
ฉบับที่ 36/2552                                               วันที่ 25 มีนาคม 2552 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2552 
  

__________________________________________________________________ 
 
 

                       นายสมชัย สัจจพงษ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  แถลง
ขาวประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2552 ณ เดือนมีนาคม วาเศรษฐกิจไทยในป 2552 มีแนวโนมหดตัวท่ีรอยละ -2.5 ตอป 
(โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ -3.0 ถึง -2.0 ตอป) ลดลงจากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 2.6 ตอป เนื่องจาก เศรษฐกิจ
ประเทศคูคาหลักของไทยหดตัวรวดเร็วและรุนแรงกวาท่ีคาด นอกจากนี้ การใชจายภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน
ภาคเอกชนคาดวาจะหดตัว ตามยอดคําสั่งซื้อจากตางประเทศและในประเทศที่ลดลง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยัง
ฟนตัวชา เนื่องจากรายไดของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลง ตามรายไดเกษตรกรที่ลดลงจากราคาสินคาเกษตรใน
ตลาดโลก ประกอบกับความไมแนนอนในเรื่องการจางงาน ท้ังนี้ บทบาทสําคัญในการชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจไทย 
ขึ้นอยูกับการเรงรัดการใชจายของภาครัฐผานรายจายเพื่อการบริโภคและรายจายเพื่อการลงทุน ซ่ึงจะชวยสนับสนุนและ
ประคับประคองใหอุปสงคภายในประเทศไมหดตัวลงอยางรุนแรงมากนัก สําหรับดานเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ
คาดวา อัตราเงินเฟอในป 2552 จะลดลงมาอยูในระดับต่ําท่ีรอยละ 0.7 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูท่ีรอยละ 0.2 ถึง 1.2 
ตอป) ตามราคาน้ํามันท่ีลดลงมากเมื่อเทียบกับปกอน แตปจจัยเสี่ยงดานเสถียรภาพภายในคือ อัตราการวางงานที่คาดวา
จะเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว สวนเสถียรภาพเศรษฐกิจนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดในป 2552 จะ
เกินดุลมากถึงรอยละ 9.8 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 9.5 ถึง 10.0 ของ GDP) เนื่องจากมูลคาการนําเขาท่ี
ลดลงในสัดสวนท่ีสูงมากกวามูลคาการสงออก โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

 
1. ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 

เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาจะหดตัวที่รอยละ -2.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -3.0 ถึง  -2.0 ตอป) 
เนื่องจาก การสงออกสินคาและบริการหดตัวลงมาก ตามการหดตัวอยางรวดเร็วและรุนแรงกวาที่คาดของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาหลักของไทย โดยปริมาณการสงออกสินคาและบริการในป 2552 คาดวาจะหดตัวลงมากมาอยูที่รอยละ        
-14.8 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -15.3 ถึง -14.3 ตอป) สําหรับปริมาณการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะหด
ตัวลงมาอยูที่รอยละ -25.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ -25.7 ถึง -24.7 ตอป) ตามการสงออกที่ลดลงและการ
ชะลอตัวของการใชจายภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่คาดวาจะหดตัวมาอยูที่รอยละ -6.1 ตอป (โดยมี
ชวงคาดการณที่รอยละ -6.5 ถึง -5.5 ตอป) ตามการตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนของนักลงทุน จากยอดคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศและในประเทศที่หดตัวลง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวชะลอลงมาอยูที่รอยละ 1.2 ตอป 
(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 1.0 ถึง 1.5 ตอป) เนื่องจากรายไดของภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลง ตามรายไดเกษตรกรที่ 
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ลดลงตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก ประกอบกับความไมแนนอนในเรื่องการจางงาน เพราะมีแรงงาน

จํานวนมากที่ถูกปรับลดช่ัวโมงการทํางานลง และอัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การบริโภค
ภาคเอกชนไดรับปจจัยบวกจากงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกลางปที่เอื้อใหภาคครัวเรือนมีการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมถึงการ
ที่คาครองชีพที่ลดลงมากตามอัตราเงินเฟอที่ลดลง  

ทั้งนี้ บทบาทสําคัญในการชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจไทย ขึ้นอยูกับการเรงรัดการใชจายของภาครัฐผาน
รายจายเพื่อการบริโภคและรายจายเพื่อการลงทุนของภาครัฐ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนและประคับประคองใหอุปสงค
ภายในประเทศไมหดตัวลงอยางรุนแรงมากนัก โดยคาดวาการบริโภคภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวข้ึนมาอยูที่รอยละ 13.0 
ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 12.0 ถึง 14.0 ตอป) และคาดวาการลงทุนภาครัฐในป 2552 จะเรงตัวขึ้นจากฐานที่ต่ํา
ในปกอนมาอยูที่รอยละ 7.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 6.0 ถึง 8.0 ตอป)  

 

2. ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในดานอัตราเงินเฟอคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 

2552 มีแนวโนมจะลดลงมาอยูที่รอยละ 0.7 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 0.2-1.2 ตอป) เนื่องจากแนวโนมราคา
น้ํามันดิบที่คาดวาจะปรับลดลงมากจากป 2551 สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่ไมรวมราคาน้ํามันและราคาอาหารสด จะ
ลดลงมาอยูที่รอยละ 1.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 0.7-1.7     ตอป) อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงดานเสถียรภาพ
ภายในคือ อัตราการวางงานที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 3.8 ของกําลังแรงงาน (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 
3.3 ถึง 4.3 ของกําลังแรงงาน) ตามภาวะเศรษฐกิจที่   หดตัว ในดานเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดวาดุลบัญชี
เดินสะพัดจะเกินดุลสูงมากถึงรอยละ 9.8 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ 9.5 ถึง 10.0 ของ GDP) เนื่องจาก
การเกินดุลการคาสูงเปนประวัติการณถึง 22.3 พันลานดอลลารสหรัฐฯ (โดยมีชวงคาดการณอยูที่ 21.8 ถึง 22.8 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ) การที่ดุลการคาเกินดุลมหาศาลเกิดจากมูลคาสินคานําเขาหดตัวลงมากกวามูลคาสินคาสงออก โดยคาด
วามูลคาสงออกจะหดตัวรอยละ -20.5 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่รอยละ -21.0 ถึง -20.0 ตอป) ในขณะที่มูลคาสินคา
นําเขาคาดวาจะหดตัวมากจากฐานสูงในปกอนมาอยูที่รอยละ -33.2 ตอป (โดยมีชวงคาดการณอยูที่    รอยละ -33.7 ถึง     
-32.7 ตอป)  รายละเอียดสรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2552 (ณ เดอืนมีนาคม) 

2552 f (ณ มีนาคม 2552) 
 2551 

2552 f 
(ณ ธันวาคม 2551) เฉล่ีย ชวง 

สมมติฐานหลกั 

สมมติฐานภายนอก     

1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 14 ประเทศคูคาหลัก (รอยละตอป) 2.8 1.0 -2.0 (-2.2) - (-1.7) 

2) ราคาน้ํามันดิบดูไบ (ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล) 95.0 55.0 50.0 45.0-55.0 

สมมติฐานดานนโยบาย     

3) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐฯ) 33.2 35.0 36.2 35.5-36.5 

4) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นป (รอยละตอป) 2.75 0.75 0.75 0.50-1.00 

5) รายจายภาคสาธารณะตามปงบประมาณ (ลานลานบาท) 2.17 2.42 2.50 2.49-2.51 

ผลการประมาณการ 

1)  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รอยละตอป) 2.6 1.0 -2.5 (-3.0) – (-2.0) 

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

2.2 
2.5 
0.4 

3.1 
2.2 
8.3 

3.0 
1.2 
13.0 

2.5 – 3.5 
1.0 – 1.5 

12.0 – 14.0 

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

1.1 
3.2 
-4.8 

3.7 
3.0 
5.9 

-2.9 
-6.1 
7.0 

(-3.5) – (-2.5) 
(-6.5) – (-5.5) 

6.0 – 8.0 

4) อัตราการขยายตัวปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละตอป) 5.5 0.6 -14.8 (-15.3) – (-14.3) 

5) อัตราการขยายตัวปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละตอป) 7.5 1.2 -25.2 (-25.7) – (-24.7) 

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

0.2 
16.8 
26.4 

-2.7 
-2.7 
-2.8 

22.3 
-20.5 
-33.2 

21.8 – 22.8 
(-21.0) – (-20.0) 
(-33.7) – (-32.7) 

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
     - รอยละของ GDP 

-0.2 
-0.1 

-3.7 
-1.4 

24.7 
9.8 

24.2 – 25.2 
9.5 – 10.0 

 8) อัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละตอป) 
     อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (รอยละตอป) 

5.5 
2.3 

1.0 
0.8 

0.7 
1.2 

0.2 – 1.2 
0.7 – 1.7 

9) อัตราการวางงาน (รอยละของกําลังแรงงานรวม) 1.4 2.5 3.8 3.3 - 4.3 

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

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. (02) 273-9020 ตอ 3252 


