่ืองจำก 0.52% เม่ือเดือน ม.ค.65 และเฉลี่ย 2 เดือนสูงขึ้น 1.16% 

รองนำยกรัฐมนตรี และ รมว.พำณิชย์ แถลงภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยเดือน ม.ค.65 พบว่ำ การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 
8% มีมูลค่า 21,258.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการน าเข้าขยายตัว 20.5% มีมูลค่า 23,785 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้า ขาดดุล 
2,526.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ส ำหรับปัจจัยสนับสนุนกำรส่งออกในเดือน ม.ค. ได้แก่ กำรสำนต่อนโยบำยหลักดันสินค้ำตำมยุทธศำสตร์ “ตลำดน ำ
กำรผลิต”, กำรเสริมศักยภำพกำรค้ำชำยแดน, กำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยกับซำอุดิอำระเบีย, ภำคกำรผลิตทั่วโลกยังขยำยตัว 
และปัญหำกำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีทิศทำงที่ดีขึ้น  

สมำคมผู ้ค ้ำปลีกไทย ร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลส ำรวจควำมเชื ่อมั ่น ( Retail Sentiment Index) ของ
ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกเดือน ก.พ. 65 ในภำพรวมพบว่ำ ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 52.7 ปรับเพิ่มขึ้น 9.3 จุด เม่ือเทียบกับดัชนีเดือนมกรำคมที่ 43.4 จุด 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นที่ยังไม่มั่นคง เนื่องจำกควำมกังวลต่อก ำลังซื ้อที่ยังไม่ฟื้ นตัว ประกอบกับรำคำสินค้ำที่ปรับรำคำเพิ่มขึ้น แต่ 
เนื่องจำกมำตรกำรภำครัฐที่มำถูกเวลำทั้งโครงกำร “คนละครึ่ง” และ“ช้อปดีมีคืน” รวมถึงควำมร่วมมือของสมำคมผู้ค้ำปลีกไทย และภำคี
เครือข่ำยในกำรตรึงรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็น พร้อมกับกำรท ำโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยอย่ำงหนักเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนจึงท ำให้ควำมเชื่อม่ันปรัตัวดีขึ้น 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 65 มาอยู่ท่ี 2.5-
4.5% จากครั้งก่อนท่ีคาดว่า GDP จะขยายตัว 3.0-4.5% ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป ขยับมาท่ี 2.0-3.0% จากเดิม 1.5-2.5% ส่วนส่งออก 
คำดว่ำยังมีแนวโน้มขยำยตัว 3.0-5.0% ตำมเดิม เนื่องจำกประเมินว่ำ เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและ
ยูเครนในหลำยด้ำน ทั้งเงินเฟ้อ กำรส่งออก รวมถึงกำรท่องเที่ยว โดยเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมำกตำมทิศทำงรำคำพลังงำน ซึ่งจะเป็นแรง
กดดันต่อกำรฟื้นตัวของอุปสงค์และก ำลังซ้ือในประเทศ และเป็นช่องทำงหลักที่ควำมขัดแย้งรัสเซียยูเครนจะกระทบเศรษฐกิจไทย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที ่ 32.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 25 ก.พ. 65  
ที่ผ่ำนมำที่อยู่ที่ระดับ 32.55 บำท/ดอลลำร์ฯ โดยเงินบำทเคลื่อนไหวในทิศทำงเดียวกับภูมิภำคและตลำดโลกเน่ืองจำกดอลลำร์ฯ ปรับตัวแข็งค่ำ
จำกควำมกังวลเก่ียวกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่คลี่คลำย และเกิดเหตุไฟไหม้โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในยูเครน 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 502 ประจ าวันที่ 7 มีนาคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• เงินเฟ้อพุ่งทุบสถิติ ก.พ. สูงสุดรอบ 13 ปี 

• พาณิชย์ เผยส่งออกม.ค.65 โต 8% น าเข้าโต 20.5% ขาดดุล 2.5 พันล้านเหรียญฯ 

• ดัชนีค้าปลีก ก.พ. ส่งสัญญาณดีขึ้นจาก “คนละครึ่ง-ช้อปดีมีคืน” แนะขยายเฟสต่อไป 

• กกร.ขยับกรอบ GDP ปีนี้ 2.5-4.5% จากเดิม 3.0-4.5%,เงินเฟ้อขึ้นมาท่ี 2.0-3.0% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 32.70 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 ก.พ. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 56.5 จำกระดับ 51.2 ในเดือน ม.ค. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
57.3 จำกระดับ 55.5 ในเดือน ม.ค. 65 

สหภาพยุโรป: มำร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่
ระดับ 55.5 จำก 52.3 ในเดือน ม.ค. 65, ส ำนักงำนสถิติแห่งสหภำพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือน ม.ค. 65  
เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เม่ือเทียบรำยเดือน และเพิ่มขึ้น 7.8% เม่ือเทียบรำยปี 

ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน (NBS) รำยงำนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีระดับ 50.2 
เพิ่มขึ้นจำกระดับ 50.1 ในเดือน ม.ค. 65, ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีระดับ 51.6 เพิ่มขึ้นจำกระดับ 51.1 ในเดือน ม.ค. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน 

ม.ค. 65 ลดลง 1.3% เม่ือเทียบเป็นรำยเดือน ขณะที่ผลผลิตภำคอุตสำหกรรมเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 1.0%, กระทรวงกิจกำรภำยในประเทศและ

กำรสื่อสำรของญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวขึ้นแตะ 2.8% จำกระดับ 2.7% ในเดือน ธ.ค. 64 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 24.3% เม่ือเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน ้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ระดับ 115.68 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 24.61 ดอลลำร์/บำร ์เรล  

หรือคิดเป็น 24.3% เม่ือเทียบกับรำคำปิดเม่ือสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ รำคำตลำดน ้ำมันทะยำนขึ้นเน่ืองจำกกำรสู้รบอย่ำงต่อเน่ืองระหว่ำงรัสเซียและ

ยูเครนท ำให้เกิดควำมวิตกเก่ียวกับภำวะชะงักงันด้ำนอุปทำนพลังงำน โดยในขณะที่กำรสู้รบยังคงด ำเนินต่อไปน้ัน ชำติตะวันตกได้เพิ่มมำตรกำร

คว ่ำบำตรรัสเซีย ขณะที่บริษัทของตะวันตกจ ำนวนมำกขึ้นถอนกำรท ำธุรกิจออกจำกรัสเซีย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.5, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ
ในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.3 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิต-บริการของยูโรโซนในเดือน ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 

• ประเทศจีน: PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีระดับ 50.2, PMI ภาคบริการเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ีระดับ 51.6 

• ประเทศญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 65 ลดลง 1.3%, อัตราว่างงานในเดือน ม.ค. 65 ปรับตัวขึ้น       
สูร่ะดับ 2.8% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 24.3% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (7 – 11 มีนาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขดุลกำรค้ำเดือนม.ค., สต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือนม.ค., อัตรำเงินเฟ้อเดือนก.พ. 

• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขยอดน ำเข้ำ, ส่งออก และดุลกำรค้ำเดือนม.ค.-ก.พ., ทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศเดือนก.พ., ดัชนีรำคำ
ผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. 


