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ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า วันที่ 31 มี.ค.น้ี ธปท.จะปรับลดจีดีพีปีน้ีลง โดยคาดว่าจะต่่ากว่าเดิมที่คาด 
การณ์ไว้ 3.5% หลังจากที่เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศผันผวนมากข้ึน จนส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งน้ัน
ประเมินว่าจะรุนแรงกว่าที่คาดไว้ เศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้ท่าการวิเคราะห์สถานการณ์ภัย
แล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งท่าให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชและท่านาได้ตาม
ฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้น่าไปสู่ปัญหาหน้ีสินที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนด้วย อีกทั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานภาคเกษตร เน่ืองจา ก
เกษตรกรเกิดภาวะการว่างงานและขาดรายได้ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2558 สัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32.28 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หน้ีครัวเรือนในปัจจุบัน
ถึงความกังวลถึงแนวโน้มของหน้ีครัวเรือนที่หากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการก่อหน้ีเพ่ิมเติม อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ช่าระหน้ีและความย่ังยืนทางเศรษฐกิจได้ ในประเด็นดังกล่าว กระทรวงการคลังขอชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาระดับหน้ีครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัว
ชะลอลงต่อเน่ือง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ระดับหน้ีครัวเรือนมีมูลค่ารวม 10.84 ล้านล้านบาทหรือ 80.8% ของจีดีพี คิดเป็นการขยายตัว 
5.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ชะลอลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 11 โดยสินเชื่อทุกประเภทมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงหรือหด
ตัวโดยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับ (สินเชื่อ Non-Bank) มีอัตราการขยายตัว 9.2% 6.5% 
และ 3.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนตามล่าดับ ขณะที่สินเชื่อรถยนต์หดตัวต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 3 ที่ -4.5% กสิกรไทย คาด 14 - 18 มี.ค. ค่า
บาท 35.00 - 35.30/$ จับตาผลประชุมนโยบายการเงินเฟดและธนาคารกลางญ่ีปุ่น ขณะที่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีจะประกาศออกมาเพ่ิมเติม
ระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ดัชนีการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนมี.ค. ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต การผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มส ร้างบ้านและ
การอนุญาตก่อสร้าง เดือนก.พ. และข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิเดือน ม.ค. ทั้งน้ี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในร อบ 7 
เดือน ใกล้ 35.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทมีแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า 
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 ธปท.จ่อหั่นจีดีพีต่ า3.5% ชี้ภัยแล้งรุนแรงกว่าคาด 
 KOFC วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง กระทบแรงงานภาคเกษตร 
 หน้ีครัวเรือนไม่น่าเป็นห่วง 
 คาดเงินบาทแข็งค่าต่อเน่ือง 
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จากการประชุม "สองสภา" ประจ่าปี 2559 จีนสร้างความเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2559 น้ีจะน้อยมาก ทางการ
จีนได้ก่าหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 6.5-7.0 นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะว่าในปีน้ีโอกาสจะได้
เห็นภาพเศรษฐกิจจีนตกต่่าหรือเกิดวิกฤติน่าจะมีน้อยมาก และทางการเองมีแผนรองรับหากพลวัตทางเศรษฐกิจแย่ลงกว่าท่ีคาด ขณะที่ทางการ
ต้ังเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ร้อยละ 3.0 การสร้างงานใหม่ 10.0 ล้านต่าแหน่ง และควบคุมอัตราการว่างงานในเขตเมืองให้อยู่ที่ไม่เกิ นร้อยละ 
4.5 ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการส่งออกของไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีนค่อนข้างมาก การส่งออกจีนหดตัว
เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดยลดลงถึง 25.4% (MOM) หากวัดในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ทางด้านยอดน่าเข้าลดลง 13.8% ต่อปีในเดือนก.พ.การ
ลดลง 25.4% ต่อปีของยอดส่งออกในครั้งน้ีถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ท่ีสุดนับต้ังแต่เดือน พ.ค. 2009 ผู้อ านวยการ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ประจ า
ประเทศไทยและเมียนมา กล่าวว่า ปีน้ี ต้ังเป้านักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางไปท่องเท่ียวสิงคโปร์ ประมาณ 15.2-15.7 ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนเพียง 
0-3% มีรายได้ทางการท่องเท่ียว 561-576 ล้านบาท หรือเติบโต 0-2% จากปี 2558 ไม่เติบโต ในรอบ 8 ปีเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ปีที่แล้วคนไทยไปท่องเท่ียวสิงคโปร์ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. ประมาณ 516,000 คน เติบโต 3.40% ปีน้ีสิงคโปร์จะจัดงานแฟร์เพ่ือชวนคนไทยไป
เท่ียวสิงคโปร์เพ่ิมในหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ รวมทั้งดึง'อาเล็ก'ธีรเดช เมธาวรายุทธ นักแสดงชื่อดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย 

 
 

 
 
 

 
 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี้ (14-18 มีนาคม 2559)  

 สหรัฐ : ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ./สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนม.ค./ยอดค้าปลีกเดือนก.พ./ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน
มี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ/สต็อกน่้ามันประจ่าสัปดาห์จากการปิโตรเลียมสหรัฐ/ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ./ดัชนี
ภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนมี.ค./การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้ก่าลังการผลิตเดือนก.พ./
คณะกรรมการก่าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ/ดุลบัญชีเดินสะพัดประจ่าไตรมาส 4/2558/ 

 ญี่ปุ่น : ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค./ธนาคารกลางญ่ีปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติการประชุม/การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค./ 

 จีน : เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.พ. 
 อียู : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค./ตัวเลขว่างงานไตรมาส 4/2558/ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. 
 ฝรั่งเศส : อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. 
 อิตาลี : อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 จีนสร้างความเขื่อมัน่เศรษฐกิจปี 2559 
 การส่งออกจีนหดตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดยลดลงถึง 25.4% จากเดือนเดียวกันปีก่อน 
 ท่องเที่ยวอาเซียนแข่งเดือด 


