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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในเดือน ก.พ.65 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 23,483 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.2% จากช่วงเดียวกันกับปี 64 โดยการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี 65 มีมูลค่า 44,741 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.2% ด้านการน าเข้ามีมูลค่า 23,359 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.8% เทียบช่วงเดียวกัน 
กับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 16.8% การน าเข้าช่วง 2 เดือน แรกของปี 65 มีมูลค่า 47,144 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 18.7% ส่งผลให้เกินดุลการค้าอยู่ที่ 
123.3 ล้านดอลลาร์ และ 2 เดือนแรกของปีนี้ ขาดดุลการค้า 2,403 ล้านดอลลาร์ โดยเดือน ก.พ. ส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
รัสเซียและยูเครน เน่ืองจากสถานการณ์เกิดช่วงปลายเดือน ก.พ. ซ่ึงผลกระทบแท้จริง ต้องประเมินในเดือน มี.ค. อีกครั้ง 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ SME เดือน ก.พ. 65 ว่าดัชนีความเชื่อม่ัน 
SMESI อยู่เหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ทั้งในส่วนค่าดัชนีปัจจุบัน และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  ซึ่งอยู่ที่ระดับ 50.6 และ 52.7 
ตามล าดับ สะท้อนได้ว่ผู้ประกอบการยังมีความเชื่อม่ันในการด าเนินธุรกิจ แม้จะทรงตัวจากช่วงก่อนหน้าซ่ึงอยู่ที่ระดับ 50.4 และ 52.4 ตามล าดับ โดย
องค์ประกอบของธุรกิจที่ส่งผลมากที่สุด คือต้นทุน รองลงมาคือ การจ้างงาน ก าไรการลงทุน ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ และค าสั่งซ้ือ
ตามล าดับ โดยมีปัจจัยบวกด้านผู้บริโภคและก าลังซื้อจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงก าลังซื้อของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ  
มีการพัฒนาศักยภาพ โดยน าเทคโนโลยี/ดิจิทัล/นวัตกรรมมาใช้ในด าเนินกิจการมากขึ้น ปรับรูปแบบของการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจจัดต้ังใหม่เดือน ก.พ. ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจย่ืน
ขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือน ก.พ. 65 จ านวน 7,211 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน -1% และลดลง -10% จาก
เดือน ม.ค. 65 และพบว่าจ านวนการจดทะเบียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เฉพาะในเดือน ก.พ. (59-65) ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก
มาตรการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล การเปิดประเทศ แบบ Test & Go รวมทั้งสถานการณ์
การส่งออกที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจจากปัจจัย
ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 65 อยู่ประมาณท่ี 40,000 – 42,000 ราย 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.57 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 18 มี.ค. 65 ที่ผ่านมาที่
อยู่ที่ระดับ 33.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทในสัปดาห์น้ีเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า เน่ืองจากนักลงทุนลด
ความเสี่ยงโดยกลับมาถือดอลลาร์ ประกอบกับราคาน ้ามันปรับตัวสูงขึ้นหลังมีข่าวกลุ่มสหภาพยุโรปเตรียมยกระดับมาตรการคว ่าบาตรต่อรัสเซีย ทั้งน้ี
คาดว่าสัปดาห์หน้าเงินบาทจะยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่า โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการออกมาให้ความเห็นจากประธานเฟดสาขาต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 
รวมถึงผลการประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับองค์การนาโต้ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• พาณิชย์ เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 16.2% จับตา เดือน มี.ค. เร่ิมได้รับผลกระทบสงคราม 

• ดัชนีเชื่อม่ัน SME เดือน ก.พ. ฟื้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 หลังคนละครึ่งหนุนก าลังซื้อ 

• พาณิชย์ เผยธุรกิจต้ังใหม่ เดือน ก.พ. ลดลงเล็กน้อย คาด H1/65 อยู่ท่ี 4-4.2 หม่ืนราย 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.57 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 18 มี.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 2% สู่ระดับ 772,000 ยูนิต ขณะเดียวกัน
ยังได้ปรับลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ม.ค. 65 สู่ระดับ 788,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่ระดับ 801,000 ยูนิต, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของ
สหรัฐในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือน ม.ค. 65, มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต
และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.5 จากระดับ 55.9 ในเดือน ก.พ. 65, ผลส ารวจของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนเปิดเผยดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 59.4 จากระดับ 62.8 ในเดือน ก.พ. 65 

สหภาพยุโรป: มาร์กิตเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. 65 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 จากระดับ 55.5 ในเดือน ก.พ. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน, คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเปิดเผยราคาที่ดินส าหรับที่อยู่อาศัยและ
การค้าในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% จากปีก่อนหน้า โดยราคาที่ดินส าหรับที่อยู่อาศัยปรับตัวขึ้น 0.5% และที่ดินส าหรับการค้า
ปรับตัวขึ้น 0.4% 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัว11.1% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน 
พ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ระดับ 113.90 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 11.1%  
เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน ้ามันดิบได้รับความกดดันเน่ืองจากความวิตกเก่ียวกับการขาดแคลนน ้ามันอีกครั้งหลังมีรายงาน
ว่าทางกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ยิงขีปนาวุธโจมตีคลังน ้ามันของบริษัทซาอุดีอารามโคในเมืองเจดดาห์ของซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงเป็นการโจมตีครั้งที่ 3 
แล้วในรอบไม่ถึง 1 สัปดาห์ การโจมตีดังกล่าวยิ่งความผันผวนให้กับตลาดน ้ามัน ซ่ึงเผชิญความเสี่ยงด้านอุปทานอยู่แล้วจากผลกระทบของความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 2%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ก.พ. 65 ลดลง 2.2%, 
PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.5 

• สหภาพยุโรป: PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.5 

• ประเทศญี่ปุ่น: ราคาท่ีดินส าหรับท่ีอยู่อาศัยและการค้าในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.1% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.พ., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือน ก.พ., ดัชนีราคา      
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.พ. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขก าไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน มี.ค. 
จากส านักงานสถิติแห่งชาต ิ (NBS) 


