
 
 

ฉบับท่ี 150/ 2552              วันท่ี 28 ธันวาคม 2553 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2553 และ 2554 
“เศรษฐกิจไทยป 53 คาดวาจะเติบโตถึงรอยละ 7.8% และคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องในป 54” 

___________________________________ 
 

นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ 
เดือนธันวาคม 2553 วา “เศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 7.8 ปรับตัวดีขึ้นมากจากปกอนหนาท่ีหด
ตัวรอยละ -2.3 ตอป ซ่ึงประมาณการคร้ังนี้สูงกวาประมาณการ ณ เดือนกันยายน 2553 ท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 7.5 
สะทอนภาพรวมทางเศรษฐกิจในป 2553 ท่ีถือวาขยายตัวไดในระดับสูงมาก โดยปจจัยสนับสนุนหลักมาจากการสงออก
สินคาในรูปดอลลารสหรัฐท่ีขยายตัวในอัตราท่ีสูงตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก รวมถึงการฟนตัวของ
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงไดรับแรงหนุนจากรายไดของเกษตรกรท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการท่ีราคาพืชผล
สําคัญปรับตัวสูงขึ้น และการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นตามการสงออก สําหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 จะอยูท่ีรอยละ 3.3 ใกลเคียงกับท่ีประมาณการ
ไวเดิม สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะอยูท่ีรอยละ 0.9 สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศยังอยูในเกณฑ
ดี โดยดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2553 คาดวาจะเกินดุลรอยละ 4.4 ของ GDP เกินดุลลดลงจากปท่ีแลว เนื่องจากการฟน
ตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ทําใหมูลคานําเขาสินคามีการเรงตัวสูงขึ้นมาอยูท่ีรอยละ 37.5 ตอป เทียบ
กับมูลคาการสงออกสินคาท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 28.3 ตอป”  

           

 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปหนาวา “ในป 2554 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินวา เศรษฐกิจไทยจะยังคงขยายตัวตอเนื่องจากปนี้ โดยประเมินวาเศรษฐกิจจะ
ขยายตัวรอยละ 4.5 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0 – 5.0) ตามอุปสงคภายในประเทศท่ียังคงมีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่องจากป 2553 ท้ังการบริโภคและการลงทุน ขณะท่ีอุปสงคภายนอกประเทศคาดวาจะชะลอตัวลง เนื่องจากยังมี
ความเสี่ยงจากความเปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักท่ีอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของ
ไทยได ในดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2554 คาดวาจะอยูท่ีรอยละ 3.5 ตอป (โดยมี
ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.5 ตอป) โดยมีแรงกดดันท่ีสําคัญมาจากราคาน้ํามันท่ีคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นจากปนี้ 
และราคาสินคาเกษตรในประเทศท่ีอาจเรงตัวขึ้น สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดวาในป 2554 ดุล
บัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลท่ีรอยละ 3.6 ของ GDP (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.1 – 4.1 ของ GDP) โดยมูลคาสงออกสินคา
คาดวาจะขยายตัวรอยละ 13.2 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 12.2 – 14.2 ตอป) และมูลคานําเขาสินคาคาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 14.6 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 13.6 – 15.6 ตอป)”     

 
 



ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2553 และ 2554 (ณ เดือนธันวาคม 2553) 

 2552 
2553 f 2554 f 
เฉลีย่ เฉลีย่ ชวง 

สมมติฐานหลัก 

สมมติฐานภายนอก     

1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป) -0.2 4.5 3.3 3.1 – 3.6 

2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 61.3 78.2 83.0 78.0 – 88.0 

3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 0.3 9.1 6.0 5.0 – 7.0 

4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) -2.5 8.0 5.8 4.8 – 6.8 

สมมติฐานดานนโยบาย     

5) อัตราแลกเปล่ียน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 34.3 31.7 29.5 28.5 – 30.5 

6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ ส้ินป (รอยละตอป) 1.25 2.00 3.00 2.50 – 3.50 

7) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท) 2.47 2.52 2.64 2.63 – 2.66 

ผลการประมาณการ 

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) -2.3 7.8 4.5 4.0 – 5.0 

2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (รอยละตอป) 
    - การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี) (รอยละตอป) 
    - การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (รอยละตอป) 

0.1 
-1.1 
7.5 

4.9 
4.8 
5.3 

4.7 
4.9 
3.4 

4.2 – 5.2  
4.4 – 5.4 
2.9 – 3.9 

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (รอยละตอป) 
    - การลงทุนภาคเอกชน ( ณ ราคาคงท่ี) (รอยละตอป) 
    - การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี) (รอยละตอป) 

-9.2 
-13.1 
2.7 

11.1 
15.1 
0.5 

8.7 
11.3 
4.2 

7.7 – 9.7 
10.3 – 12.3 
3.2 – 5.2 

4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป) -12.5 15.1 6.4 5.4 – 7.4 

5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป) -21.5 22.1 8.1 7.1 – 9.1 

6) ดุลการคา (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
  - สินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 
  - สินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 

19.3 
-14.3 
-24.0 

12.7 
28.3 
37.5 

11.7 
13.2 
14.6 

10.7 – 12.7 
12.2 – 14.2 
13.6 – 15.6 

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
  - รอยละของ GDP 

20.2 
7.7 

14.0 
4.4 

13.1 
3.6 

12.7 – 16.2 
3.1 – 4.1 

8) อัตราเงินเฟอท่ัวไป (รอยละ) 
    อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (รอยละ) 

-0.9 
0.3 

3.3 
0.9 

3.5 
2.5 

3.0 – 4.5 
2.0 – 3.0 

9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 1.5 1.1 1.1 1.0 -1.2 

 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 0-2273-9020 ตอ 3255 



เอกสารแนบ 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2553 และ 2554 
 

1. เศรษฐกิจไทยในป 2553  
1.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะฟนตัวข้ึนจากปท่ีแลวมาขยายตัวท่ีรอยละ 7.8 ตอป สูงกวาท่ี
คาดการณไวเม่ือเดือนกันยายน 2553 โดยแรงขับเคล่ือนสําคัญมาจากการสงออกสินคาและบริการท่ีคาดวาจะขยายตัว
สูงถึงรอยละ 15.1 ตอป ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศเกิด
ใหม ในขณะท่ีภาคเอกชนมีแนวโนมท่ีจะมีการจับจายใชสอยภายในประเทศมากขึ้นจากปกอน และเปนแรงขับ
เคล่ือนท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจ โดยการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะกลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 4.8 ตอป ตามภาวะการ
จางงานและรายไดเกษตรกรท่ีอยูในเกณฑดี ตลอดจนความเช่ือม่ันผูบริโภคท่ีปรับสูงข้ึนภายหลังเหตุการณความไม
สงบทางการเมืองภายในประเทศคล่ีคลายลง ในขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะกลับมาขยายตัวสูงถึงรอย
ละ 15.1 ตอป สอดคลองกับอัตราการใชกําลังการผลิตในหลายสาขาอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมตึงตัว อีกท้ังแรงสนับสนุนจาก
แนวโนมการบริโภคและการสงออกท่ีขยายตัวดียังทําใหภาคธุรกิจตองลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุป
สงคในอนาคตท้ังจากในและตางประเทศ สวนการใชจายของภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให
เศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่อง โดยในป 2553 การบริโภคภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.3 ตอป ซ่ึงเปนผลจากการ
เรงเบิกจายงบประมาณรายจายประจําของรัฐบาลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ขณะท่ีแรงกระตุนผานรายจาย
ลงทุนคาดวาจะลดลงจากการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีลาชาเปนสําคัญ ทําใหการลงทุนภาครัฐจะขยายตัว
ชะลอลงท่ีรอยละ 0.5 ตอป สวนปริมาณการนําเขาสินคาและบริการในป 2553 มีแนวโนมขยายตัวสูงถึงรอยละ 22.1 ตอ
ป ตามการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศและการผลิตสินคาสงออกท่ีเรงข้ึน 

 

1.2 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 คาดวาจะปรับสูงข้ึน

จากปกอนมาอยูท่ีรอยละ 3.3 เนื่องจากแรงกดดันจากแนวโนมราคาน้ํามันท่ีปรับสูงข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และแนวโนมราคาสินคาเกษตรที่ปรับสูงข้ึนตามสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนเปนสําคัญ ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ท่ีไมรวมราคาน้ํามันและอาหารสดคาดวาจะเพิ่มขึ้นมาอยูท่ีรอยละ 0.9 สําหรับอัตราการวางงานมีแนวโนมปรับตัว
ดีข่ึนมาอยูท่ีรอยละ 1.1 ของกําลังแรงงานรวม เนื่องจากการจางงานท่ีกลับมาเพิ่มข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวข้ึน 
ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2553 จะเกินดุลลดลงจากปกอนมาอยูที่ 14.0 
พันลานดอลลารสหรัฐ อันเปนผลจากมูลคานําเขาสินคาท่ีคาดวาจะขยายตัวในอัตราเรงกวามูลคาสงออกสินคา โดยคาด
วามูลคาสินคานําเขาในป 2553 จะขยายตัวในอัตราสูงท่ีรอยละ 37.5 ตอป ตามการเรงตัวข้ึนของการใชจาย
ภายในประเทศ ขณะท่ีมูลคาสงออกสินคาในป 2553 คาดวาจะขยายตัวท่ีรอยละ 28.3 ตอป ตามการขยายตัวของปริมาณ
การสงออกสินคาท่ีสอดคลองกับแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา  

 
 



2. เศรษฐกิจไทยในป 2554 
2.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในป 2554 คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจากปท่ีผานมา โดยมีโอกาศท่ีจะขยายตัวรอย
ละ 4.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0 – 5.0 ตอป) ซ่ึงแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญมาจากการจับจายใชสอย
ภายในประเทศท่ียังคงมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากป 2553 ทั้งการบริโภคและการลงทุน โดยการบริโภคภาคเอกชน
คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 4.9 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.4 – 5.4 ตอป) ตามภาวะการจางงานและ
รายไดท่ียังอยูในเกณฑดี ท้ังในสวนของรายไดเกษตรกรท่ีคาดวาจะปรับสูงข้ึนตามราคาพืชผลสําคัญ รายไดของลูกจาง
และขาราชการท่ีจะปรับสูงข้ึนตามการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าและเงินเดือนขาราชการ รวมถึงรายไดจากภาคทองเท่ียวท่ี
คาดวาจะฟนตัวหลังจากสถานการณทางการเมืองกลับเปนปกติ ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 
11.3 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 10.3 – 12.3 ตอป) โดยเปนผลจากความเช่ือม่ันของนักลงทุนท่ีมีแนวโนม
ปรับตัวดีข้ึน ประกอบกับแนวโนมอัตราการใชกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิต
เพื่อสงออกท่ีอยูในระดับคอนขางสูงต้ังแตป 2553 สําหรับอุปสงคภายนอกประเทศคาดวาจะชะลอตัวลง เนื่องจากความ
เส่ียงจากความเปราะบางและลาชาในการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาท่ีอาจสงผลกระทบตอภาคการสงออกของ
ไทยได โดยคาดวาจะสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการในป 2554 ขยายตัวชะลอลงมาอยูท่ีรอยละ 6.4 ตอป 
(โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 5.4  - 7.4 ตอป) สวนปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะขยายตัวชะลอลงมาอยู
ท่ีรอยละ 8.1 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 7.1 – 9.1 ตอป) สําหรับการใชจายภาครัฐในป 2554 คาดวาการบริโภค
ภาครัฐจะขยายตัวท่ีรอยละ 3.4 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.9 – 3.9 ตอป) ตามการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปของรัฐบาลในป 2554 ท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวเรงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 
4.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.2 – 5.2 ตอป)  

 

2.2 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2554 คาดวาจะอยูท่ีรอยละ 

3.5 (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.5) อันเปนผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีคาดวาจะทรงตัวอยูในระดับสูง
ตอเนื่องจากป 2553 และการปรับเพิ่มคาจางข้ันตํ่าท่ีอาจสงผลใหแรงกกดันดานตนทุนเพิ่มสูงข้ึน สวนอัตราการวางงาน
คาดวาจะอยูในระดับตํ่าท่ีรอยละ 1.1 ของกําลังแรงงานรวม (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 1.0 – 1.2 ของกําลังแรงงาน
รวม) ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลลดลงเล็กนอยมาอยูท่ี 13.1 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 3.6 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ3.1 – 4.1 ของ GDP) เนื่องจาก
ดุลการคาท่ีคาดวาจะเกินดุลดลงมาอยูท่ี 11.7 พันลานดอลลารสหรัฐ (โดยมีชวงคาดการณท่ี 12.7 – 14.7 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ) โดยคาดวามูลคานําเขาสินคาในป 2554 จะขยายตัวรอยละ 14.6 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 
13.6 – 15.6 ตอป) ในขณะท่ีมูลคาสงออกสินคาคาดวาจะขยายตัวรอยละ 13.2  ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 12.2 
– 14.2 ตอป)  
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