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กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดแผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 59 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.04 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ 19.0) 
จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 4.64 แสนล้านบาท (ขยายตัวร้อยละ 7.3) ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปีท่ีผ่าน
มา และคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี 59 จ านวน 32 ล้านคน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 59 อยู่ท่ีระดับ 73.5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ี 62.4 ส่วน
ดัชนีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานท าอยู่ท่ี 68.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 89.5 โดยเป็นการปรับลงเป็นเดือน
ที่ 3 ติดต่อกัน และต่ าสุดในรอบ 5 เดือน ทั้งนี้ดัชนีความเช่ือมั่นฯที่ปรับลดลงในเดือน มี.ค. 59 เนื่องจากผู้บริโภคกังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังกังวลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการปรับตัวลงของตลาดหุ้นทั่วโลก 
นอกจากน้ีราคาพืชผลการเกษตรยังทรงตัวในระดับต่ า 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 59 จะเติบโตในช่วงประมาณร้อยละ 3.0-3.5 
บนสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อในระดับต่ า การส่งออกที่มีการขยายตัวในบางช่วงของปี โดย กกร. เช่ือว่า การเร่งลงทุนของภาครัฐ แรง
หนุนจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะทยอยออกมา จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในกรอบการประมาณการได้  
ในขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 59 ไว้ท่ีร้อยละ 3.0 โดยทีป่รับลดประมาณการอัตรา
การขยายตัวของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนเหลือร้อยละ 0.0 และร้อยละ 1.9 ตามล าดับ ในขณะที่ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัว
ของการบริโภคและการลงทุนภาครัฐเป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 11.5 ตามล าดับ 

ยอดเปิดโรงงานใหม่ไตรมาสที ่1/2559 เพ่ิมขึ้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า ยอดค าขอใบอนุญาตเปิดกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ และขยายกิจการเพิ่มเติมไตรมาสที ่1/2559 มีจ านวนโรงงานเปิดกิจการใหม่รวม 1,181 โรงงาน เพิ่มขึ้น 7.75.% จากปีท่ีผ่าน
มา ขณะที่มีมูลค่าการลงทุน 113,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปีท่ีผ่านมา นอกจากนั้นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ก็ได้ทะยอยประกาศปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ลงอีก 0.15-0.25% เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นก าลังขับ
เคลื่อนที่ส าคัญของประเทศ  

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที ่4-8 เมษายน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่197 ประจ าวันที ่11 เมษายน 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กระทรวงการท่องเท่ียวฯ เปิดแผยว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 59 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.04 ล้านคน (ขยายตัวร้อยละ 
19.0) จากปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าปี 59 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติตลอดท้ังปีจ านวน 32 ล้านคน 

 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน มี.ค. 59 อยู่ท่ี
ระดับ 73.5 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกจิโดยรวมอยู่ท่ี 62.4 

 กกร. คงคาดการณ์เศรษฐกิจปนีีข้ยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0-3.5 

 ศูนย์วิจัยกสกิรไทยคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 59 ไว้ที่ร้อยละ 3.0 

 ยอดเปิดโรงงานใหม่ไตรมาสที ่1/2559 เพ่ิมขึ้น 

 ธนาคารพาณิชย์ทะยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ลง 0.15-0.25% 
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สหรัฐฯ: ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่างเปราะบาง โดย 
ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน มี.ค. 59 เพ่ิมขึ้น 215,000 ต าแหน่ง สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ยอดการ
จ้างงานจะเพิ่มขึ้น 205,000 ต าแหน่ง, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือน มี.ค. 59 ลดลงสู่ระดับ 
91.0 จากระดับ 91.7 ในเดือน ก.พ. 59 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ จะอยู่ที่ระดับ 
90.5 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ในเดือน มี.ค. 59 อยู่ท่ีระดับ 51.8 เพ่ิมขึ้นจากระดับ 49.5 ใน
เดือน ก.พ. 59 มากกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้าน้ีว่าดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวสู่ระดับ 50.7 

ยูโรโซน: ตัวเลขและดัชนีที่ส าคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนก าลังปรับตัวดีขึ้น 
โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 51.6 ในเดือน มี.ค. 59 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 59 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 51.2 
ส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (Eurostat) รายงานว่า อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซนในเดือน ก.พ. 59 ลดลงสู่ระดับ 10.3% จากระดับ 
10.4% ในเดือน ก.พ. 59 ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 5 ปี นับเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนฟ้ืนตัว นอกจากนั้น Eurostat ยังเปิดเผย
เพิ่มเติมอีกว่ายอดค้าปลีกของกลุ่มยูโรโซนในเดือน ก.พ. 59 เพ่ิมขึ้นมากเกินคาด 

จีน: กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวดีเกินคาดในเดือน มี.ค. 59 ซึ่งเพ่ิมความหวังว่าแรงกดดันช่วงขาลงของเศรษฐกิจจีน
ก าลังลดน้อยลง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ท่ีระดับ 50.2 ในเดือน มี.ค. 59 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.0 ในเดือน ก.พ. 59 

ญี่ปุ่น: ดัชนี และผลส ารวจที่ส าคัญทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในรอบสัปดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังคงซบเซา โดยดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงสู่ 49.1 ในเดือน มี.ค. 59 จาก 50.1 ในเดือน ก.พ. 59 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) 
เปิดเผยผลส ารวจความเช่ือมั่นภาคธุรกิจรายไตรมาส (หรือทังกัน) ว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นลดลงสู่ระดับต่ าสุด
ในรอบเกือบ 3 ปี และคาดว่าจะลดลงอีกในไตรมาสหน้า นอกจากนั้นผลส ารวจของบีโอเจยังระบุอีกว่า การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อในระยะ
ยาวของบริษัทญี่ปุ่นลดลงในเดือน มี.ค. 59 เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนก่อน และสิ่งนี้เป็นสัญญาณบ่งช้ีว่าการที่บีโอเจตัดสินใจใช้อัตราดอกเบี้ย
ติดลบในเดือน ม.ค. 59 ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทญี่ปุ่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นได้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 สหรัฐฯ: ตัวเลขและดัชนีทางเศรษฐกจิที่ประกาศออกมาในรอบสปัดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวอย่าง
เปราะบาง 

 ตัวเลขและดัชนีที่ส าคัญทางเศรษฐกจิที่ประกาศออกมาในรอบสปัดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนก าลังปรับตัวดีขึ้น 

 กิจกรรมในภาคการผลิตของจีนขยายตัวดีเกินคาดในเดือน มี.ค. 59 

 ตัวเลขและดัชนีที่ส าคัญทางเศรษฐกจิที่ประกาศออกมาในรอบสปัดาห์นี้ชี้ว่าเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นยงัคงซบเซา 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 เมษายน 2559)  

 ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. 59, รายงาน Fed’s Biege Book, อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 59 

 ประเทศจีน: การเปดิเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. 59 การส่งออก/การน าเข้า/ดลุการคา้เดือน มี.ค. 59 

 สหภาพยโุรป: การประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ, การเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือน 
มี.ค. 59, การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเดือน ก.พ. 59 


