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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 65 ขยายตัว 2.6% (ลดลงจากเดิมที่คาด
คาดว่าจะขยายตัว 3.2%) หลังจาก GDP ในไตรมาสที่ 4/65 ขยายตัวได้เพียงแค่ 1.4%YoY ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ 3/65 ที่ขยายตัวได้ 
4.6%YoY และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/65 หดตัวลง 1.5%QoQ จากไตรมาสที่ 3/65 โดยการที่เศรษฐกิจ
ไทยในปี 65 ขยายตัวได้เพียง 2.6% เป็นเพราะปริมาณการส่งออกสินค้าหดตัวลง 10.5% และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 4.9% ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกทีเ่ริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/65 ซึ่งเร็วกว่าที่ได้เคยคาดการณ์ไว้ ส่วนในปี 66 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในกรอบ 2.7-
3.7% โดยมีค่ากลางอยู่ท่ี 3.2% 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ีระดับ 93.9 ปรับตัว
เพ่ิมขึ้นจากระดับ 92.6 ในเดือน ธ.ค. 65 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 43 เดือนนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 62 ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
ค่าดัชนีฯ พบว่า ดัชนีย่อยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบ ทัง้คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ 
ยกเว้นต้นทุนประกอบการ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะการกลับมาของ
นักท่องเที่ยวจีน ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ขณะที่ภาคการผลิตมีคำสั่งซื้อและปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของอปุสงค์ในประเทศ 

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย โดยจะเร่ิมต้นในวันที่ 1 มิ.ย. 66 
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ จะจัดเก็บในอัตรา 300 บาทต่อคน ส่วนคนที่เดินทางเข้ามาทางบกและเรือ จัดเก็บคนละ 150 
บาท เพราะอาจเดินทางเข้ามาเพียง 2-3 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาแบบไปเช้า-เย็นกลับ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66 โดยเงิน
บาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยอ่อนค่าต่อเนื่อง และแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งท่ี 34.62 บาทต่อดอลลาร์ ทั้งนีเ้งินบาทเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนจะพลิกอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากตัวเลขดัชนีราคา
ผู้บริโภคของสหรัฐ เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของเฟดยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่แม้จะมีทิศทางชะลอลงแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ เงินบาทเผชิญแรงเทขายต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ หลังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจาก
ตัวเลขจีดีพีไตรมาสที ่4/65 ของไทยท่ีขยายตัวเพียงแค ่1.4%YoY ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด สวนทางกับเงินดอลลาร์ฯ ที่มีปัจจัยบวก
จากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• เศรษฐกิจไทยทั้งปี 65 ขยายตัว 2.6% (ลดลงจากเดิมที่คาดคาดว่าจะขยายตัว 3.2%) หลังจาก GDP ในไตรมาสที ่4/65 ขยายตัว
ได้เพียงแค่ 1.4%YoY  

• ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ีระดับ 93.9 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากระดับ 92.6 ในเดือน ธ.ค. 65 

• ที่ประชุม ครม. มีมตเิห็นชอบให้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย โดยจะเร่ิมต้นในวันที ่1 มิ.ย. 66 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.60 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่ายอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากดิ่ง
ลง 1.1% ในเดือน ธ.ค. 65, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% เช่นกัน
ในเดือน พ.ย. 65, กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบรายปี ในขณะที่
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายปี, ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 66 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หลังจากปรับตัวลง 1.0% ในเดือน ธ.ค. 65 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 1.6 เท่าจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยการนำเข้าของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 66 อยู่ท่ี 10.05 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 17.8% และการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค. 66 อยู่ที่ 6.55 
ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 3.5%, สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/65 ขยายตัว 0.6% 
เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งดีกว่าในไตรมาสก่อนที่ตัวเลข GDP หดตัวลง 0.8% โดยได้ปัจจัยหนุนส่วนหน่ึงจากการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนที่ฟื้น
ตัว รวมทั้งโครงการอุดหนุนด้านการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งช่วยกระตุ้นภาคบริการ 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ระดับ 76.34 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 3.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
4.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากตลาดถูกกดดันจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่พุ่ง
ขึ้น 16.3 ล้านบาร์เรล แตะระดับ 471.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 รวมทั้งความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกร่วงลงสู่ระดับ -24.3 ใน
เดือน ก.พ. 66 จากระดับ -8.9 ในเดือน ม.ค. 66 บ่งช้ีว่าภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกอยู่ในภาวะหดตัว และยังมีการสนับสนุนการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (20-24 กุมภาพันธ์ 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการขั้นต้นเดือน ก.พ., ยอดขายบ้านมือสองเดือน ม.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที ่4/65 (ประมาณการครั้ง
ที ่2), ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวประเทศเดือน ม.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือน ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน 
ก.พ., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน ก.พ., ดัชนีความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ก.พ., อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. 

• ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าช้ันดี (LPR) 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%MoM, สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือน ธ.ค. 65 เพิ่มขึ้น 
0.3%MoM, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.0%YoY, ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ใน
เดือน ม.ค. 66 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.4%YoY, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในเดือน ม.ค. 66 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

• ประเทศญี่ปุ่น: ตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือน ม.ค. 66 เพ่ิมขึ้น 1.6 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน, ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/65 ขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 4.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


