ฉบับที่ 71/2555

วันที่ 28 มิถุนายน 2555

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2555
“เศรษฐกิจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 5.2 – 6.2 กลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
ภายหลังสถานการณอุทกภัยคลี่คลายลง”
________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ
เดือนมิถุนายน 2555 วา “เศรษฐกิจไทยในป 2555 คาดวาจะขยายตัวไดที่รอยละ 5.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 5.2 – 6.2)
ซึ่งเปนการปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไวเดิมเมื่อเดือนมีนาคม 2555 โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาทําการ
ผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค ทั้งในประเทศและตางประเทศไดมากขึ้นตั้งแตชวงตนป 2555 คาดวาจะทําใหการบริโภค
ภาคเอกชน การลงทุ นภาคเอกชน และการส งออกในป 2555 กลั บเข าสู ระดั บปกติ ได อย างรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ อุ ปสงค
ภายในประเทศภาคเอกชนคาดวาจะฟนตัวอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความชัดเจนของการฟน
ตัวของภาคการผลิตที่สงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ความจําเปนในการบริโภคสินคาเพื่อทดแทนทรัพยสินที่เสียหายจากสถานการณอุทกภัยและการลงทุนเพื่อฟนฟูอาคาร
บ านเรื อนและเครื่ อ งมื อเครื่ องจั ก รในภาคอุ ตสาหกรรม รวมทั้ ง นโยบายของภาครั ฐมี ส วนสนั บสนุ น การใช จ า ย
ภายในประเทศ ไมวาจะเปนการเพิ่มรายไดแรงงานรายวันและเงินเดือนขาราชการ การรับจํานําขาวเปลือก โครงการรถยนต
คันแรก โครงการบานหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน ขณะที่การบริโภคและ การลงทุน
ภาครัฐเองยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปกจายตามแผนการบริหารจัดการน้ําใน
ระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม 350 พันลานบาทที่คาดวาจะเริ่มทยอยลงทุนไดในชวงครึ่งหลังของป 2555 เปนตนไป
อย างไรก็ตาม ภาคการส งออกสินค าและบริการจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงจากวิ กฤติ หนี้
สาธารณะในกลุมประเทศสหภาพยุโรป
สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2555 คาดวาจะยังคงแข็งแกรง โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปใน
ป 2555 จะอยูที่รอยละ 3.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0 – 4.0) ลดลงจากปกอนหนา ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่จะ
ขยายตัวในอัตราชะลอลง อันเปนผลมาจากอุปสงคน้ํามันในตลาดโลกที่ชะลอลงตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่
ยังคงเปราะบาง ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศจะเริ่มไดรับปจจัยเสี่ยงจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่คาดวาจะขาดดุลรอยละ
0.4 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.1 – 0.9 ของ GDP) ตามการเกินดุลการคาที่มีแนวโนมลดลงจากปกอน
เนื่องจากการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศจะสงผลใหมูลคาการนําเขาสินคาขยายตัวในอัตราเรงที่รอยละ 22.3 เทียบกับ
มูลคาสงออกสินคาที่จะขยายตัวเพียงรอยละ 12.8”

ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2555 (ณ เดือนมิถุนายน 2555)
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ชวง

4.0
105.6
5.6
10.1

3.7
113.0
3.8
4.3

3.2 - 4.2
108.0 - 118.0
3.3 - 4.3
3.8 - 4.8

30.5
3.25
2.77

31.25
3.00
2.95

30.25 - 32.25
2.50 - 3.50
2.95 - 2.96

0.1
1.3
1.3
1.4
3.3
7.2
-8.7
9.5
13.6
23.5
16.4
24.7
12.3
3.4
3.8
2.4
0.7

5.7
5.1
5.2
4.5
12.7
13.5
9.7
8.0
13.4
7.4
12.8
22.3
-1.3
-0.4
3.5
2.3
0.6

5.2 - 6.2
4.6 - 5.6
4.7 - 5.7
4.0 - 5.0
11.7 - 13.7
12.5 – 14.5
8.7 – 10.7
7.0 - 9.0
12.4 - 14.4
6.4 - 8.4
11.8 – 13.8
21.3 - 23.3
-0.4 ถึง -3.3
-0.1 ถึง -0.9
3.0 - 4.0
1.8 - 2.8
0.5 - 0.7

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป)
2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล)
3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
สมมติฐานดานนโยบาย
5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐ)
6) อัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทย ณ สิ้นป (รอยละตอป)
7) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท)
ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (รอยละตอป)
- การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
- การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (รอยละตอป)
- การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
- การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (รอยละตอป)
4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป)
5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป)
6) ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐ)
- สินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
- สินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐ (รอยละตอป)
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐ)
- รอยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละตอป)
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (รอยละตอป)
9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม)

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3255

เอกสารแนบ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2555
1. ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในป 2555 คาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 5.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 5.2
– 6.2) ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไวเดิมเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และเปนการฟนตัวกลับเขาสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
จากปกอนหนาที่ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 ภายหลังสถานการณอุทกภัยคลี่คลายลง โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่ม
กลับมาทําการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงคทั้งในประเทศและตางประเทศไดมากขึ้นตั้งแตชวงตนป 2555 คาดวาจะทําใหการ
บริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการสงออกในป 2555 กลับเขาสูระดับปกติไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ อุปสงค
ภายในประเทศภาคเอกชนคาดวาจะฟนตัวอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวรอยละ
5.2 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 4.7 – 5.7) เรงขึ้นจากปกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความชัดเจนของการฟนตัว
กลับมาเปนปกติของภาคการผลิต โดยเฉพาะในสวนที่ผลิตเพื่อเนนจําหนายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม ที่สงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับความจําเปนในการบริโภคสินคาเพื่อ
ทดแทนทรัพยสินที่เสียหายจากสถานการณอุทกภัย รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใชจาย อาทิ มาตรการ
ปรับเพิ่มรายไดแรงงานรายวันและเงินเดือนขาราชการ และโครงการจํานําขาวเปลือก ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 13.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 12.5 – 14.5) เรงขึ้นตามความจําเปนของผูประกอบการในการเรงลงทุน
เพื่ อฟนฟู ความเสี ยหายของอาคารบานเรือนและซ อมแซมเครื่องมือเครื่องจั กรในภาคอุ ตสาหกรรมจากภาวะอุทกภั ย
นอกจากนี้ โรงงานในหลายอุตสาหกรรมที่กลับมาทําการผลิตไดแลวคาดวาจะมีการเรงผลิตเพื่อตอบสนองคําสั่งซื้อที่ยังคาง
อยู รวมทั้งเรงสะสมสินคาคงคลังเพื่อใหใกลเคียงกับระดับกอนอุทกภัย สําหรับการใชจายภาครัฐคาดวาจะยังคงมีบทบาท
ในการสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยคาดวา การบริโภคภาครัฐจะขยายตัวรอยละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณที่รอย
ละ 4.0 – 5.0) และการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 9.7 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 8.7 – 10.7) ตามการใชจายใน
โครงการภาครัฐ ทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น อาทิ การปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการ และ มาตรการในสวนของ
แผนการบริหารจัดการน้ําในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม 3.5 แสนลานบาท ที่คาดวาจะเริ่มทยอยลงทุนไดในชวง
ครึ่งหลังของป 2555 เปนตนไป ซึ่งมาตรการภาครัฐดังกลาวจะเปนแรงสนับสนุนสําคัญที่ชวยใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวได
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ปริมาณการสงออกสินคาและบริการคาดวาจะชะลอลงมาขยายตัวที่รอยละ 8.0 (โดยมีชวง
คาดการณที่รอยละ 7.0 – 9.0) ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากความเสี่ยงจากวิกฤติหนี้สาธารณะใน
กลุมประเทศสหภาพยุโรปเริ่มลุกลามเขาสูภาคเศรษฐกิจจริงและภาคสถาบันการเงินของประเทศสมาชิกหลัก ขณะที่ปริมาณ
การนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะเรงตัวสูงกวาการสงออก โดยจะขยายตัวรอยละ 13.4 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 12.4
– 14.4) ตามความตองการจัดหาวัตถุดิบทดแทนจากตางประเทศ เพื่อบรรเทาปญหาขาดแคลนชิ้นสวนในระยะเริ่มแรกของ
การฟนตัวจากเหตุการณอุทกภัย ที่ภาคการผลิตบางสวนยังไมสามารถตอบสนองอุปสงคภายในประเทศไดเต็มที่

2. ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 คาดวาจะอยูที่รอยละ 3.5 ตอป (โดยมีชวง
คาดการณที่รอยละ 3.0 – 4.0) ลดลงเล็กนอยจากปกอนหนา ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่คาดวาจะขยายตัวในอัตราชะลอ
ลง อันเนื่องมาจากแรงกดดันดานอุปสงคน้ํามันในตลาดโลกที่ชะลอลงตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคง
เปราะบาง สวนอัตราการวางงานคาดวาจะยังคงอยูในระดับต่ําที่รอยละ 0.6 ของกําลังแรงงานรวม (โดยมีชวงคาดการณที่รอย
ละ 0.5 – 0.7 ของกําลังแรงงานรวม) ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลที่ 1.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 0.4 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.1 ถึง 0.9 ของ GDP) เนื่องจากดุลบริการ
รายได และเงินโอนที่คาดวาจะขาดดุลคอนขางมาก ตามรายจายคาระวางสินคาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากจากการนําเขาสินคา
ที่คาดวาจะขยายตัว ประกอบกับดุลการคาที่คาดวาจะเกินดุลลดลงมาอยูที่ 7.4 พันลานเหรียญสหรัฐ (โดยมีชวงคาดการณที่
6.4 – 8.4 พันลานเหรียญสหรัฐ) ตามมูลคาสินคานําเขาที่คาดวาจะขยายตัวในอัตราเรงกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวา
มูลคานําเขาสินคาในป 2554 จะขยายตัวรอยละ 22.3 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 21.3 – 23.3) ขณะที่มูลคาสงออกสินคา
คาดวาจะขยายตัวรอยละ 12.8 (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 11.8 – 13.8)
_________________________________________

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ตอ 3255

