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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 108.18 ส่งผลทำให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 5.02% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอลงจากเดือน ธ.ค. 65 ที่เพ่ิมขึ้น 5.89% และเป็น
อัตราต่ำสุดในรอบ 9 เดือน (นับจากเดือน พ.ค. 65) อันเป็นผลจากการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหาร ในขณะที่ความ
ต้องการในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน ส่งผลให้การใช้จ่ายคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา สวนอัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐานในเดือน ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 3.04% เมื่อเทียบกับปีก่อน ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือน ธ.ค. 65 ที่เพิ่มขึ้น 3.23% ตามต้นทุนการผลิตที่ยัง
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี ้สนค. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 66 จะอยูใ่นช่วงระหว่าง 2–3% 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมา
อยู่ท่ีระดับ 51.7 จากเดือน ธ.ค. 65 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 49.7 โดยเป็นการปรับตัวดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือน 
(หรือนับตั้งแต่ ธ.ค. 63) เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้นหลังจากกิจกรรมในภาคการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวขึ้นอย่างชัดเจนทั้งจาก
นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งราคา
น้ำมันเบนซินมีการปรับตัวลดลง 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่ายอดการส่งออกรวมทั้งปี 66 (คาดการณ์ ณ เดือน ก.พ. 66) จะขยายตัว
ประมาณ 1-2% โดยมีปัจจัยปัจจัยเสี่ยงท่ีเป็นอุปสรรคสำคัญในปี 65 ได้แก่ (1) ปริมาณสินค้าคงคลังของคู่ค้ายังคงทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้คู่
ค้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้า (2) ต้นทุนการผลิตยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น (3) สถานการณ์ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ส่งออกสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาต่อประเทศคู่ค้าและคู่แข่งที่มีค่าเงินอ่อนกว่า
ไทย และ (4) ราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ อนึ่งเงินบาทได้อ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ สวนทางเงิน
ดอลลาร์ฯ ที่พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นภายหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและข้อมูลตลาดแรงงานอื่นๆ ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ออกมา
แข็งแกร่งกว่าท่ีตลาดคาด ซึ่งหนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อเนื่องของเฟด อย่างไรก็ดีเงินบาทได้ลดช่วงอ่อนค่า และฟื้นตัวกลับมาได้
บางส่วน หลังถ้อยแถลงของประธานเฟดในระหว่างสัปดาห์มีท่าทีที่แข็งกร้าวน้อยกว่าที่ตลาดกังวล โดยเฉพาะมุมมองที่สะท้อนว่า อัตราเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ กำลังชะลอลง โดยสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยและยืนดอกเบี้ยที่ระดับสูงต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อจากเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นๆ มีส่วน
ช่วยชะลอแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ไว้บางส่วน ในขณะที่ตลาดรอติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันท่ี 14 ก.พ. อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้น
เงินบาทยังมีปัจจัยลบจากแรงขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน 
  

Weekly Review 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ี 108.18 ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 5.02%YoY 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 51.7 

• สรท. คาดว่ายอดการส่งออกรวมท้ังป ี66 (คาดการณ์ ณ เดือน ก.พ. 66) จะขยายตัวประมาณ 1-2% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที ่33.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที ่3 ก.พ. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบ
รายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน พ.ย. 65, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน 
ก.พ. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 66.4 จากระดับ 64.9 ในเดือน ม.ค. 66 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้น 2.1% เมื่อเทียบ
เป็นรายปี ซึ่งมากกว่าในเดือน ธ.ค. 65 ที่ปรับตัวข้ึน 1.8%, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายป ีซึ่ง
มากกว่าในเดือน ธ.ค. 65 ที่ลดลง 0.7% 

ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นเผยว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งถือ
เป็นการลดลงที่มากท่ีสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 65, กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานว่ายอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ 
3.34 หมื่นล้านเยน (255.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งลดลงอย่างมากจากยอดเกินดุล 1.8 ล้านล้านเยนในเดือน พ.ย. 65 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ระดับ 79.72 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
8.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้แรงหนุนจากความกังวลว่าตลาดน้ำมันจะตึงตัว 
หลังจากรัสเซียประกาศแผนการที่จะปรับลดการผลิตน้ำมัน 500,000 บาร์เรล/วัน ในเดือน มี.ค. หรือคิดเป็น 5% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด 
อีกทั้งรัสเซียจะไม่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาติที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซีย 
นอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการเปิดประเทศของจีน และการที่ตุรกีสั่งปิดท่าเรือเจย์ฮัน (ที่ส่งออกน้ำมันดิบมากกว่า 1 ล้านบาร์เรล/
วัน หรือคิดเป็น 1% ของปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลก และส่วนใหญ่มีการส่งไปยังโรงกลั่นน้ำมันในยุโรป) ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่  

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (13-17 กุมภาพันธ์ 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บรโิภค (CPI) เดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค., 
สต็อกสินคา้คงคลังภาคธรุกิจเดือน ธ.ค., ดัชนีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือน ม.ค., ยอดสั่งซื้อ
เครื่องจักรเดือน ธ.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.1%MoM, ดัชนคีวามเชื่อมั่นของผู้บริโภค
สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 66.4 

• ประเทศจีน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวขึ้น 2.1%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัว
ลง 0.8%YoY 

• ประเทศญี่ปุ่น: การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญ่ีปุ่นในเดือน ธ.ค. 65 ลดลง 2.1%MoM, ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของญ่ีปุ่นใน
เดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ี 3.34 หมื่นลา้นเยน 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


