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กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า เดือน พ.ย. 65 การส่งออกมีมูลค่า 22,308.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ติดลบ 6% เทียบกับเดือน พ.ย. 64 เป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นับจากเดือน ต.ค. 65 ที่ติดลบ 4.4% ด้วยมูลค่า  
21,772.4 ล้านเหรียญฯ เมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 846,191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนการน าเข้ามูลค่า 23,650.3 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 
5.6% กลับมาขยายตัวอีกครั ้งหลังจากเดือน ต.ค. 65 ที่ติดลบ 2.1% คิดเป็นเงินบาทอยู ่ที ่ 907,143 ล้านบาท เพิ่มขึ ้น 20.6% ส่งผลให้ 
ขาดดุลการค้า 1,342.3 ล้านเหรียญฯ หรือขาดดุล 60,952 ล้านบาท 

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในเดือน 
ธ.ค. 65 และระยะต่อไปว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมองว่าในช่วงไตรมาส 4/65 เศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะเปน็ไป
ตามทิศทางที่ได้คาดการณ์ไว้ และเติบโตได้ต่อเนื่องจากไตรมาส 3/65 โดยปัจจัยบวก เช่น ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยก็ออกมาดีกว่ า 
ที่คาดไว้ ในขณะที่ฝั่งปัจจัยลบ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปยังต้อง
ติดตามปัจจัยส าคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1.อุปสงค์ของต่างประเทศที่ชะลอตัว 2.การเปิดประเทศของจีน 3.การปรับเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุน ค่าจ้าง และราคาสินค้า และ 4.ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) หารือนอกรอบกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน 
เพื่อหารือถึงทางออก ภายหลังจากแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดเดือนม.ค.-เม.ย. 66 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในเบื้องต้น 3 ข้อ 
คือ 1. ขอให้สมาคมธนาคารไทย พิจารณายืดขยายระยะเวลาการส่งคืนเงินต้น ส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนออกไปอีก 1 ปี 
และคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาถูก 2. ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ 100% (มีมากกว่า 1 พันราย) ให้ลด
การใช้ลงเหลือ 80% โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้น ้ามันดีเซล 20% ที่ขณะนี้มีราคาถูกกว่า 3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนด้านพลังงาน (กรอ. ด้านพลังงาน) เพ่ือร่วมกันหารือ แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจในด้านพลังงานที่มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนต่อไป  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.51 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65  
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 34.76 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้เงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ประมาณ 13,000 ล้านบาท และอีกปัจจัยในเรื่องการเปิดเมืองของประเทศจีน ซึ่งในระยะกลางถึงระยะยาว น่าจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทย นอกจากนีด้อลลาร์สหรัฐอ่อนค่า หลังรายงานข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ออกมาตามคาด 
และบ่งช้ีว่าตลาดแรงงานเริ่มคลายความร้อนแรงลง จึงท าให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2565 

/ข 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 545 ประจ าวันที่ 3 มกราคม 2566 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ส่งออกเดือน พ.ย.65 แผ่วหดตัวต่อ 6% 

• ธปท.คาดเศรษฐกิจไทย ธ.ค. ฟ้ืนต่อเนื่อง จับตาจีนเปิดประเทศ 

• กกร.ยื่น 3 ข้อเสนอบรรเทาภาระต้นทุน หลังภาครัฐไม่ตรึงค่า Ft ตามร้องขอ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 34.51 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกรท์ี ่23 ธ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน 
หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ย. 65 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เปิดเผยก าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 65 ร่วงลง 
3.6% จากปีที่แล้ว หลังจากหดตัว 3.0% ในช่วง 10 เดือนแรก, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ 47.0 
ลดลงจาก 48.0 ในเดือน พ.ย. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานอัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย. 65 ลดลง
แตะระดับ 2.5% จากระดับ 2.6% ในเดือน ต.ค. 65, รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. 65 ขยายตัวขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.97% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดบิเวสตเ์ท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่ระดับ 80.26 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
0.97% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความวิตกด้านอุปทานน ้ามันที่เกิดจากการ
ท าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งได้ช่วยบดบังปัจจัยลบจากแนวโน้มอุปสงค์น ้ามันทั่วโลกที่ไม่แน่นอน รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย นอกจากน้ี ตลาดน ้ามันยังได้แรงหนุนหลังเบเกอร์ ฮิวจ ์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน ้ามันของสหรัฐเปิดเผย จ านวนแท่นขุดเจาะ
น ้ามันในสหรัฐซึ่งจะบ่งช้ีถึงผลผลิตน ้ามันในอนาคตนั้น ลดลง 1 แท่น สู่ระดับ 621  แท่นในสัปดาห์นี้ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ต.ค. 65 เพ่ิมขึ้น 0.5% 

• ประเทศจีน: ก าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 65 ร่วงลง 3.6% จากปีที่แล้ว, ดัชนีผู้จัดการ  
ฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ี 47.0 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานของญ่ีปุ่นในเดือน พ.ย. 65 ลดลงแตะระดับ 2.5%, ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. 65 ขยายตัวขึ้น 2.6% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.97% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้(2-6 มกราคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลติ/ภาคบริการขั้นสดุทา้ยเดือน ธ.ค. จากเอสแอนด์พ ี   
โกลบอล, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือน พ.ย., ดัชนีภาคการผลติเดือน ธ.ค. จากสถาบันจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM),       
ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนพ.ย.   

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ธ.ค. จากเอสแอนด์พ ี      
โกลบอล 

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขดชันีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ธ.ค. จากไฉซิน 


