
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) เผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธ.ค.65 เท่ากับ 107.86 เทียบกับ
เดือน พ.ย. 65 ลดลง 0.06% แต่เทียบกับเดือนธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 5.89% ส่วนเฉลี่ยทั้งปี 65 เพิ่มขึ้น 6.08% เทียบกับปี 64 ใกล้เคียงกับกระทรวงพำณิชย์
คำดกำรณ์ไว้ที่ 5.5-6.5% ค่ำกลำง 6.0% โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 24 ปี นับจากปี 41 ที่เคยขึ้นไปสูงถึง 8.1% ขณะที่เงินเฟ้อ
พื้นฐำนที่หักอำหำรสดและพลังงำนออกเพิ่มขึ้น 0.06% เม่ือเทียบกับเดือน พ.ย.65 และเพิ่มขึ้น 3.23% เทียบกับเดือนธ.ค. 64 ส่วนเฉลี่ย 12 เดือน 
เพิ่ม 2.51% 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนธ.ค. 65 อยู่ท่ี 48.4 ลดลงจากระดับ 49.4 ในเดือนพ.ย. 
จากเกือบทุกองค์ประกอบ และเกือบทุกธุรกิจในภาคการผลิตปรับลดลงตามค าสั่งซื้อและผลประกอบการท่ีแย่ลงเป็นส าคัญ  จำกแรงกดดัน
ของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และก ำลังซื ้อในประเทศที่ฟื ้นตัวยังไม่เต็มที่  ขณะเดียวกันควำมเชื่อมั่นของภำคที่มิใช่กำรผลิตปรับเพิ ่มขึ้น  
อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะภำคกำรค้ำและกลุ่มขนส่งสินค้ำ ที่ควำมเชื่อม่ันด้ำนค ำสั่งซ้ือและกำรบริกำรปรับดีขึ้นมำกในช่วงเทศ กำลสิ้นปี รวมถึง
กลุ่มอสังหำริมทรัพย์ที่ควำมเชื่อมั่นฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนจำกดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นมำอยู่เหนือระดับ 50 ได้ติดต่อกันเป็นเดือนที่  3 ส่วนหนึ่งจำก 
นักลงทุนต่ำงชำติที่เริ่มกลับมำ และผู้ซ้ือบ้ำนบำงส่วนเร่งโอนกรรมสิทธ์ิก่อนหมดอำยุเกณฑ์ผ่อนปรน LTV และเพื่อให้ได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำร
โอน และจดจ ำนองที่จะสิ้นสุดลงในปี 65 ส ำหรับควำมเชื่อม่ันธุรกิจโรงแรม และร้ำนอำหำร แม้ว่ำจะปรับลดลง แต่สูงกว่ำระดับ 50 และสูงกว่ำ
ระดับก่อนโควิดแล้ว โดยในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ ดัชนีควำมเชื ่อมั ่นปรับดีขึ ้นมำอยู ่ที ่ 55.0 จำกกำร ปรับเพิ ่มขึ ้นในทุกองค์ประกอบ  
และเกือบทุกหมวดธุรกิจ ซ่ึงควำมเชื่อม่ันของเกือบทุกหมวดธุรกิจปรับขึ้นมำใกล้เคียงค่ำเฉลี่ยปี 62 ได้อย่ำงต่อเน่ือง สะท้อนระดับกำรฟื้นตัวที่
เริ่มกลับไปใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด 

กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เปิดเผยว่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 65 ประเทศไทย 
มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติสะสมจ ำนวน 11,136,814 คน มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวสะสมประมำณ 3.64 แสนล้ำนบำท โดยนักท่องเที่ยวจำก
ประเทศที่เดินทำงเข้ำไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มำเลเซีย 1,925,052 คน รองลงมำ คือ อินเดีย 1,000,370 คน สิงคโปร์ 604,890 คน 
เกำหลีใต้ 539,734 คน และลำว 503,959 คน ตำมล ำดับ ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวไทยในช่วงปลำยปี 65 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นดีกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้ จำกปัจจัยกำรท่องเที่ยวในเทศกำลปีใหม่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยว รวมถึงกำรที่ประเทศไทยมี
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเข้ำมำท่องเที่ยวมำกขึ้นจำกเดิมเป็นจ ำนวนมำก 

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที ่ผ่านมาปิดที ่ 34.04 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ธ.ค. 65  
ที่ผ่ำนมำที่อยู่ที่ระดับ 34.51 บำท/ดอลลำร์ สรอ. โดยเงินบำทในสัปดำห์น้ีเงินบำทปรับตัวแข็งค่ำมำจำกนักลงทุนต่ำงชำติที่เข้ำซื้อพันธบัตร 
ของไทยอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกระแสเงินทุนไหลเข้ำตลำดพันธบัตรระยะสั้นประมำณ 16,000 ล้ำนบำท ต่อเนื่องจำกที่เข้ำมำประมำณ 
11,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินบำทแข็งค่ำเร็ว รวมทั้งกำรประชุมร่วม 3 กระทรวงในกำรเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีน หลังเปิดประเทศตั้งแต่ 8 ม.ค. 
พบว่ำ มำตรกำรค่อนข้ำงเปิดกว้ำงในกำรต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่ได้เข้มงวดมำกเหมือนในแถบยุโรป 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
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 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• เงินเฟ้อปี 65 พุ่งล่ิวท านิวไฮ 24 ปี 

• ดัชนีเชื่อม่ันธุรกิจ ธ.ค. หด เศรษฐกิจโลกชะลอ-ก าลังซื้อฟื้นไม่เต็มท่ี 

• นักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยปี 65 กว่า 11 ล้านคน ท ารายได้ 3.64 แสนล้านบาท  

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 34.04 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นมากเม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือวันศุกร์ท่ี 30 ธ.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 
ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.2 จำกระดับ 47.7 ในเดือน พ.ย. 65, กระทรวงพำณิชย์สหรัฐเปิดเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในเดือน พ.ย. 65 
เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจำกลดลง 0.2% ในเดือน ต.ค. 65, สถำบันจัดกำรด้ำนอุปทำนของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน 
ธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 จำกระดับ 56.5 ในเดือน พ.ย. 65 

สหภาพยุโรป: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 65 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.8 จำกระดับ 48.5 ในเดือน พ.ย. 65, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 65 
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.8 จำกระดับ 47.1 ในเดือน พ.ย. 65 

ประเทศจีน: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (NBS) ของจีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ี 47.0 
ลดลงจำก 48.0 ในเดือน พ.ย. 65 

ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8.1% เม่ือเทียบกับสัปดำห์ก่อน โดยสัญญำน ้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน ก.พ. 65 ปิดตลำดเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ระดับ 73.77 ดอลลำร์ สรอ./บำร์เรล ปรับตัวลดลง 6.5 ดอลลำร์/บำร์เรล หรือคิดเป็น 
8.1% เม่ือเทียบกับรำคำปิดเม่ือสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยสัญญำน ้ำมันดิบปรับตัวลงในสัปดำห์แรกของกำรซ้ือขำยในปีน้ีท่ำมกลำงควำมวิตกเก่ียวกับ
ภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและควำมต้องกำรใช้น ้ำมัน นอกจำกน้ียังคงกังวลว่ำกำรหดตัวของภำคกำรผลิตในสหรัฐ และกำรพุ่งขึ้นของยอด 
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีน จะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น ้ำมัน นอกจำกน้ีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในจีน จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
น ้ำมัน ขณะที่รำคำน ้ำมันยังถูกกดดันหลังจำกจีนประกำศเพิ่มโควตำส่งออกผลิตภัณฑ์น ้ำมันในปีน้ี  ซึ่งตลำดมองว่ำเป็นสัญญำณบ่งชี้อุปสงค์ที่
อ่อนแอภำยในประเทศจีน 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.2, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างใน
เดือน พ.ย. 65 เพิ่มขึ้น 0.2%, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.6 

• สหภาพยุโรป: PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.8, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย
ของยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.8 

• ประเทศจีน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ธ.ค. 65 อยู่ท่ี 47.0 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 8.1% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 มกราคม 2566) 

• ประเทศสหรัฐฯ: กำรเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้ำคงคลังภำคค้ำส่งเดือนพ.ย., อัตรำเงินเฟ้อเดือนธ.ค. 

• ประเทศญี่ปุ่น: กำรเปิดเผยตัวเลขกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนเดือนพ.ย., ทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศเดือนธ.ค., ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย. 

• ประเทศจีน: กำรเปิดเผยตัวเลขดัชนีรำคำผู้บรโิภค (CPI) เดือนธ.ค., ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. 


