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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทบทวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศใหม่ จากเดิมที่ตั้งเป้าคนไทย

เที่ยวไทย ปี 65 ไว้ 160 ล้านคน-ครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 65 ถึงสิ ้นเดือน ต.ค. 65 มีคนไทยเที่ยวไทยมากถึง 200 ล้านคน-ครั้งแล้ว  

ขณะที่ตัวเลขก่อนโควิดในปี 62 คนไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ 222 ล้านคน-ครั้ง โดยคาดว่าตัวเลขจะสูงกว่าช่วงก่อนโควิด ขณะที่รายได้ของ 

ตลาดไทยเที่ยวไทย ททท. คาดว่าจะแตะ 8 แสนล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 6.56 แสนล้านบาท เนื่องจากคนไทยมีความต้องการเดินทางเที่ยว  

ในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเที่ยวแบบครอบครัวและการประชุมสัมมนา  “เชื ่อว่าในปี 66 หากประชาชนไทยยังคงท่องเที ่ยว

ภายในประเทศเหมือนเช่นปีนี้ ผนวกกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาสดใสยิ่งกว่าก่อนช่วงโควิด

แน่นอน” 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ต.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ 53.1 ปัจจัยบวกจากการ

ท่องเที่ยวและแนวโน้มที่ดีขึ้นของต้นทุน แต่มีสัญญาณแผ่วของกำลังซื้อ ส่วนดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับสูงเกินค่าฐานที่ 50 

สะท้อนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ท่ีเป็นช่วง High season ทุกภูมิภาค 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลดำเนินงานระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 3 ปี 65 ว่า ยังแข็งแกร่งทั้งด้านทุนและ 

ผลดำเนินการ โดยสินเชื่อเพิ่ม 5.3% จากระยะเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเทียบไตรมาสก่อนหน้า โดยมีผลการคืนหนี้ของเอสเอ็มอี หลังครบกำหนด

กู้ยืมสินเชื่อฟื้นฟูช่วงก่อนหน้า และตัดขายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกจากธนาคาร หากแยกเป็นรายสินเชื่อ พบว่าสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่   

เพิ่ม 6.1% สินเช่ือเอสเอ็มอี ลด 1.4% สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นทุกรายการต่อเนื่อง แสดงถึงการก่อหนี้เพิ่มของรายย่อย โดยสินเช่ือ 

ที่อยู่อาศัยเพิ่ม 2.6% สินเช่ือรถยนต์เพิ่ม 1.6% สินเช่ือบัตรเครดิตเพิ่ม 10.9% สินเช่ือส่วนบุคคลเพิ่ม 7.7% 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที่ 35.77 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื ่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65  

ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 35.75 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทในสัปดาห์นี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากมีการเผยแพร่รายงานการประชุม

ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอลง จึงท าให้ค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าเมื ่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื ่นๆ ส าหรับปัจจัยที ่ตลาดจับตาดูในสัปดาห์หน้า โดยในประเทศจะมีการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ไปอยู่ที่ระดับ 1.25% 

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 

/ข 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 540 ประจ าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

 พฤษภาคม 2557 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ททท. เล็งทบทวนเป้าหมายนักท่องเท่ียวในปท.-รายได้ใหม่ หลังยอด 10 เดือนโตเกินเป้า 

• ดัชนีความเชื่อมัน่ SME ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

• สินเชื่ออุปโภคบริโภคยังพุ่งต่อ 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที ่35.77 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 1.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 

0.3% ในเดือน ก.ย. 65, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรฐัใน

เดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.3 จากระดับ 48.2 ในเดือน ต.ค. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พ ีโกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคผลิต-บริการขั้นต้นของยูโรโซนเดือน พ.ย. 65 

ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 47.8 จาก 47.3 ในเดือน ต.ค. 65 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 

งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ระดับ 76.28 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 12.7 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 

5.2% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน ้ามันดิบปรับตัวลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการใช้น ้ามัน

ที่ลดลงนั้น ยังคงถ่วงตลาดลง สาเหตุจากราคาน ้ามันยังคงถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการพุ่งขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีน จะท าให้มี

การใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น ้ามัน โดยบรรดานักลงทุนจะจับตาการประชุมนโยบายการผลิตของกลุ่มประเทศผู้

ส่งออกน ้ามัน (โอเปก) และพันธมิตรหรือโอเปกพลัสในวันที่ 4 ธ.ค. หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท 

เจอร์นัล ซึ่งระบุว่า โอเปกพลัสก าลังหารือกันเกี่ยวกับการลงมติเพื่อเพ่ิมก าลังการผลิตน ้ามัน 500,000 บาร์เรล/วัน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 1.0%, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและ

ภาคบริการเบ้ืองต้นในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.3 

• สหภาพยุโรป: ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคผลิต-บริการขั้นต้นของยูโรโซนเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย         

สู่ระดับ 47.8 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 5.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน พ.ย.จาก ADP, ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต     

ขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีภาคการผลิตเดอืน พ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM), การใช้

จ่ายด้านการก่อสรา้งเดือน ต.ค. 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน พ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. 

• ประเทศจีน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ย.จากส านักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) 


