
 

- 1 - 

Weekly Review 

 
 

 

 

   

 

 

กระทรวงการคลัง ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ศรษฐกิจไทย ( จีดีพี ) ในปี 2559 ใหม่ อยู่ที่ระดับ 3.3 % (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย

ละ 3.0 – 3.6) ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ในเดือน ม.ค. ว่า จีดีพีปีนี้จะอยู่ท่ีระดับ 3.7 % แต่ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนท่ี จีดีพี อยู่ที่ ..  

สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่คาดว่าจะหดตัวลง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังอ่อนแอ ความผันผวนของราคาน้้ามันในตลาดโลก ความ

ผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาด

ใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง โครงการบริหารจัดการน้้าและพัฒนาระบบขนส่งทางถนน และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปี .559 ที่

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อย

เป็นค่อยไป ตามแนวโน้มการจ้างงาน และรายได้นอกภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งแนวโน้มราคาน้้ามันที่ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ใน

ระดับต่้าจะช่วยให้ต้นทุนการด้าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยถึงดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2559 ว่าอยู่ที่ระดับ 120.3 กลับมาขยายตัวเป็นบวก 1. 3% หลังจากติดลบ . เดือนติดต่อกัน เนื่องจาก

อุตสาหกรรมเครื่องยนต์และรถยนต์ เครื่องส้าอาง เครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการใช้ก้าลังการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมในเดือนเดียวกันอยู่ที่ 7..49 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี กระทรวงพาณิชย์ เผยตัวเลขส่งออกการค้าระหว่างประเทศ

เดือนมีนาคม 2559 ภาคการส่งออกขยายตัว 1.3% มีมูลค่า 19,1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขณะที่การน้าเข้าเดือนมีนาคม .559 มีมูลค่า 16,159 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.94% ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนมีนาคม .559 ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกันมีมู ลค่า 

.,966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระยะ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 59) เกินดุล  ,1 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ กรรมการเครือข่าย

ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดหน้ายางประกอบกับภัยแล้งยาวท้าให้น้้ายางสดขาดแคลน ส่งผลท้าให้ราคาน้้า

ยางสดพุ่งสูงกว่ายางแผ่นดิบ โดยราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 6. บาท จากเดิม 56 บาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นไปตลอดทั้งปี เนื่องจาก

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ต่างออกมาแข่งขันกันซื้อน้้ายางสดสต๊อกไว้ เนื่องจาก

ในสต๊อกยังมีน้้ายางสดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

Weekly Review 
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ช่วงวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที ่200 ประจ าวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

 พฤษภาคม 2557 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 คลัง หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3.3 % 

 สศอ. เผยอัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือน มี.ค. สูงสุดรอบ 3 ปี 

 กระทรวงพาณิชย์ เผยส่งออก มี.ค. ขยาย 1.3% เชื่อ ศก.ไทย พ้นจุดต่ าสุดแล้ว 

 น้ ายางสดราคาพุ่งกก. 62 บาท เนื่องจากโรงงานอุตฯ แปรรูปกว้านซื้อน้ ายางสดดันราคาพุ่ง กก.ละ 62 บาท จาก 56 บาท 
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตลาดแรงงานได้ปรับตัวดีขึ้นถึงแม้เศรษฐกิจได้ชะลอตัวลง 

ด้านการขยายตัวของการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้รายได้ที่แท้จริงของภาคครัวเรือนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นและความเช่ือมั่น

ของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับสูง พร้อมยังระบุอีกด้วยว่า นับตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา ในส่วนของตลาดบ้านที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนในภาค

ธุรกิจ (fixed asset) และส่งออกสุทธิยังคงอ่อนแอ ประมาณการเบื้องต้นส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส

แรกขยายตัว 0.5% จากท่ีขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 4 ของปีท่ีแล้ว ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2014 ทั้งนี้ เศรษฐกิจชะลอ

ตัวลงเกือบทุกภาค โดยการใช้จ่ายผู้บริโภคขยายตัว 1.9% จากที่ขยายตัว 2.4% ในไตรมาสก่อนหน้า หลังจากที่การบริโภคในส่วนของสินค้า

คงทนหดตัวลง 1.6% จากที่ขยายตัว 3.8% ในไตรมาส 4/2015 สอดคล้องกับการลงทุน (Fixed Investment) ที่หดตัวลง 1.6% เช่นเดียวกับ

การส่งออกสุทธิที่หดตัว 2.6%  การชะลอของอุปสงค์ของทั้งในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมีนาคมลดลง 

1.50% สู่ระดับ ส้าหรับสต็อกบ้านใหม่มีจ้านวนเพิ่มขึ้น ..1% ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนเมษายนของสหรัฐ 

อยู่ที่ระดับ 50.  ลดลงจากระดับ 51.5 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน .55. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่

ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันท่ี .3 เมษายน เพ่ิมขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ .57,000 ราย  อย่างไรก็ดี จ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ได้อยู่ต่า้กวา่ 

300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 60 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 53.0 

ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบสองเดือน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการของเยอรมนีในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงสู่

ระดับ 53.  ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบเก้าเดือน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงในอัตราสูงสุดในรอบ 3 ปี และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน

ลดลงในอัตราสูงสุดในรอบ 1 ปี ซึ่งท้าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) เผชิญกับแรงกดดันให้ต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ข้อมูล

อีกฉบับระบุว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากเกินคาด และความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ . ทศวรรษ  โดยผลส้ารวจ

ของรอยเตอร์พบว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้อย่างหวุดหวิดในไตรมาสแรก แต่ภาวะอุปสงค์ชะลอตัวในและต่างประเทศ 

และเยนท่ีแข็งค่าจะสกัดการฟื้นตัว 

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 พฤษภาคม 2559)  

 สหรัฐ : ดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย./การจ้างงานนอกภาคเกษตร/จ้านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห ์

 ญี่ปุ่น : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย. 

 จีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดัซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย./ยอดน้าเข้า, ส่งออก และดลุการคา้เดือนเม.ย. 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

 FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% 

 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวลง 

 การชะลอของอุปสงคข์องท้ังในประเทศสหรัฐฯ และต่างประเทศ 

 เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงขยายตัวเปราะบาง 

 ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงในอัตราสูงสุดในรอบ 3 ปี 


