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นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยว่า 
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 16 มี.ค. 63 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยเพียง 6.57 ล้านคน ลดลง 2.6 ล้านคนจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะในช่วง
วันท่ี 1-16 มี.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวลดลงมากที่สุดถึง 60.8% หรือมีจำนวนคนเดินทางเพียง 7.27 แสนคน ลดลง 1.13 ล้านคน 
ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ซึ่งในจำนวนนี้หากนับเฉพาะประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่มาโดยตลอด มีจำนวนเพียง 5.5 หมื่นคน ลดลงถึง 88.9%  
โดยถ้าดูเฉพาะในช่วงวันที่ 13-16 มี.ค.ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนได้หายไปทุกวันมากถึง 99% ส่วนจำนวนรายได้นั้น ในช่วง 16 วัน 
ที่ผ่านมา มีเพียง 37,037 ล้านบาท ลดลง 58,233 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแนวโน้มทั้งปี 63 เบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวฯ คาดการณ์จาก
กรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดในเดือน ก.ค. 63 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 27 ล้านคน ลดลง 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 
32.15% มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ 1.31 ล้านล้านบาท ลดลง 6.26 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 32.37%  

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00  
เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลในวันที่ 23 มี.ค. 63 เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาด
การเงิน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนมาตรการการคลังของรัฐบาลที่ได้ออกมาแล้วและจะออกมาเพิ่มเติม 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.
63 อยู่ที่ระดับ 90.2 ปรับตัวลดลงจากระดับ 92.2 ในเดือนก่อน มีสาเหตุมาจากความกังวลต่อการชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อที่ซบเซา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินกิจการประสบปัญหาด้านการผลิต การจำหน่าย 
รวมทั้งการขนส่งสินค้าและการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนที่มีความล่าช้า ขณะที่ภัยแล้งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบการเกษตรลดลง 
นอกจากนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ยังส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย, 
ส่วนนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผย  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ปีนี้
ที่ต้ังเป้าไว้ 2 ล้านคัน ซึ่งแบ่งเป็นการส่งออก 1 ล้านคัน และขายในประเทศ 1 ล้านคันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดที่ 32.5200 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา
ที่อยู่ที่ระดับ 31.5130 บาท/ดอลลาร์ สรอ. ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ทุกสกุลเงินหลัก หลังมีสัญญาณความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 และผลจากมีเงินไหลออกจากทางฝั่ง
ของพันธบัตร และหุ้น ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินมากนัก   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 

/ข 

ปีที่ 8 ฉบับที ่400 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 

 พฤษภาคม 2557 

 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• กนง. ประชุมฉุกเฉิน ปรับลดดอกเบี้ย เหลือ 0.75% 
• ยอดนักท่องเท่ียวต่างชาติวูบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 

• 'โควิด-19' ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้ โควิด-19 กระทบกำลังซื้อฉุดผลิตรถยนต์ปี2563 ไม่ถึงเป้า 2 ล้านคัน 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 32.52 บาท/ดอลลาร์ สรอ.อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 63 
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ประเทศสหรัฐฯ: : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 0.5% หลังจากพุ่งขึ้น 0.6% ในเดือน ม.ค., 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.6% เป็นการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีท่ีแล้ว 

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี,  
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 13.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี, การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือน ม.ค.-
ก.พ. หดตัวลง 16.3% อยู่ท่ี 1.01 ล้านล้านหยวน (1.4425 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยญี่ปุ่นมี ยอดการส่งออกโดยรวมในเดือน ก.พ. ลดลง 1.0% เทียบรายปี แตะที่ระดับ 
6.32 ล้านล้านเยน ขณะทีย่อดการนำเข้าโดยรวมลดลง 14.0% สู่ระดับ 5.21 ล้านล้านเยน ส่งผลให้ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 1.11 ล้านล้านเยน 
หรือประมาณ 1.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ, กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเดือน ก.พ. 
ชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.6% จากปีก่อนหน้า, สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 2.9% 
สู่ระดับ 8.394 แสนล้านเยน (7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 26.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. ที่ระดับ 22.53 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 9.2 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 
26.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันร่วงลงอย่างหนักเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ 
ความล้มเหลวในการร่วมมือกันปรับลดการผลิตระหว่างโอเปกและกลุ่มประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (23-27 มีนาคม 2563)  

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนม.ค.จากเฟดชิคาโก , ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื ้อ (PMI)            
ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต, ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ., ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2562, กำไรภาคเอกชนไตรมาส 4/2562 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต 

• ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจเดือนม.ค. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. ลดลง 0.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. เพ่ิมขึ้น 0.6% 
• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 20.5%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.-ก.พ. ร่วงลง 13.5%,      

การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. หดตัวลง 16.3% 
• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการส่งออกโดยรวมในเดือน ก.พ. ลดลง 1.0%, ยอดการนำเข้าโดยรวมลดลง 14.0%, อัตราเงินเฟ้อของ

ญี่ปุ่นเดือน ก.พ. ชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.6%, ยอดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้น 2.9% 
• ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 26.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน 


