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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ในปี 65 ได้ตามเป้าหมายที่ 1.5 ล้านล้าน
บาท ซึ่งคิดเป็น 50% ของรายได้ปี 62 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยมาจากรายได้คนไทยเที่ยวในประเทศ 8 แสนล้านบาท 
และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7 แสนล้านบาท เนื่องจากในป ี65 หลายประเทศยังปิดอยู่ ทำให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศน้อยและหันมา
เที่ยวในประเทศแทน ทำให้ในช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 65) มีคนไทยเที่ยวในประเทศสูงถึง 227 ล้านคนครั้ง และเชื่อว่าตลอดปีนี้น่าจะถึง 250-
260 ล้านคนครั้ง สูงกว่าป ี62 ทั้งปีท่ีมีจำนวน 222 ล้านคนครั้ง ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.-20 ธ.ค. 65 มีจำนวน 10.9 ล้านคน 
ในขณะที่ 11 วันท่ีเหลือคาดว่าจะเข้ามามากกว่า 7 แสนคน ทำให้ตลอดปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 11.5 ล้านคน 

กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ที่จะประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66-31 ธ.ค. 69 จะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยท้ังประเทศประมาณ 8.9% และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับรอบบัญชีที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยที่กรุงเทพมหานครจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.8% และราคา
ประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.6% 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment 
Index: SMESI) ในเดือน พ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 53.8 เพิ่มขึ้นจากเดินก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 53.1 และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งมี
ปัจจัยบวกมาจากการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวชัดเจนจนเกือบเป็นปกติ  ตาม
การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศทางภาคเหนือและภาคใต้ 
แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางด้านต้นทุนของธุรกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากราคาพลังงานและวัตถุดิบเป็นสำคัญ 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 โดยเงิน
บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้งท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนหลังธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 
สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศขยายกรอบการเคลื่อนไหวของบอนด์ยีลด์รัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีมาเป็นกรอบ +/- 0.50% (จากเดิม +/- 
0.25%) และแม้ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นจะกล่าวว่า การขยายกรอบการเคลื่อนไหวของบอนด์ยีลด์ดังกล่าว ไม่ใช่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่
ตลาดก็ตีความว่าเป็นการปรับท่าทีไปในเชิงคุมเข้มของธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามเงินบาทได้ลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ 
หลังจากเงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดได้คาดไว ้ซึ่งทำให้มีความกังวลว่า เฟดจะคงส่งสัญญาณ
นโยบายการเงินแบบคุมเข้มต่อไป 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะสร้างรายได้ในปี 65 ได้ตามเป้าหมายที่ 1.5 ล้านล้านบาท 

• ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสร้างรอบใหม่ที่จะประกาศใช้ต้ังแต่ 1 ม.ค. 66-31 ธ.ค. 69 จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้เฉลี่ย
ทั้งประเทศประมาณ 8.9% และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึน้เฉลี่ยประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับรอบบัญชีที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั  

• ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ในเดือน พ.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 53.8 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.74 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย. 65 ด่ิงลง 
7.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 4.09 ล้านยูนิต โดยเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที ่10 ติดต่อกัน, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยชะลอตัวลงจากระดับ 
6.0% ในเดือน ต.ค. 65, ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ด่ิงลง 2.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ต.ค. 65, ผลสำรวจ
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 65 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 59.7 หลังจากแตะระดับ 
56.8 ในเดือน พ.ย. 65 

ประเทศจีน: ทางการจีนวางแผนที่จะลดเวลากักตัวให้กับนักเดินทางที่มาจากต่างประเทศหลังยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ โดย
อาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้นโยบาย "0+3" ที่จะกำหนดให้นักเดินทางจากต่างประเทศสังเกตอาการเป็นเวลา 3 วันแทนกฎเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้
นักเดินทางจากต่างประเทศต้องเข้ารับการกักตัวท่ีโรงแรมหรือศูนย์กักตัว 

ประเทศญี่ปุ่น: ทางการญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน, 
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ -0.1% และจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสู่ 9 ล้านล้านเยนต่อเดือน
จากปัจจุบันท่ี 7.3 ล้านล้านเยนต่อเดือน โดยมีเป้าหมายที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ท่ี 0% 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ระดับ 79.56 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
6.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบปรับตวัข้ึนจากการสง่ออกน้ำมันดิบจากภมูิภาคบอลติกของรัสเซียมแีนวโนม้
ลดลง 20% ในเดือน ธ.ค. 65 ภายหลังจากสหภาพยุโรป (EU) และประเทศกลุ่ม G7 ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรและควบคุมเพดานราคาน้ำมัน
ของรัสเซียตั้งแต่วันท่ี 5 ธ.ค. นอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้ปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐฯ มีแผนท่ีจะซื้อน้ำมันเพื่อนำเข้าสู่คลังสำรองทางยุทธศาสตร์ 
(SPR) รวมทั้งจากความหวังที่ว่าจีนจะกลับมาเปิดประเทศหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 

 
 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (26-30 ธันวาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดอืน พ.ย., ดัชนีราคาบ้านเดือน ต.ค., ยอดทำสญัญาขายบา้นท่ีรอปิด
การขาย (Pending Home Sales) เดือน พ.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห ์

• ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.,  

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานเดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน พ.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดขายบ้านมือสองในเดือน พ.ย. 65 ด่ิงลง 7.7%MoM, ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 
ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.5%YoY, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 65 ด่ิงลง 2.1%, ดัชนีความเชื่อมัน่
ขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. 65 ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 59.7 

• ประเทศจีน: ทางการจีนวางแผนที่จะลดเวลากักตัวให้กับนกัเดินทางที่มาจากต่างประเทศหลังยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์ 

• ประเทศญี่ปุ่น: อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) ในเดือน พ.ย. 65 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.7%YoY, ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% 

• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


