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กระทรวงพาณิชย์ เผยการส่งออกของไทยในเดือน ธ.ค. 64 มีมูลค่า 24,930.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 

24.2% การนำเข้ามีมูลค่า 25,284.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.4% ขาดดุลการค้า 354.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 64 

(ม.ค.-ธ.ค.) ไทยมีมูลค่าส่งออกรวม 271,173.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.1% มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4% ถึง 4 เท่าตัว คิดเป็น 

เงินบาทมีมูลค่า 8.54 ล้านล้านบาท การนำเข้ามูลค่า 267,600.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 29.8% เกินดุลการค้า 3,573.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปี 64 ที่ผ่ำนมำว่ำ ท่ามกลางวิกฤติการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว  

แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก แต่สถิติภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกในช่วง 11 เดือนของปี 64 

(ม.ค. - พ.ย. 64) ยังคงแข็งแกร่ง โดยภาพรวมการค้าไทยกับทั่วโลก คิดเป็นมูลค่า 1,273,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 63 

มีมูลค่า 1,098,475 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96) 

ภำพรวมธุรกิจค้ำปลีกปี 64 ก ำลังซ้ือผู้บริโภคเติบโตต ่ำกว่ำที่ควรเป็น ดัชนีช้ีวัดความเช่ือมั่นผู้ค้าปลีก บ่งบอกถึงการบริโภคที่ถดถอย

อย่างมีนัย ซึ่งสำเหตุหนึ่งที่ฉุดรั้งกำรบริโภคให้ถดถอย ก็คือ หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น  จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า  

หนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3 ปี 64 สูงถึง 89.3% ต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 80.0% เมื่อต้นปี 63 ประมาณการว่าหนี้ครัวเรือนอาจเพิ่มสูงถึง 91%  

ต่อ GDP ในปี 65 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำปิดที่ 32.96 บำท/ดอลลำร์ สรอ. แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับรำคำปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ม.ค. 65  

ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. จากการซื้อขายในตลาดที่เป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนตอบรับผลการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ปลดล็อกให้สามารถรับ

นักท่องเที่ยวด้วยระบบ Test & Go อีกครั้งในเดือน ก.พ. ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 17 - 21 มกราคม 2564 

/ข 

ปีที่ 9 ฉบับที ่496 ประจ าวันที่ 24 มกราคม 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• พาณิชย์ เผย ธ.ค. 64 ส่งออกโต 24.2% นำเข้าโต 33.4% ขาดดุลฯ 354.2 ล้านเหรียญฯ 

• เกษตรฯเผย ปี 64 ส่งออกยังเติบโต 

• หนี้ครัวเรือนเพ่ิม ปัจจัยบั่นทอนภาคค้าปลีก 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.21 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่7 ม.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมือสองในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 

4.6% สู่ระดับ 6.18 ล้านยูนิต เมื่อเทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 4.3%, กำรลงทุนใน

สินทรัพย์ถำวรในเดือน ธ.ค. 64 ขยำยตัว 4.9%, ยอดค้ำปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคในจีนในเดือน ธ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 1.7%  

เมื่อเทียบรายปี 

ประเทศญี่ปุ่น: ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐำนในเดือน พ.ย. 64 เพ่ิมขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน, 

กระทรวงการคลังญี ่ปุ ่นเปิดเผยรายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 64 พุ ่งขึ ้น 17.5% เมื ่อเทียบรายปี แตะที ่ระดับ 7.9 ล้านล้านเยน  

(6.9 หมื่นล้านดอลลาร์) ขณะที่ยอดน ำเข้ำพุ่งขึ้น 41.1% แตะที่ 8.5 ล้านล้านเยน ท ำให้ญี่ปุ่นมียอดขำดดุลกำรค้ำในเดือน ธ.ค. 64 ที่ระดับ 

5.824 แสนล้ำนเยน 

รำคำน ้ำมันดิบในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมำณ 3.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที ่ระดับ 85.14 ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.32 ดอลลาร์/บาร์เรล 

หรือคิดเป็น 3.1% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื ่อสัปดาห์ที ่ผ่านมา สัญญาน ้ามันดิบปิดในแดนบวกหลังเกิดเหตุระเบิดท่อส่งน ้ามันของตุรกี   

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการล าเลียงน ้ามันจากอิรักไปยังตุรกี  นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากส านักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับเพิ่ม

คาดการณ์อุปสงค์น ้ามันในปี 2565 อีก 200,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 3.3 ล้านบาร์เรล/วัน ส่วนอุปสงค์น ้ามันในปี 2564 นั้น EIA ได้ปรับเพิ่ม

ตัวเลขประมาณการขึ้นอีก 200,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 5.5 ล้านบาร์เรล/วัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ธ.ค. 64 ลดลง 4.6% 

• ประเทศจีน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 4.3%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือน ธ.ค. 64 ขยายตัว 

4.9%, ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจีนในเดือน ธ.ค. 64 ของจีนปรับตัวขึ้น 1.7% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน พ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 3.4%, ยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 64 พุ่งขึ้น 17.5% ยอด

น าเข้าพุ่งขึ้น 41.1% ท าให้ญ่ีปุ่นมียอดขาดดุลการค้าในเดือน ธ.ค. 64 ที่ระดับ 5.824 แสนล้านเยน 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 3.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 มกราคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ม.ค.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้าน
ใหม่เดือน ธ.ค., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธ.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือน ม.ค. จากมาร์กิต 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 


