
ฉบับท่ี  76 / 2552             วันท่ี 25 มิถุนายน 2552 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2552  

 
 

 นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แถลงขาวประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2552 ณ เดือนมิถุนายน วาเศรษฐกิจไทยในป 2552 มีแนวโนมหด
ตัวท่ี    รอยละ -3.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -3.5 ถึง -2.5 ตอป) โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยจะเร่ิมฟนตัว
ดีข้ึนจากที่หดตัวตํ่าสุดในไตรมาสแรกของป โดยมีปจจัยสนับสนุนสําคัญจากการใชจายของภาครัฐผานรายจาย
เพื่อการบริโภคและรายจายเพื่อการลงทุน จากมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 1 และมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะ
ท่ี 2 หรือท่ีเรียกวา ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหอุปสงคภายในประเทศในชวงท่ีเหลือของปเร่ิม
ปรับตัวดีข้ึน อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีความเส่ียงจากเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักของไทยหดตัวตอเนื่องและ
การใชจายภาคเอกชนที่ฟนตัวชา โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนท่ีหดตัวมาก ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนท่ี
ชะลอลงจากรายไดของภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโนมลดลง ตามการวางงานท่ีเพิ่มข้ึนในชวงท่ีเศรษฐกิจหดตัว สําหรับ
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศคาดวา อัตราเงินเฟอในป 2552 จะลดลงจากปกอนมาอยูท่ีรอยละ 0 ตอป (โดย
มีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -0.5 ถึง 0.5 ตอป) ตามราคาน้ํามันท่ีลดลงมากเมื่อเทียบกับปกอน และคาเงินบาทท่ีมี
แนวโนมแข็งคาข้ึน แตปจจัยเส่ียงดานเสถียรภาพภายในคือ อัตราการวางงานท่ีคาดวาจะเพ่ิมสูงข้ึนตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีหดตัว สวนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ คาดวา ดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2552 จะเกินดุลมากถึง
รอยละ 9.0 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 8.5 ถึง 9.5 ของ GDP) เนื่องจากดุลการคาท่ีเกินดุลมากตาม
มูลคาการนําเขาสินคาท่ีลดลงในสัดสวนท่ีสูงมากกวามูลคาการสงออกสินคา โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 

 

1. ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวท่ีรอยละ -3.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ -3.5 ถึง -2.5 

ตอป) เนื่องจาก การสงออกสินคาและบริการหดตัวลงมาก ตามการหดตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักของไทย 
และการทองเท่ียวท่ีลดลงจากปญหาการเมืองและความเส่ียงจากไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ทําใหปริมาณการ
สงออกสินคาและบริการในป 2552 คาดวาจะหดตัวลงมากมาอยูท่ีรอยละ -16.9 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 
-17.4 ถึง -16.4 ตอป) สําหรับปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะหดตัวลงมาอยูท่ีรอยละ -25.4 ตอป  
(โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -25.9 ถึง -24.9 ตอป) ตามการสงออกท่ีลดลงและการชะลอตัวของการใชจาย
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนท่ีคาดวาจะหดตัวมาอยูท่ีรอยละ -12.4 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ี
รอยละ -12.9 ถึง -11.9 ตอป) ตามการตัดสินใจท่ีจะชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ในชวงท่ียอดคําส่ังซ้ือจาก
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ตางประเทศและในประเทศที่ลดลง  ในขณะท่ีการ บริโภคภาคเอกชนคาดวาจะหดตัวลงมาอยูท่ีรอยละ -0.3 
ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ -0.8 ถึง 0.2 ตอป) เนื่องจากรายไดของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลง ตาม
รายไดเกษตรกรที่ลดลงตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก ประกอบกับความไมแนนอนในเร่ืองการจางงาน 
เพราะมีแรงงานจํานวนมากท่ีถูกปรับลดชั่วโมงการทํางานลง และอัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในชวงท่ี
เศรษฐกิจหดตัว อยางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนไดรับปจจัยสนับสนุนจากงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกลางป
ท่ีชวยเพิ่มรายไดและลดรายจายใหแกภาคครัวเรือน รวมถึงการท่ีคาครองชีพท่ีลดลงมากตามอัตราเงินเฟอท่ีลดลง  

ท้ังนี้ บทบาทสําคัญในการชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจไทย ข้ึนอยูกับการเรงรัดการใชจายของภาครัฐ
ผานรายจายเพ่ือการบริโภคและรายจายเพ่ือการลงทุนของภาครัฐ จากมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 1 และ
มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 หรือท่ีเรียกวา ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซ่ึงคาดวาจะชวยสนับสนุนและ
ประคับประคองใหเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟนตัวจากท่ีตกตํ่าสุดในไตรมาสแรกของป 2552 โดยคาดวาการบริโภค
ภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 9.6 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 9.1 ถึง 10.1 ตอป) และคาดวา
การลงทุนภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวข้ึนจากฐานท่ีตํ่าในปกอน มาอยูท่ีรอยละ 7.0 ตอป  (โดยมีชวงคาดการณท่ี
รอยละ 6.5 ถึง 7.5 ตอป)  

 
 

2. ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอคาดวาจะปรับตัวลดลงจากปกอนมาอยูท่ีรอยละ 

0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -0.5 ถึง 0.5 ตอป) เนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันดิบท่ีคาดวาจะปรับลดลง
มากจากป 2551 และคาเงินบาทท่ีมีแนวโนมแข็งคาข้ึน สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานท่ีไมรวมราคานํ้ามันและราคา
อาหารสด จะลดลงมาอยูท่ีรอยละ 0.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ 0.0 – 1.0 ตอป) อยางไรก็ตาม ปจจัย
เส่ียงดานเสถียรภาพภายในคือ อัตราการวางงานท่ีคาดวาจะเพิ่มสูงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 2.5 ของกําลังแรงงาน (โดยมี
ชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ 2.0 ถึง 3.0 ของกําลังแรงงาน) ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว ในดานเสถียรภาพภายนอก
ประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลสูงมากถึงรอยละ 9.0 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ 8.5 
ถึง 9.5 ของ GDP) เนื่องจากการเกินดุลการคาสูงเปนประวัติการณถึง 20.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (โดยมีชวง
คาดการณอยูท่ี 19.4 ถึง 21.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) การท่ีดุลการคาเกินดุลมากเกิดจากมูลคาสินคานําเขาท่ีหด
ตัวลงมากกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาดวามูลคาสงออกจะหดตัวรอยละ -20.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ี
รอยละ -21.2 ถึง -19.2 ตอป) ในขณะท่ีมูลคาสินคานําเขาคาดวาจะหดตัวมากจากฐานสูงในปกอนมาอยูท่ีรอยละ    
-31.7 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -32.7 ถึง -30.7 ตอป)   
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รายละเอียดสรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจปรากฏตามเอกสารแนบ 

ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2552 (ณ เดือนมิถุนายน) 

2552 f (ณ มิถุนายน 2552) 
 2551 

2552 f 
(ณ มีนาคม 2552) เฉล่ีย ชวง 

สมมติฐานหลัก 

สมมติฐานภายนอก     

1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป) 2.8 -2.0 -2.1 (-2.3) - (-1.8) 

2) ราคานํ้ามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 95.0 50.0 61.2 55.0 – 65.0 

สมมติฐานดานนโยบาย     

3) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 33.2 36.2 34.7 34.2 – 35.2 

4) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นป (รอยละตอป) 2.75 0.75 1.25 1.00 - 1.25 

5) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท) 2.17 2.50 2.51 2.50 - 2.52 

ผลการประมาณการ 

1)  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) 2.6 -2.5 -3.0 (-3.5) – (-2.5) 

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

2.2 
2.5 
0.4 

3.0 
1.2 

13.0 

1.1 
-0.3 
9.6 

0.6 – 1.6 
(-0.8) – 0.2 
9.1 – 10.1 

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

1.1 
3.2 
-4.8 

-2.9 
-6.1 
7.0 

-7.7 
-12.4 
7.0 

(-8.2) – (-7.2) 
(-12.9) – (-11.9) 

6.5 – 7.5 

4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป) 5.4 -14.8 -16.9 (-17.4) – (-16.4) 

5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป) 7.5 -25.2 -25.4 (-25.9) – (-24.9) 

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

0.2 
16.8 
26.4 

22.3 
-20.5 
-33.2 

20.4 
-20.2 
-31.7 

19.4 – 21.4 
(-21.2) – (-19.2) 
(-32.7) – (-30.7) 

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
     - รอยละของ GDP 

-0.2 
-0.1 

24.7 
9.8 

23.6 
9.0 

22.6 – 24.6 
8.5 – 9.5 

 8) อัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละตอป) 
     อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (รอยละตอป) 

5.5 
2.3 

0.7 
1.2 

0.0 
0.5 

(-0.5) – 0.5 
0.0 – 1.0 

9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 1.4 3.8 2.5 2.0 – 3.0 

หมายเหตุ: ประมาณการเศรษฐกิจป 2552 ณ เดือนมิถุนายน 2552 โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  


