
 

 

ฉบับท่ี 184/2552                            วันท่ี  28  ธันวาคม  2552 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป  2552 และ 2553 

“กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2552 สูงกวาคาดการณ และเขาสูแดนบวกในป 2553”     
                    

 

 กระทรวงการคลังเปดเผยวา “เศรษฐกิจไทยในป 2552 และ 2553 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นกวาท่ี
คาดการณไวเดิม เปนรอยละ -2.8 และจะเขาสูอัตราเติบโตเปนบวกในป 2553 ท่ีรอยละ 3.5 ตอป โดยมีสาเหตุหลักมา
จากประสิทธิผลของมาตรการภาครัฐ และการฟนตัวของการใชจายภาคเอกชนรวมถึงเศรษฐกิจโลก”  

 นายสาธิต รังคสิริ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจไทย  ณ 
เดือนธันวาคม 2552 วา  เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวนอยลงเหลือเพียงรอยละ -2.8 ตอป ดีขึ้นกวาท่ี
ประมาณการไวเดิม ณ เดือนกันยายนท่ีรอยละ -3.0 ตอป โดยแมวาเศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป แตจากการเรงการใชจายภาครัฐ และการฟนตัวท่ีเร็วกวาท่ีคาดของเศรษฐกิจคูคา ทําให
คาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเปนบวกในไตรมาสสุดทายเมื่อเทียบกับฐานท่ีต่ําในชวงเดียวกันของปกอน 
สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2553  คาดวา จะกลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 3.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.0 
ตอป) ปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณการเดิม ณ เดือนกันยายนท่ีรอยละ 3.3 ตอป โดยมีแรงสงทางเศรษฐกิจท่ีฟนตัว
ชัดเจนในชวงทายป 2552 และแรงสงเชิงนโยบายตอเนื่องไปยังป 2553 จากการใชจายของภาครัฐผานแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง ซ่ึงจะมีสวนชวยใหการใชจายภาคเอกชนกลับมาฟนตัวขึ้นในป 2553  

 นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผู อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง กลาวเสริมวา การใชจายภาคเอกชนในป 2553 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากฐานท่ีต่ําในป 2552 โดย
คาดวาการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในป 2553 จะกลับมาขยายตัวเปนบวกท่ีรอยละ 3.3 และ 8.0 ตอป 
ตามลําดับ จากป 2552 ท่ีหดตัวรอยละ -1.3 และ -12.7 ตอป ตามลําดับ ขณะท่ีปริมาณการสงออกสินคาและบริการในป 
2553 คาดวาจะกลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 8.0 ตอป เรงขึ้นจากป 2552 ท่ีหดตัวรอยละ -13.0 ตอป เนื่องจาก การฟนตัวท่ี
ดีกวาท่ีคาดของเศรษฐกิจคูคา  ในดานเสถียรภาพภายในประเทศ คาดวา อัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 จะเพิ่มขึ้นมาอยู
ท่ีรอยละ 3.4 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 - 4.0 ตอป) ตามราคาน้ํามัน ราคาสินคาและบริการท่ีคาดวาจะปรับตัว
สูงขึ้นเม่ือเทียบกับป 2552 สวนเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวา ดุลบัญชีเดินสะพดัในป 2553 จะเกินดุลลดลงมาอยู
ท่ีรอยละ 3.3 ของ GDP (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.7 – 3.7 ของ GDP)  เนื่องจากการนําเขาท่ีคาดวาจะเรงตัวสูงขึ้นตาม
การใชจายในประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหมูลคาการนําเขาขยายตัวเรงขึ้นมากกวามูลคาการสงออก 

 ท้ังนี้ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดกลาวท้ิงทายวา การประมาณการเศรษฐกิจดังกลาว
ไดรวมผลกระทบของปญหาการระงับการลงทุนในเขตมาบตาพุดไวแลว  โดยหากรัฐบาลสามารถแกปญหาการลงทุน
ในเขตมาบตาพุดไดอยางรวดเร็ว และสามารถเรงรัดเบิกจายโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งใหไดไมต่ํา
กวารอยละ 80 ของกรอบวงเงินอนุมัติ รวมท้ังสามารถสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ันคง ก็เชื่อวา
เศรษฐกิจไทยนาจะมีโอกาสท่ีจะขยายตัวไดในกรณีสูงของชวงคาดการณท่ีรอยละ 4.0 ตอป 



ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2552 และ 2553 (ณ เดือนธันวาคม) 
 

2553 f  
 2551 2552 f 

เฉล่ีย ชวง 

สมมติฐานหลัก 

สมมติฐานภายนอก     
1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป) 2.7 -1.2 3.0 2.5 – 3.5 

2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 95.0 61.4 80.0 75.0 – 85.0 

3) ราคาสินคาสงออกในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 10.5 0.3 7.0 6.0 – 8.0 

4) ราคาสินคานําเขาในรูปดอลลารสหรัฐฯ (รอยละตอป) 12.6 -3.4 6.8 6.0 – 8.0 

สมมติฐานดานนโยบาย     

5) อัตราแลกเปล่ียน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 33.2 34.3 33.0 32.0 – 34.0 

6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ ส้ินป (รอยละตอป) 2.75 1.25 1.50 1.25 – 1.75 

7) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท) 2.17 2.45 2.55 2.5-2.6 

ผลการประมาณการ 

1)  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) 2.5 -2.8 3.5 3.0 – 4.0 

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

3.0 
2.7 
4.6 

0.0 
-1.3 
7.6 

3.4 
3.3 
3.9 

2.9 – 3.9 
2.8 – 3.8 
3.4 – 4.4 

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

1.2 
3.2 
-4.6 

-9.0 
-12.7 
2.6 

7.8 
8.0 
7.4 

6.8 – 8.8 
7.0 – 9.0 
6.4 – 7.4 

4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป) 5.1 -13.0 8.0 7.5 – 8.5  

5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป) 8.5 -21.5 17.4 16.9 – 17.9 

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

0.1 
15.9 
26.5 

20.4 
-14.8 
-25.9 

7.8 
15.5 
27.7 

6.8 – 8.8 
14.5 – 16.5 
26.7 – 28.7 

7) ดุลบัญชีเดนิสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
     - รอยละของ GDP 

1.6 
0.5 

21.3 
8.1 

9.6 
3.3 

8.6 – 10.6 
2.8 – 3.8 

 8) อัตราเงินเฟอท่ัวไป (รอยละตอป) 
     อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (รอยละตอป) 

5.5 
2.4 

-0.8 
0.4 

3.4 
1.5 

3.0 – 4.0 
1.0 – 2.0 

9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 1.4 1.6 1.3 1.0 – 1.5 
 

 



เอกสารแนบ 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป  2552 และ 2553 
 

1. เศรษฐกิจไทยในป 2552 
 

1.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวท่ีรอยละ -2.8 ตอป ดีข้ึนกวาท่ีประมาณการไวเดิม ณ 

เดือนกันยายนท่ีรอยละ -3.0 ตอป โดยแมวาเศรษฐกิจไทยใน 3 ไตรมาสแรกของป จะหดตัวมากจากวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก แตเศรษฐกิจไทยคาดวา จะกลับมาขยายตัวเปนบวกไดในไตรมาสสุดทายเม่ือเทียบกับฐานท่ีตํ่าในชวงเดียวกันของ
ปกอน โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากการเรงการใชจายภาครัฐ ดังสะทอนไดจากการบริโภคภาครัฐในป 2552 ท่ีคาดวา
จะเรงตัวข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 7.6 ตอป เพิ่มข้ึนจากปกอนท่ีรอยละ 4.6 ตอป และการลงทุนภาครัฐในป 2552 ท่ีคาดวาจะ
กลับมาขยายตัวเปนบวกไดท่ีรอยละ 2.6 ตอป จากท่ีหดตัวในปกอนท่ีรอยละ -4.6 ตอป นอกจากนั้น การฟนตัวท่ีเร็ว
กวาท่ีคาดของเศรษฐกิจคูคาหลักของไทยจะชวยใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการในไตรมาสสุดทายของป
กลับมาขยายตัวเปนบวก ทําใหคาดวาปริมาณการสงออกสินคาและบริการในป 2552 จะหดตัวนอยกวาท่ีคาดไวเดิมมา
อยูท่ีรอยละ -13.0 ตอป ขณะท่ีปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะหดตัวลงท่ีรอยละ -21.5 ตอป เนื่องจาก การ
ใชจายภาคเอกชนยังฟนตัวไดชา ประกอบกับสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองและปญหาการระงับการลงทุน
บริเวณมาบตาพุด สงผลใหการลงทุนภาคเอกชนในป 2552 คาดวาจะหดตัวท่ีรอยละ -12.7 ตอป และการบริโภค
ภาคเอกชนในป 2552 คาดวาจะยังคงหดตัวท่ีรอยละ -1.3 ตอป  

1.2 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2552 คาดวาจะลดลงจากป

กอนมาอยูท่ีรอยละ -0.8 ตอป เนื่องจากราคานํ้ามันท่ีคาดวาจะปรับลดลงมากจากป 2551 ประกอบกับมาตรการลดคา
ครองชีพ 5 มาตรการ 6 เดือน ท่ีชวยบรรเทาคาครองชีพใหประชาชน สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน (ท่ีไมรวมราคาน้ํามัน
และราคาอาหารสด) คาดวาจะอยูในระดับตํ่าท่ีรอยละ 0.4 ตอป นอกจากน้ันอัตราการวางงาน คาดวาจะกลับมาอยูใน
ภาวะปกติท่ีรอยละ 1.6 ของกําลังแรงงาน เนื่องจากการจางงานท่ีกลับมาเพิ่มข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวข้ึนในชวง
คร่ึงปหลัง ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2552 จะเกินดุลสูงมากถึงรอยละ 8.1 ของ 
GDP เนื่องจากการเกินดุลการคาท่ีสูงถึง 20.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ อันเปนผลจากมูลคาสินคานําเขาท่ีหดตัวลง
มากกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวามูลคาสินคานําเขาในป 2552 จะหดตัวมากจากฐานสูงในปกอนมาอยูท่ีรอยละ         
-25.9 ตอป  ขณะท่ีมูลคาสินคาสงออกในป 2552 คาดวาจะหดตัวท่ีรอยละ -14.8 ตอป   

 

2. เศรษฐกิจไทยในป 2553 
2.1 ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะกลับมาขยายตัวไดท่ีรอยละ 3.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ี
รอยละ 3.0 – 4.0 ตอป) ปรับเพิ่มข้ึนจากท่ีประมาณการเดิม ณ เดือนกันยายนท่ีรอยละ 3.3 ตอป โดยมีแรงสงทางเศรษฐกจิท่ี
ฟนตัวชัดเจนในชวงทายป 2552 และแรงสงของนโยบายการคลังและการเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจตอเนื่องจากปลายป 
2552 โดยเฉพาะรายจายลงทุนของภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ทําใหคาดวาการลงทุนภาครัฐจะเรงตัวข้ึนมา
อยูท่ีรอยละ 7.4 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 6.4– 8.4 ตอป)  ขณะท่ีการบริโภคภาครัฐในป 2553 คาดวาจะขยายตัวท่ีรอย
ละ 3.9 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.4 – 4.4 ตอป)  นอกจากนั้น เศรษฐกิจไทยในปหนาคาดวาจะไดรับปจจัยสนับสนุน



จาก รายไดภาคครัวเรือนท่ีดีข้ึนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม อัตราการวางงานท่ีลดลงกลับเขาสูภาวะปกติ และ
รายไดเกษตรกรที่ดีข้ึนตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก ท่ีมีผลบวกตอการบริโภคภาคเอกชน ทําใหคาดวา การบริโภค
ภาคเอกชนจะกลับมาขยายตัวไดท่ีรอยละ 3.3 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.8 – 3.8 ตอป) สวนการลงทุนภาคเอกชนในป 
2553 คาดวาการใชจายในโครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งจะชวยดึงใหการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน
ตามไปดวย (Crowding-in Effect) และอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวายังอยูในระดับตํ่า จะเอ้ือใหการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีข้ึน
จากฐานท่ีตํ่าในป 2552 มาขยายตัวอยูท่ีรอยละ 8.0 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 7.0 – 9.0 ตอป) สําหรับปริมาณการ
สงออกสินคาและบริการในป 2553 คาดวาจะกลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 8.0 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 7.5 – 8.5 ตอป) 
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีแนวโนมเติบโตไดสูงกวาภูมิภาคอ่ืนๆ  
สวนปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะกลับมาเรงตัวข้ึนท่ีรอยละ 17.4 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 16.9 – 17.9 
ตอป) ตามการฟนตัวของการใชจายภายในประเทศและการผลิตสินคาสงออกท่ีเพิ่มข้ึน 

2.2 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2553 คาดวาจะเพิ่มข้ึนมาอยู

ท่ีรอยละ 3.4 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.0 ตอป) จากราคาน้ํามันและราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกท่ีคาดวาจะ
สูงข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สวนอัตราการวางงานคาดวาจะลดลงมาอยูในระดับปกติท่ีรอยละ 1.3 ของกําลัง
แรงงาน (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 1.0 – 1.5 ของกําลังแรงงาน) ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชี
เดินสะพัดจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ีรอยละ 3.3 ของ GDP (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.8 – 3.8 ของ GDP)  เนื่องจากดุลการคา
ท่ีคาดวาจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ี 7.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (ชวงคาดการณท่ี 6.8 – 8.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
เนื่องจากมูลคาสินคานําเขาขยายตัวในอัตราเรงกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวามูลคาสินคาสงออกในป 2553 จะ
ขยายตัวท่ีรอยละ 15.5 ตอป (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 14.5 – 16.5 ตอป) ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจคูคาและการเพิ่มข้ึน
ของราคาสินคาสงออกในตลาดโลก ในขณะท่ีมูลคาสินคานําเขาคาดวาจะขยายตัวอยูท่ีรอยละ 27.7 ตอป (ชวงคาดการณ
ท่ีรอยละ 26.7 – 28.7 ตอป) ตามการเรงตัวข้ึนของการใชจายภายในประเทศและราคาสินคานําเขาในตลาดโลก 
 กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมฟนตัวดีขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวท่ีดี
ขึ้นของเศรษฐกิจคูคาที่นาจะสงผลใหการสงออกของไทยสูงขึ้น และการเรงลงทุนของภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง ประกอบกับรายไดเกษตรกรท่ีสูงขึ้นตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก และการจางงานท่ีกลับเขาสูภาวะปกติ จะ
ชวยใหการใชจายภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น ท้ังนี้ ปจจัยเส่ียงสําคัญของการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมาจาก ความ
เปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคาตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และความลาชา
ในการแกปญหาการระงับการลงทุนในเขตมาบตาพุด รวมท้ังสถานการณการเมืองในประเทศท่ีอาจกระทบใหภาคเอกชน
ฟนตัวชากวาท่ีคาด ดังนั้น ภาครัฐยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองเรงเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายในชวงท่ีเอกชนยงัฟนตวั
ไมเต็มท่ี และตองเรงผลักดันใหภาคเอกชนกลับมาเปนเคร่ืองยนตหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยโดยเร็ว  
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