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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติใหค้งอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ 0.5% และปรับลดประมาณการจีดีพีในปี 65 ลงมาอยู่
ที่ 3.2% (จากเดิม 3.4%) และปรับลดจีดีพีในปี 66 ลงมาอยู่ที่ 4.4% (จากเดิม 4.7%) เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงจากปัญหาขาด
แคลนวัตถุดิบบางอุตสาหกรรมยืดเยื้อ และผลกระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนสูงขึ้นต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง รวมถึง
มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะกระทบเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์  ที่มีผลให้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง 
ส่วนสาเหตุที่ กนง. ไม่ปรับจีดีพีลงมากกว่าระดับดังกล่าว เป็นเพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยระยะข้างหน้ายังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง อีกทั้งมองว่า
เหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครนจะสร้างซัพพลายช็อคใหญ่ด้านพลังงาน ทำให้ กนง. ทบทวนและปรับมุมมองลง 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม เผยว่า เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัวใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ี 102.00 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 6 (นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 64) ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน ก.พ. 65 อยู่ที่ระดับ 
64.8% นอกจากน้ีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ยังได้ประมาณการ MPI ปี 65 ว่าจะสามารถขยายตัวได้ภายในกรอบ 3.5-4.5% และ 
GDP ภาคอุตสาหกรรมว่าจะสามารถขยายตัวได้ภายในกรอบ 2.2-3.2%, นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ นับจนถึงเดือน ก.พ. 65 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 45,289 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 64-ก.พ. 
65 จำนวน 34 แห่ง 24,105 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.65 รวม 9 
แห่ง 21,184 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่25 มี.ค. 65 โดยเงิน
บาทเคลื่อนไหวแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนที ่33.80 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ แตอ่ย่างไรก็ดี เงินบาทสามารถฟื้นตัวกลับมาได้
ในระหว่างสัปดาห์ตามความคาดหวังต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีย่อตัวลงก็ช่วยหนุนสกุล
เงินเอเชียด้วยเช่นกัน และเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการรายงาน
ตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ประกอบกับนักลงทุนรอจับตาการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิด 

  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2565 ปีที่ 9 ฉบับที ่506 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มมีติใหค้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ี 0.5% และปรับลดประมาณการจีดีพีในปี 65 ลงมาอยู่ท่ี 
3.2% (จากเดิม 3.4%) และปรบัลดจีดีพีในปี 66 ลงมาอยูท่ี ่4.4% (จากเดิม 4.7%) 

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ก.พ. 65 อยู่ท่ี 102.00 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2.8%YoY ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตใน
เดือน ก.พ. 65 อยู่ที่ระดับ 64.8% 

• การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนับจนถึงเดือน ก.พ. 65 มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 93% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.46 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่25 มี.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ก.พ. 65 
พุ่งขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี, เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย ในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัว
ขึ้นสู่ระดับ 58.8 จากระดับ 57.3 ในเดือน ก.พ. 65, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เผยว่าดัชนีภาคการผลิตในเดือน มี.ค. 65 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1 จากระดับ 58.6 ในเดือน ก.พ. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 56.5 
ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน จากระดับ 58.2 ในเดือน ก.พ. 65 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่ากำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 พุ่งขึ้น 
5% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ระดับ 1.16 ล้านล้านหยวน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 49.5 
ลดลงจากระดับ 50.2 ในเดือน ก.พ. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 48.4 ลดลงจากระดับ 51.6 ใน
เดือน ก.พ. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานเดือน ก.พ. 65 ลดลงสู่ระดับ 2.7% จาก
ระดับ 2.8% ในเดือน ม.ค. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 13.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ระดับ 99.27 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 14.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
13.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังสหรฐัฯ ยืนยันว่าจะระบายน้ำมันจำนวน 180 ล้านบาร์เรล
ออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) ในปริมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วันเป็นเวลา 6 เดือน 

 
 ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4-8 เมษายน 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน ก.พ., ยอดนำเข้า ส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ก.พ. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน มี.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในเดือน ก.พ. 65 พุ่งขึ้น 5.4%YoY, PMI ภาค
การผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.8, ดัชนีภาคการผลิตในเดือน มี.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 57.1 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 56.5 

• ประเทศจีน: กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 พุ่งขึ้น 5%YoY, PMI ภาคการผลิตเดือน มี.ค. 
65 อยู่ท่ีระดับ 49.5, PMI ภาคบริการเดือน มี.ค. 65 อยู่ท่ีระดับ 48.4 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานเดือน ก.พ. 65 ลดลงสู่ระดับ 2.7% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 13.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


