
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 
 

   
 
 

กนง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด เมื่อวัน ที่ 23 มี.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี แม้ว่าเศรษฐกิจ
ไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าที่ประเมินไว้ แต่เห็นว่า ระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันผ่อนปรนอยู่แล้วจึงควรรักษาความสามารถในการด่าเนิน
นโยบายและจะติดตามพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยพร้อมจะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจควบคู่
กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คาดว่าไตรมาส 1/2559 จะมีนักท่องเท่ียว 
ต่างชาติมาไทยประมาณ 8.81 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 12.23% จากไตรมาสเดียวกันของปี 58 ส่วนไตรมาส 2/2559 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ คาดว่า
จะมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติ 7.82 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 11.56% และคาดว่าทั้งปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 33.83 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 
13.22% จากปี 2558 และคาดว่าจะมีรายได้จาก นักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 1.75 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 20.95% กนง. ได้ปรับลดคาดการณ์
จีดีพีทั้งปีเหลือ 3.1% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5% โดยประมาณการจีดีพีที่ปรับลดลงตามการส่งออกสินค้าที่ลดลง ขณะที่การใช้จ่ าย
ภาครัฐและการส่งออกภาคบริการที่เพ่ิมข้ึนช่วยชดเชยได้เพียงบางส่วน โดยมองการส่งออกท้ังปีติดลบ 2% จากเดิมอยู่ที่ 0.0%  ถัดไปในปี 2560 
จีดีพีขยับเป็น 3.3% ส่งออกจะขยายได้ 0.1% เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. แถลงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 
ปี 2559 ว่า ชะลอตัวลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ท่าให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
ส่าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่าง
ประเทศใน เดือน ก.พ. 59 ว่าการส่งออกเดือนก.พ. มีมูลค่า 18,994 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นบวก 10.27% หลังจากท่ีติดลบต่อเน่ือง
มา 13 เดือน ขณะที่น่าเข้ามีมูลค่า 14,008 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 16.82% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 4,986 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยระบุว่า
เหตุผลที่ตัวเลขส่งออกพลิกกลับเป็นบวกเน่ืองจากการส่งออกทองค่าเพ่ิมข้ึน 1,051% หลังราคาทองค่าในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึน อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 มี.ค.2559 มีปริมาณ 2.38 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 1.85 ล้านตัน โดยมีมูลค่า 37,300 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 24% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 29,900 ล้าน
บาท โดยแยกเป็นเดือน ม.ค. ส่งออกได้ 1.02 ล้านตัน เดือน ก.พ. 905 ,000 ตัน และครึ่งเดือน มี.ค.ส่งออกได้ 425,000 ตัน ซึ่งประเมินว่าท้ังปี 
2559 ไทยจะส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ คือ 9.5 ล้านตัน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประเมินผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปีน้ี จะมีมูลค่าราว 1.19 แสนล้านบาท และท่าให้จีดีพีลดลงราว 0.6 -0.8% จากที่เคยประเมินไว้ว่าจะ
ขยายตัว 3.0-3.5% ส่งผลให้จีดีพีของไทยในปี 59 มีโอกาสมากข้ึน ที่จะขยายตัวต่่ากว่า 3% นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว เศรษฐกิจไทยจะยังได้รับ
ผลกระทบจากการส่งออกปีน้ีที่มีโอกาสจะหดตัว จากที่เคยประเมินไว้ว่าจะขยายตัว 0-2%   
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันท่ี 21-25 มีนาคม 2559 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 195 ประจ าวันที่ 28 มีนาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ีร่้อยละ 1.50 ต่อปี 
 สทท.คาดต่างชาติเที่ยวไทย 33.83 ล้านคน สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 20.95% ชาวจีนยังเดินทางมาสูงสุด 
 ธปท.หั่นเป้าส่งออกติดลบ2%คาดฉุดจีดีพีทั้งปีเหลือ 3.1% 
 ภัยแล้งกด GDPภาคเกษตร Q1/59 หดตัว 2.1% 
 'พาณิชย'์ เผยส่งออก ก.พ.59 บวก 10.27%  
 ข้าวไทยยังขายดีสวนเศรษฐกิจโลก "พาณิชย์" เร่โรดโชว์ปั๊มส่งออก ยอด 2 เดือนคร่ึงขยายตัว 28% 
 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ประเมินผลกระทบภัยแล้งมีมูลค่าราว 1.19 แสนล้านบาท ส่งผลต่อ 

GDP ลดลงราว 0.6-0.8% 
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มหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนมีนาคมลดลงเกินคาดสู่ระดับ 90.0 จากระดับ 91.7 
กุมภาพันธ์ ส่วนการส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโภคของนักเศรษฐศาสตร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 92.2 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึน
จากระดับ 91.7 ในช่วงท้ายเดือนกุมภาพันธ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติของรัสเซีย รายงานว่า จ่านวนชาวรัสเซียที่มีความยากจนได้พุ่งข้ึนเกือบ 
20% ในปีที่แล้ว โดยคนยากจนของรัสเซียมีจ่านวน 19.2 ล้านคนในปีที่แล้ว หรือราว 13% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่เพ่ิมข้ึน 3.1 ล้านคน
เมื่อเทียบกับปี 2013 ทั้งน้ี คนยากจนหมายความว่า ผู้ที่ด่ารงชีพด้วยเงินต่่ากว่าเส้นยากจนที่ 9 ,662 รูเบิล (142 ดอลลาร์) ต่อเดือน ธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) สาขาริชมอนด์ รายงานว่า ดัชนีภาวะธุรกิจของภาคการผลิตในเดือนมีนาคมปรับตัวเพ่ิมข้ึนสู่ระดับ +22 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน
รอบเกือบ 6 ปี หลังจากอยู่ที่ระดับ -4 ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งน้ี ดัชนีภาคการผลิตในเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับสูงสุดนับต้ังแต่ระดับ +26 ในเดือน
เมษายน 2010 ขณะที่ก่อนหน้าน้ี ดัชนีภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับต่่าสุดในรอบ 6 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็ง
ค่า, อุปสงค์ที่อ่อนแอ รวมทั้งการด่ิงลงของราคาพลังงาน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาเซนต์ หลุยส์ กล่าวว่า Fed อาจจะใกล้ปรับ
ข้ึนอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่แล้ว หลังจากที่ได้คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ท่าการปรับลดคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิ จ
เล็กน้อย ทั้งน้ี นายบูลลาร์ดระบุว่า ตลาดแรงงานได้ปรับตัวดีข้ึนนับต้ังแต่เดือนธ.ค. 58 และการปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย 
บ่งชี้ว่าการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจจะอยู่ไม่ไกลนัก ถ้าหากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวตามท่ีเฟดคาดการณ์  

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในชว่งต้นเดือนมีนาคมลดลงเกินคาด 
 รัสเซียตัวเลขความยากจนพุ่งเกือบร้อยละ 20 ในป ี2015 
 ดัชนีภาวะธุรกิจภาคการผลิตสหรัฐสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี 
 ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คาดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคร้ังใหมแ่ล้ว 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสปัดาห์นี้ (22-25 มีนาคม 2559)  

 ไทย : ธปท. แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน/ 
 สหรัฐ : การใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคลเดือนก.พ./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-รวมภาคการผลิตและบริการเดือนมี.ค./

ยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนก.พ./ตัวเลขจ้างงานเดือนมี.ค.จาก ADP/จ่านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ 
 ญี่ปุ่น : อัตราว่างงานเดือนก.พ./การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.พ./ยอดค้าปลีกเดือนก.พ./ 
 อียู : ดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) เดือนมี.ค./อัตราว่างงาน-จ่านวนคนว่างงานเดือนมี.ค./สินเชื่อเดือนก.พ./ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน

ก.พ./ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เดือนมี.ค. 
 ฝรั่งเศส : การใช้จ่ายผู้บรโิภคเดือนก.พ./ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. 
 อังกฤษ : GDP ไตรมาส 4/2558 
 อิตาล ี: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค./ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนมี.ค. 
 เยอรมัน : ยอดค้าปลีกเดือนก.พ./อัตราว่างงานเดือนมี.ค./ 
 มาเลเซีย : อัตราว่างงานเดือนม.ค./ 


