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ฉบับท่ี  81/2553                            วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2553 

_______________________                   
   

นายสาธิต รังคสิริ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจไทย  ณ 
เดือนมิถุนายน 2553 วา “เศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเปนรอยละ 5.5 ตอป โดยมีชวงคาดการณท่ี
รอยละ 5.0 – 6.0 ตอป มากกวาท่ีคาดการณเดิม ณ เดือนมีนาคมท่ีรอยละ 4.5 ตอป โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจาก
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ป 2553 ท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 12.0 ตอป ประกอบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเร็ว
กวาท่ีคาด โดยเฉพาะในประเทศคูคาใหมในเอเชีย ท่ีสงผลใหการสงออกในป 2553 มีแนวโนมขยายตัวในอัตราสูง  
นอกจากนั้น การใชจายภายในประเทศในป 2553 ท้ังการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน ยังมีแนวโนมฟน
ตัวจากฐานท่ีต่ําในปกอน” 

 

 นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ โฆษกกระทรวงการคลัง กลาวเสริมวา “ปริมาณการสงออกสินคาและ
บริการในป 2553 มีแนวโนมขยายตัวในอัตราสูงถึงรอยละ 11.9 ตอป เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคาฟนตัวดีกวาท่ีคาด 
นอกจากนั้น การใชจายในประเทศในป 2553 มีแนวโนมฟนตัวจากฐานท่ีต่ําในปกอน โดยการบริโภคภาคเอกชนในป 2553
แมวาจะไดรับผลกระทบจากปญหาการเมืองในชวงท่ีผานมา แตคาดวาจะยังขยายตัวไดท่ีรอยละ 3.6 ตอป จากปกอนท่ีหด
ตัวรอยละ -1.1 ตอป เนื่องจากการจางงานท่ีปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับรายไดเกษตรกรท่ีอยูในระดับสูงตามราคาสินคา
เกษตรในตลาดโลกและมาตรการประกันรายไดเกษตรกรของรัฐบาล  ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนในป 2553 คาดวาจะ
กลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 10.2 ตอป จากปกอนท่ีหดตัวถึงรอยละ -12.8 ตอป โดยไดแรงสนับสนุนจากยอดคําส่ังซ้ือท่ี
เพิ่มขึ้นในชวงท่ีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น สวนการใชจายภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ไทย โดยการเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐในชวงท่ีเหลือของปโดยเฉพาะการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
คาดวาจะทําใหการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภาครัฐในป 2553 ขยายตัวอยูท่ีรอยละ 5.1 และ 6.5 ตอป ตามลําดับ” 

 

ในดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 จะปรับเพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูท่ี
รอยละ 3.5 ตอป โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 - 4.0 ตอป ตามราคาน้ํามันท่ีคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก แตการตออายุมาตรการบรรเทาคาครองชีพของรัฐบาลจะชวยใหแนวโนมเงินเฟอลดลงจากท่ีคาดการณ
เดิม  สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2553 คาดวายังคงเกินดุลแตจะเกินดุลลดลงจากปกอนมาอยูท่ีรอยละ 2.7 ของ 
GDP เนื่องจากมูลคานําเขาสินคาท่ีคาดวาจะเรงตัวขึ้นสูงขึ้นมากจากฐานท่ีต่ําในปกอนมาอยูท่ีรอยละ 36.6 ตอป เม่ือ
เทียบกับมูลคาการสงออกสินคาท่ีคาดวาจะขยายตัวอยูท่ีรอยละ 22.5 ตอป” 
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ท้ังนี้ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดกลาวท้ิงทายวา “แมวาเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางฟน

ตัวดีขึ้น แตเศรษฐกิจไทยยังมีปจจัยเส่ียงสําคัญในชวงท่ีเหลือของปจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปท่ีอาจสงตอการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงอาจสงผลตอเศรษฐกิจไทยท่ีพึ่งพาการสงออกในระดับสูง และสถานการณความไมแนนอน
ของการเมืองในประเทศรวมท้ังปญหาภัยแลงท่ีอาจกระทบใหการใชจายภาคเอกชนฟนตัวชากวาท่ีคาด  ดังนั้น ภาครัฐ
จึงยังจําเปนตองฟนฟูการใชจายภายในประเทศใหเขมแข็งขึ้นเพื่อลดความเส่ียงจากปจจัยภายนอก และสรางสมดุล
ของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ” 
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2553 (ณ เดอืนมิถุนายน) 

 2552 
2553 f 

(ณ มี.ค. 53) 
2553 f(ณ เดอืนมิ.ย.53) 

เฉลีย่ ชวง 
สมมติฐานหลัก 

สมมติฐานภายนอก     

1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป) -0.4 3.7 4.1 3.6 – 4.6 

2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 61.3 80.0 78.5 73.5 – 83.5 

3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 0.3 8.6 9.0 8.5 – 9.5 

4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) -2.5 8.0 8.3 7.8 – 8.8 

สมมติฐานดานนโยบาย     

5) อัตราแลกเปล่ียน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 34.3 32.5 32.5 31.5 – 33.5 

6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ ส้ินป (รอยละตอป) 1.25 1.50 1.50 1.25 – 1.75 

7) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท) 2.46 2.59 2.57 2.53 – 2.60 

ผลการประมาณการ 

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) -2.2 4.5 5.5 5.0 – 6.0 

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

-0.1 
-1.1 
5.8 

4.3 
4.3 
4.2 

4.0 
3.6 
6.5 

3.4 - 4.6 
3.0 – 4.3 
5.9 – 7.1 

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

-9.0 
-12.8 
2.7 

7.8 
8.2 
6.8 

8.8 
10.2 
5.1 

7.4 – 10.2 
8.3 – 12.1 
4.1 – 6.1 

4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป) -12.7 9.7 11.9 11.4 – 12.4 

5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป) -21.8 18.9 21.1 20.0 – 22.2 

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

19.4 
-13.9 
-24.9 

4.8 
18.0 
31.9 

5.3 
22.5 
36.6 

4.3 – 6.3 
21.5 – 23.5 
35.0 - 38.2 

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
  - รอยละของ GDP 

20.3 
7.7 

7.2 
2.4 

8.3 
2.7 

6.7 – 9.7 
2.2 – 3.2 

8) อัตราเงินเฟอท่ัวไป (รอยละตอป) 
    อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (รอยละตอป) 

-0.9 
0.3 

4.0 
1.5 

3.5 
1.3 

3.0 – 4.0 
0.8 – 1.8 

9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 1.5 1.3 1.2 1.1 -1.3 

 
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 0-2273-9020 ตอ 3255 
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เอกสารแนบ 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2553 
 

1. ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
                เศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะกลับมาขยายตัวไดท่ีรอยละ 5.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 5.0 – 
6.0 ตอป) ปรับเพิ่มข้ึนจากท่ีประมาณการเดิม ณ เดือนมีนาคมท่ีรอยละ 4.5 ตอป โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวท่ีดี
มากของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ป 2553 ท่ีขยายตัวสูงถึงรอยละ 12.0 ตอป ประกอบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีเร็วกวาท่ี
คาดของเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะคูคาใหมในเอเชีย ท่ีสงผลใหการสงออกสินคาและบริการในป 2553 จะกลับมา
ขยายตัวในอัตราสูงท่ีรอยละ 11.9 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 11.4 – 12.4 ตอป) นอกจากนั้น การใชจายภายในประเทศในป 
2553 ยังมีแนวโนมฟนตัวข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนในป 2553 คาดวาจะกลับมาขยายตัวไดท่ีรอยละ 10.2 ตอป (ชวง
คาดการณท่ีรอยละ 8.3 -12.1 ตอป) โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากอัตราการใชกําลังการผลิตท่ีเรงตัวข้ึนตามยอดคําส่ังซ้ือจาก
ตางประเทศและในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิตเพื่อสงออก เชน ยานยนต ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา ประกอบกับภาคการกอสรางท่ีเร่ิมปรับตัวดีข้ึน โดยสะทอนจากยอดการจําหนายวัสดุ
กอสรางประเภทปูนและเหล็กที่ฟนตัว ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนในป 2553 คาดวาจะขยายตัวดีข้ึนเชนกัน โดยจะกลับมา
ขยายตัวเปนบวกท่ีรอยละ 3.6 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.3 ตอป) เนื่องจากการจางงานท่ีดีข้ึน ประกอบกับรายได
เกษตรกรที่ดีข้ึน ตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกท่ีสูงข้ึนมากและโครงการประกันรายไดเกษตรกร นอกจากนี้ การใชจายของ
ภาครัฐยังมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะการเรงเบิกจายงบประมาณลงทุนของ
ภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งในชวงท่ีเหลือของป คาดวาจะทําใหการลงทุนภาครัฐเรงตัวข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 5.1 ตอ
ป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.1 – 6.1 ตอป)  ขณะท่ีการเรงเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลในชวงท่ีเหลือของป จะ
ชวยใหการบริโภคภาครัฐในป 2553 ขยายตัวท่ีรอยละ 6.5 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 5.9 – 7.1 ตอป) สวนปริมาณการนําเขา
สินคาและบริการคาดวาจะกลับมาเรงตัวข้ึนท่ีรอยละ 21.1 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 20.0 – 22.2 ตอป) ตามการฟนตัวของ
การใชจายภายในประเทศและการผลิตสินคาสงออกท่ีเพิ่มข้ึน 

 

2. ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 คาดวาจะเพิ่มข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 3.5 

ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.0 ตอป) จากราคาน้ํามันและราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกท่ีคาดวาจะสูงข้ึนตามการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก สวนอัตราการวางงานคาดวาจะลดลงมาอยูในระดับปกติท่ีรอยละ 1.2 ของกําลังแรงงาน (ชวงคาดการณท่ีรอย
ละ 1.1– 1.3 ของกําลังแรงงานรวม) ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลลดลงจากปกอนมา
อยูท่ี 8.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณรอยละ 2.7 ของ GDP (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.2 – 3.2 ของ GDP)  เนื่องจาก
ดุลการคาท่ีคาดวาจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ี 5.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (ชวงคาดการณท่ี 4.3 – 6.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
เนื่องจากมูลคาสินคานําเขาขยายตัวในอัตราเรงกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวามูลคาสินคานําเขาจะขยายตัวท่ีรอยละ 36.6 
ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 35.0 – 38.2 ตอป) ตามการเรงตัวข้ึนของการใชจายภายในประเทศและราคาสินคานําเขาใน
ตลาดโลก ขณะท่ีมูลคาสินคาสงออกในป  2553 จะขยายตัวท่ีรอยละ 22.5 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 21.5 – 23.5 ตอป) ตาม
การฟนตัวของปริมาณการสงออก และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาสงออกในตลาดโลก 
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กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมฟนตัวดีขึ้นโดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการฟน

ตัวท่ีดีมากของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ป 2553 และการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีเร็วกวาท่ีคาดของเศรษฐกิจประเทศคู
คาท่ีนาจะสงผลใหการสงออกของไทยสูงขึ้น นอกจากน้ี อัตราการใชกําลังการผลิตท่ีเรงตัวขึ้น ภาคการกอสรางท่ีเร่ิม
ปรับตัวดีขึ้น การจางงานท่ีดีขึ้น ประกอบกับรายไดเกษตรกรท่ีดีขึ้น ยังจะชวยใหการใชจายภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น 
ท้ังนี้ ปจจัยเส่ียงสําคัญของการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปท่ีอาจสงตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงอาจสงผลตอเศรษฐกิจไทยท่ีพึ่งพาการสงออกในระดับสูง และสถานการณการเมืองในประเทศ
รวมทั้งปญหาภัยแลงท่ีอาจกระทบใหภาคเอกชนฟนตัวชากวาท่ีคาด  ดังนั้น ภาครัฐยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองเรง
เบิกจายงบประมาณและแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งใหเปนไปตามเปาหมายในชวงท่ีเอกชนยังฟนตัวไมเต็มท่ี  
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