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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2552 

พิจารณาจากบัญชีประชาชาติ 
 

1. ภาพรวม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic 
Product (GDP) หดตัวร้อยละ 2.3 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 
2.5 ในปีท่ีแล้ว เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี
นับตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากผลกระทบของวิกฤติการณ์
การเงินโลกท่ีมีผลต่อการผลิตเพื่อการส่งออกและ        
ภาคบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว โดยภาคนอก
เกษตรหดตัวร้อยละ 2.7 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี
ท่ีแล้ว โดยสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขาย
ปลีกฯ สาขาการขนส่งฯ และสาขาโรงแรมแรมและ
ภัตตาคาร หดตัวร้อยละ 6 .1  0 .3   3 .8  และ 0 . 3 
ตามล าดับ ส่ วนภาคเกษตรขยายตัว ร้อยละ 1 . 3             
ชะลอลงเม่ือเทียบกับร้อยละ 4.2 ในปีท่ีแล้ว ส าหรับด้าน
อุปสงค์ ภายในประเทศการอุปโภคบริ โ ภคของ                
ภาคครัวเรือน และการสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ลดลง
ร้อยละ 1.1 และ 9.2 ตามล าดับ ส่วนการใช้จ่ายอุปโภค
ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีการส่งออก
สินค้าและบริการสุทธิเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับ
ท่ีหดตัวร้อยละ 7.8 ในปีท่ีแล้ว  

 
การผลิตของประเทศในปี 2552 หดตัวร้อยละ 2.3 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2551 เป็นผลจากภาคนอกเกษตร
ที่มีสัดส่วนร้อยละ 90.8 ของการผลิตรวม หดตัวร้อยละ 2.7 
จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปีที่แล้ว โดยเฉพาะสาขา
อุตสาหกรรมที่การผลิตลดลงเกือบทุกหมวด และการลดลง
ในสาขาอ่ืนๆ ประกอบด้วยสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขา
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม และสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร ในขณะที่การผลิตในสาขาอ่ืน ๆ มีการ
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ยกเว้นสาขาการท าเหมืองแร่และ
เหมืองหิน สาขาการก่อสร้าง สาขาการศึกษา และสาขาการ
บริการด้านสุขภาพ ที่ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น  ส่วนภาคเกษตร

ชะลอลงในหมวดพืชผล ในขณะที่บริการทางการเกษตร และ
ป่าไม้หดตัวลง แต่หมวดปศุสัตว์และสาขาประมงขยายตัว
สูงขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี พ.ศ. 2552 ณ ราคา
ประจ าปี  มี มูลค่ า  9 ,041 ,551  ล้านบาท เ ม่ือหักด้วย
ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตจ่ายสุทธิไปต่างประเทศ 
352 ,513 ล้านบาทแล้ว  เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Product: GNP) มีมูลค่า 
8,689,038 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 และเม่ือหักด้วยภาษี
ทางอ้อมสุทธิและค่าเส่ือมราคาแล้ว รายได้ประชาชาติ 
(National Income: NI) ในปีนี้ มีมูลค่า 6,513,065 ล้านบาท 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (per capita GNP) 
เท่ากับ 129,875 บาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว (per 
capita NI) เท่ากับ 97,351 บาท ต่ ากว่า 101,216 บาท ในปี
ที่แล้วร้อยละ 3.8 

ด้านอุปสงค์ในประเทศลดลง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ส่งผลให้ประชาชนขาด
ความเช่ือม่ัน ประกอบกับประชาชนมีก าลังซื้อลดลง จาก
รายได้ภาคเกษตรที่ราคาพืชผลที่ส าคัญลดลง ท าให้การใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ลดลงร้อยละ 1.1 
ในขณะที่การสะสมทุนถาวรเบ้ืองต้นลดลงร้อยละ 9.2 เม่ือ
เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปีที่แล้ว โดยการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงถึงร้อยละ 13.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 
3.2 ในปีที่แล้ว ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.7 
ส าหรับการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 
7.5 เป็นการขยายตัวทั้งรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนแรงงาน 
และค่าซื้อสินค้าและบริการสุทธิ 

ภาคต่างประเทศ ทั้งด้านการส่งออกและการน าเข้าหดตัวลง 
โดยการส่งออกสินค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี ลดลง 
ร้อยละ 11.0 เม่ือเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ในปีที่แล้ว 
เป็นการลดลงของทั้งรายรับจากการส่งออกสินค้า และรายรับ
จากภาคบริการ ส่วนการน าเข้าสินค้าและบริการ ณ ราคา
ประจ าปี ลดลงร้อยละ 22.1 เม่ือเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.0 ในปีที่แล้ว จากการลดลงของการน าเข้าทั้งสินค้าและ
บริการ 

ดุลการค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปีเกินดุล 953,526   
ล้านบาทเทียบกับที่เกินดุล 232,745 ล้านบาทในปีที่แล้ว   
ดุลบัญชีเดินสะพัด มีมูลค่าเกินดุล 754,474 ล้านบาท        
เทียบกับที่เกินดุล 67,380 ล้านบาทในปีที่แล้ว 

รายได้ประชาชาติ หรือผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตในปีนี้
มีมูลค่า 6,513,065 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับ      
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ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ในปี 2551 โดยที่ผลตอบแทนปัจจัย
แรงงานเท่ากับ 2,662,311 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.9            
ของรายได้ประชาชาติ ขยายตัวร้อยละ 2.1 ส่วนผลตอบแทน
ปัจจัยทุน ที่ดิน และการประกอบการมีมูลค่า 4,095,670  
ล้านบาท หรือร้อยละ 62.9 ของรายได้ประชาชาติ ลดลง         
ร้อยละ 6.0 เทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 9.2 โดย
ดอกเบ้ียหนี้สาธารณะและดอกเบ้ียหนี้เพื่อการบริโภค ซึ่ง
เป็นรายการหักจากผลตอบแทนปัจจัยการผลิตมีมูลค่ารวม 
244,916  ล้านบาท 

การออมเบ้ืองต้นในประเทศในปีนี้ มีมูลค่า 2,674,980     
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 2.9 ในปี
ที่แล้ว การออมสุทธิโดยรวมลดลงร้อยละ 15.7 เทียบกับที่
ลดลงร้อยละ 3.0 โดยเป็นผลมาจากการออมของภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ลดลงร้อยละ 40.2 และ 6.0 ตามล าดับ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2552 อยู่ในระดับดี 
ถึงแม้ว่าการออมโดยรวมในประเทศจะลดลงร้อยละ 1.4      
แต่การลงทุนลดลงมากกว่า ส่งผลให้ช่องว่างการออมและ 
การลงทุนหรือดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงถึง 754,474 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Implicit 
Price Deflator) ชะลอลงโดยขยายตัวร้อยละ 1.9 เทียบกับ
ร้อยละ 3.9 ในปีที่แล้ว โดยดัชนีราคาภาคเกษตรลดลงร้อยละ 
2.6 เทียบกับที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ส่วนดัชนีราคาภาค       
นอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงเม่ือเทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2551 

 

2. การผลิต 

การผลิตโดยรวมของประเทศในปี 2552 หดตัวร้อยละ 2.3 
จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2551 เป็นการลดลงครั้งแรก
ในรอบ 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากผลกระทบของ
วิกฤติการณ์การเงินโลกส่งผลต่อการผลิตเพื่อการส่งออกของ 
ไทยและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยภาค
นอกเกษตรหดตัวร้อยละ 2.7  ส่วนภาคเกษตรขยายตัว         
ร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปีที่แล้ว 

 ภาคเกษตร  มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9.2 ของ         
การผลิตรวมชะลอตัวโดยขยายตัวร้อยละ 1.3 เทียบกับ      
ร้อยละ 4.2 ในปีที่แล้ว โดยการผลิตหมวดพืชผลการขยายตัว
ชะลอลง บริการทางการเกษตรและป่าไม้หดตัวลง แต่หมวด     
ปศุสัตว์และสาขาประมงขยายตัวสูงขึ้น 

 ภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 90.8 
ของการผลิตรวม ลดลงร้อยละ 2.7 โดยสาขาอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 6.1 สาขาการค้าฯ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ลดลงเท่ากันที่ร้อยละ 0.3 สาขาการขนส่งฯ ลดลงร้อยละ 3.8 
จากผลกระทบของวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ท าให้การ
ส่งออกและจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง นอกจากนั้น
สาขาการผลิตอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่มีการผลิต          
ชะลอลง เช่น สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และสาขา
ตัวกลางทางการเงิน  

ภาคเกษตร:  ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจาก      
ร้อยละ 4.2 ในปีท่ีแล้ว 

การผลิตรวม ขยายตัวร้อยละ 1.3 โดยสาขาเกษตรกรรม  
การล่าสัตว์ และป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 0.7 จากหมวดพืชผล
ที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 หมวดปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 6.7 
ในขณะที่หมวดบริการทางการเกษตรที่เป็นบริการเกี่ยวเนื่อง
กับการผลิตของหมวดพืชผลหดตัวร้อยละ 11.8 และหมวด
การป่าไม้หดตัวร้อยละ 11.6 ส่วนสาขาประมงขยายตัว    
ร้อยละ 4.4 

อัตราขยายตัวและโครงสร้างการผลิต จ าแนกตามสาขาการผลิต 
(ร้อยละ) 

สาขาการผลิต 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 
2551 2552 2551 2552 

ภาคเกษตร 4.2 1.3 8.8 9.2 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 4.3 0.7 7.3 7.6 
การประมง 3.4 4.4 1.5 1.6 
ภาคนอกเกษตร 2.3 -2.7 91.2 90.8 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 0.2 0.9 2.2 2.3 
การผลิตอุตสาหกรรม 3.9 -6.1 40.1 38.6 
การไฟฟ้า กา๊ซ และการประปา  4.0 0.9 3.4 3.5 
การก่อสร้าง -5.3 0.4 2.2 2.2 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนตจั์กรยานยนต์ ของใช้สว่นบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 

1.0 -0.3 13.7 14.0 

โรงแรมและภัตตาคาร 1.6 -0.3 3.7 3.8 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้  
และการคมนาคม 

-0.5 -3.8 9.8 9.7 

ตัวกลางทางการเงิน 8.3 4.0 3.7 3.9 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เชา่
และบริการทางธุรกิจ 

2.5 1.1 3.9 4.0 

การบริหารราชการแผ่นดนิและ 
การป้องกันประเทศ รวมท้ังการ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

1.3 0.1 2.8 2.9 

การศึกษา 0.3 5.3 2.5 2.7 
การบริการดา้นสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ 

-0.8 2.0 1.2 1.3 

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ 

0.7 0.5 1.9 2.0 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1.8 1.9 0.1 0.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 2.5 -2.3 100.0 100.0 
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สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 

การผลิตโดยรวมขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3 
ในปีที่แล้ว 

 การปลูกพืชผล  ขยายตัวร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากที่
ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในปีที่แล้ว เน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศ
ที่ไม่เอ้ืออ านวย ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยลดลง และอุณหภูมิ
สูงขึ้น  ประกอบกับความต้องการของตลาดโลกที่ชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยพืชหลักที่การผลิตลดลง
ได้แก่ ข้าว ลดลงร้อยละ 0.3 ปาล์มน้ ามัน ลดลงร้อยละ 11.2 
และอ้อยโรงงานลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจากราคาอ้อยในปี 
2551 ตกต่ าท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น 
มันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 9.2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ขยายตัวร้อยละ 27.2 ส าหรับระดับราคาเฉลี่ยของหมวด
พืชผลในปีนี้ หดตัวร้อยละ 4.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 
ในปีที่แล้ว 

 การเลี้ยงปศุสัตว์  ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากร้อยละ 
5.3  ในปีที่แล้ว  โดยการผลิตสุกรขยายตัวร้อยละ 8.2 
เนื่องจากราคาที่สูงในปีที่แล้วจูงใจให้มีการขยายการผลิต 
ในขณะที่การผลิตไก่เนื้อ ไข่ไก่ และโคขยายตัวร้อยละ 6.0  
6.1 และ11.2 ตามล าดับ     ส าหรับระดับราคาเฉลี่ยของ   
ปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 10.6  ชะลอลงจากร้อยละ 18.9 ในปี
ที่แล้วเป็นผลจากราคาสุกร และน้ านมดิบที่ราคาสูงมากในปี
ที่แล้ว 

 การบริการทางการเกษตร  หดตัวร้อยละ 11.8 
จากที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากพื้นที่
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าว อ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ลดลง 

 การป่าไม้  ลดลงร้อยละ 11.6 จากที่ลดลงร้อยละ 
18.5 ในปีที่แล้ว เป็นการผลิตลดลงในทุกกิจกรรม ทั้งไม้ท่อน 
ฟืนและถ่าน  และผลิตภัณฑ์จากป่า   

สาขาประมง 
ขยายตัวต่อเน่ืองร้อยละ 4.4 จากร้อยละ 3.4 ในปี 2551 โดย
ประมงทะเลที่มีสัดส่วนร้อยละ 84.3 ของสาขา ขยายตัว  
ร้อยละ 4.6  จากการขยายตัวของการส่งออกกุ้ง และต้นทุน
เ ช้ื อ เพ ลิ ง ที่ ล ด ล งจ า กน โยบา ยของรั ฐ บ าลที่ ไ ด้ ใ ห้                
ความช่วยเหลือด้านการอุดหนุนราคาน้ ามันแก่ชาวประมง
รายย่อย ประกอบกับราคาน้ ามันตลาดโลกลดลง  ส่วน
ประมงน้ าจืดที่มีสัดส่วนร้อยละ 15.7 ขยายตัวร้อยละ 3.0  
ส าหรับระดับราคาประมงโดยรวมขยายตัวร้อยละ 6.7 เป็น
การเพิ่มขึ้นของราคาทั้งประมงทะเลและประมงน้ าจืด ร้อยละ 
6.1 และ 9.5 ตามล าดับ 

ภาคนอกเกษตร : หดตัวร้อยละ 2.7 เทียบกับท่ี
ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปีท่ีแล้ว  

สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 

การผลิตสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน ขยายตัวร้อยละ 0.9 
จากร ้อยละ  0 .2 ในปีที ่แ ล ้ว  โดยการผลิตน้้า มันด ิบ
ขยายตัวร้อยละ 7.4  จากการผลิตในแหล่งใหม่ ได้แก่ 
แหล่งชบา ลันตา ราชพฤกษ์ และยูงทอง แร่โลหะที่ไม่ใช่
เหล็กขยายตัวร้อยละ 56.5 จากการเพิ่มขึ้นของการผลิต
แร่เงิน ทอง และสังกะสี การท้าเหมืองหิน ดิน ทราย 
ขยายตัวร้อยละ 8.7 จากที่หดตัวร้อยละ 8.8 ในปีที่แล้ว 
เป็นผลจากการก่อสร้างที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และแร่อื่นๆ 
ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากที่หดตัวร้อยละ 11.7 ในปีที่แล้ว 
ส่วนก๊าซธรรมชาติ หดตัวร้อยละ 3.7 จากก๊าซธรรมชาติ
เหลว ที่หดตัวร้อยละ 2.0 จากการผลิตลดลงของแหล่ง
ไพลินและบงกชที ่มีก าลังการผลิตมากที ่สุด  การผลิต
ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 2.2 และการผลิตเกลือลดลงร้อยละ 
0.9 จากการลดลงของการผลิตเกลือสมุทร 

สาขาอุตสาหกรรม  

การผลิตสาขาอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงร้อยละ 6 .1            
จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก เป็นการลดลงใน
เกือบทุกหมวดอุตสาหกรรม ยกเว้นอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ส านักงานฯ และเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีที่ยังมีการขยายตัว 
อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมโดยรวมเริ่มมีการขยายตัวเป็น
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บวกได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนื่องจากเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัวประกอบกับความต้องการในประเทศ
เริ่มปรับตัวดีขึ้น  

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวสูงขึ้น 

 เคมีและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 4.6 
เป็นการขยายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เนื่องจาก
ในช่วงต้นปีได้เริ่มมีการขยายก าลังการผลิตในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีต้นน้ าท าให้ช่วงปลายปีผลผลิตขยายตัวสูง 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีการขยายตัวชะลอลง 

 เครื่องจักรส านักงานฯ  ขยายตัวร้อยละ 3.1 ชะลอ
ลงจากร้อยละ  20 . 4  ในปีที่ แล้ว  โดยการส่งออกของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในช่วงครึ่งปีแรกหดตัวลงอย่างมาก 
แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในช่วง
ครึ่งปีหลังส่งผลให้การผลิตขยายตัวสูง ท าให้ การผลิต
โดยรวมทั้งปีขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีที่แล้ว  

อุตสาหกรรมท่ีการผลิตลดลง 

 อาหารและเครื่องดื่ม  หดตัวร้อยละ 3.3  จาก
อุตสาหกรรมน้ าตาล และการแปรรูปผักและผลไม้ เนื่องจาก
วัตถุดิบจากภาคเกษตรลดลง ประกอบกับการผลิตเบียร์
ลดลงร้อยละ 14.9 ตามการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจ  
 ยาสูบ หดตัวร้อยละ 8.1 จากความต้องการบริโภค
ในประเทศที่ลดลงเนื่องจากการปรับภาษีสรรพสามิตท าให้
ราคาสูงขึ้น 
 สิ่งทอสิ่งถัก หดตัวร้อยละ 6.0 ลดลงต่อเน่ืองจากปีที่
แล้ว เป็นผลจากการส่งออกไปต่างประเทศในส่วนของผ้าผืน
ลดลง ประกอบกับการลดลงของความต้องการวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมปลายน้ าคืออุตสาหกรรมเส้ือผ้า  
 เครื่องแต่งกาย หดตัวร้อยละ 6.0 เนื่องจากการ
ส่งออกลดลงจากการสูญเสียตลาดในการแข่งขันกับประเทศ
ที่ต้นทุนต่ า เช่น จีน และเวียดนาม และภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลง 
 หนังและและผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์  หดตัว        
ร้อยละ 9.4 เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ลดลง 
 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ หดตัวร้อยละ 1.9 เป็นผล
จากอุตสาหกรรมไม้เพื่อการก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
ไม้ลดลงตามอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หดตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  หดตัวร้อยละ 
1.4 ตามความต้องการใช้ในประเทศในงานพิมพ์ต่างๆ             
ที่ลดลง   
 การพิมพ์และอุตสาหกรรมการพิมพ์  หดตัว          
ร้อยละ 3.0 เป็นผลมาจากการให้บริการทางด้านการพิมพ์
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง  

 โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม  หดตัวร้อยละ 0.9         
จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง ท าให้ความต้องการใช้
พลังงานโดยรวมลดลง  

 

 ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก ลดลง   
ร้ อยล ะ  2 . 6  เ นื่ อ ง จากผลผลิ ตยาง รถยนต์ แล ะยา ง
รถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 6.1 เป็นผลจากการลดลงของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกหดตัวร้อยละ 
7.5 ตามความต้องการใช้ในประเทศและตลาดต่างประเทศที่
ลดลง 
 ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ  หดตัว ร้อยละ 7 . 5 
ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยผลิตภัณฑ์กระจกและคอนกรีต
ลดลงจากความต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออก        
ที่ยังหดตัวต่อเน่ือง 

ภาวะการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
 (ร้อยละ) 
 

หมวดการผลิต 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 
2551 2552 2551 2552 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2.0 -3.3 14.8 15.3 
ยาสูบ -1.4 -8.1 0.7 0.7 
สิ่งทอสิ่งถัก -3.4 -6.0 4.3 4.3 
เคร่ืองแต่งกาย -0.5 -6.0 4.5 4.5 
หนังและผลิตภณัฑ์จากหนังสัตว ์ -5.3 -9.4 2.8 2.7 
ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ -6.1 -1.9 0.2 0.2 
กระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ -6.3 -1.4 1.6 1.7 
การพิมพแ์ละอุตสาหกรรมการพิมพ ์ -0.5 -3.0 0.6 0.7 
โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลยีม -11.7 -0.9 5.6 5.9 
เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี -3.4 4.6 4.5 5.0 
ผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสติก 0.5 -2.6 3.2 3.3 
ผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ -1.7 -7.5 4.2 4.1 
โลหะข้ันมูลฐาน -7.0 -11.6 0.9 0.8 
ผลิตภณัฑ์โลหะ -2.5 -8.9 2.4 2.4 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์ 8.0 -13.0 6.3 5.8 
เคร่ืองจักรส านักงาน เคร่ืองท าบัญชีและ
เคร่ืองค านวณ 

20.4 3.1 11.7 12.8 

เคร่ืองจักรและอุปกรณไ์ฟฟ้า 0.0 -1.1 1.9 2.0 
วิทยุ โทรทัศน์และอุปกรณก์ารสื่อสาร -3.2 -3.3 8.4 8.6 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และนาฬิกา 

6.0 -5.2 1.0 1.0 

ยานยนต ์ 16.5 -24.8 12.0 9.6 
อุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ 53.1 -12.9 1.9 1.8 
เคร่ืองเรือนและอุตสาหกรรมอื่น 6.0 -1.7 6.5 6.8 
รวม 3.9 -6.1 100.0 100.0 
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 โลหะขั้นมูลฐาน หดตัวร้อยละ 11.6 เน่ืองจากความ
ต้องการใช้เหล็กในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
 ผลิตภัณฑ์โลหะ หดตัวร้อยละ 8.9 หดตัวในทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการเคลือบโลหะ เนื่องจากความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหดตัวลง  

 เครื่องจักรและอุปกรณ์  หดตั วร้อยละ 13 . 0            
จากการลดลงของการผลิตเครื่องจักรที่ ใช้ในบ้าน เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ตู้ เย็น พัดลมไฟฟ้า ฯลฯ ที่ลดลงตาม        
การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า  
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า หดตัวร้อยละ 1.1 
จากการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ลดลงตามภาวะการส่งออกและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง        
ในประเทศ  
 วิทยุ  โทรทัศน์ฯ หดตัวร้อยละ 3.3 จาการผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงร้อยละ 7.5 ตามความต้องการ
ในต่างประเทศที่ลดลง  
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และนาฬิกา หดตัวร้อยละ 5.2 จากการผลิตนาฬิกาและ
ช้ินส่วนลดลงตามความต้องการของต่างประเทศ 
 ยานยนต์ หดตัวร้อยละ 24 .8  เนื่องจากความ
ต้องการรถยนต์ ในประเทศลดลงโดยเฉพาะรถยนต์          
เพื่อการพาณิชย์ ประกอบกับการส่งออกรถยนต์ในตลาด
ต่างประเทศหดตัวมากตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า  
 อุปกรณ์การขนส่ง อ่ืนๆ  หดตัวร้อยละ 12 . 9          
ตามความต้ องการรถจัก รยานยนต์ ในประ เทศแล ะ
ต่างประเทศที่ลดลง 
 เครื่องเรือนและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หดตัวร้อยละ 
1.7 เป็นผลจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ลดลงตามความ
ต้องการในประเทศและการส่งออก 
 
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
การผลิตโดยรวม ขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากร้อยละ 
4.0 ในปีที่แล้ว  เป็นการชะลอลงของทุกกิจกรรม โดย             
การผลิตและการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 
82.7 ของสาขา ขยายตัวร้อยละ 0.7 ตามแนวโน้มการใช้
กระแสไฟฟ้าโดยรวมที่ชะลอลง โดยการใช้ไฟฟ้าของกิจการ
ขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.9 และ 3.7 
ตามล าดับ ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนขยายตัว   
ร้อยละ 5 .5  ส่วนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าประปา 
ขยายตัวร้อยละ 0.4  ชะลอลงจากร้อยละ 1.2 ในปีที่แล้ว และ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ชะลอตัวโดยขยายตัวร้อยละ 3.5 จาก
ร้อยละ 6.6 ในปีที่แล้ว ตามปริมาณผลผลิตก๊าซธรรมชาติที่
เข้าโรงแยกก๊าซฯ 

สาขาการก่อสร้าง 

มูลค่าเพิ่มสาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 0.4 จากที่หดตัว 
ร้อยละ 5.3 ในปีที่แล้ว โดยมูลค่าเพิ่มการก่อสร้างภาครัฐ 
ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากการก่อสร้างของรัฐบาลกลางและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเร่งรัดการก่อสร้างถนน 
อาคารส านักงานและแหล่งน้ าในชนบท รวมทั้งโครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงระหว่างเมืองทั่วประเทศ 
ภายใต้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (หรือแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็งปี 2555 : SP2) ของรัฐบาล ประกอบกับรัฐวิสาหกิจ
มีการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 จังหวัดระยอง ของการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟรางคู่สายชายฝั่ ง
ตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ส่วนมูลค่าเพิ่มการก่อสร้าง
ภาคเอกชน  หดตัวต่อเนื่องร้อยละ 4.6 จากที่หดตัวร้อยละ 
0.4 ในปีที่แล้ว เน่ืองจากการลดลงของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 

อัตราขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(ร้อยละ) 

ประเภทผู้ใชไ้ฟฟ้า 2550 2551 2552 
ท่ีอยู่อาศัย 4.1 2.7 5.5 
กิจการขนาดเล็ก 6.2 3.0 4.4 
กิจการขนาดกลาง 1.9 0.4 -1.9 
กิจการขนาดใหญ่ 4.9 1.2 -3.7 
กิจการเฉพาะอย่าง 5.9 5.1 3.4 
อื่น ๆ 2.2 -0.1 2.1 

รวม 4.2 1.6 0.0 
 

โครงสร้างการใช้ไฟฟ้า 
(ร้อยละ) 

 ประเภทผู้ใชไ้ฟฟ้า 2550 2551 2552 
ท่ีอยู่อาศัย 21.6 21.8 23.0 
กิจการขนาดเล็ก 10.3 10.4 10.9 
กิจการขนาดกลาง 17.5 17.3 16.9 
กิจการขนาดใหญ่ 42.0 41.8 40.2 
กิจการเฉพาะอย่าง 3.1 3.2 3.3 
อื่น ๆ 5.6 5.5 5.6 

รวม 100.0 
0 

100.0 
0 

100.0 
0 

อัตราขยายตัวของสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
(ร้อยละ) 

รายการ 2550 2551 2552 
การไฟฟ้า 4.7 4.1 0.7 
โรงแยกก๊าซ 15.8 6.6 3.5 
การประปา 2.7 1.2 0.4 

รวม 5.1 4.0 0.9 
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และอาคารพาณิชย์ แม้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมจะลดลง 
แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน  

โดยรวมลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 1.0     
ในปีที่แล้ว โดยการขายส่ง ขายปลีก  หดตัวร้อยละ 0.6        
จากการค้าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศที่หดตัวร้อยละ 2.4 
ตามปริมาณการน าเข้าสินค้าที่ลดลง ในขณะที่การขายส่ง 
ขายปลีก สินค้าในประเทศหดตัวในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ตามภาวะการผลิตในประเทศ ส่วนการซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
ขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากร้อยละ 3.0 ในปีที่แล้ว โดย
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 6.3 
ในขณะที่การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องดนตรี และ
เครื่องกีฬา ลดลงร้อยละ 2.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 14.6 ใน
ปีที่แล้ว  

สาขาโรงแรมภัตตาคาร 

บริการโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 0.3 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปีที่แล้ว โดยที่ภัตตาคารลดลงร้อยละ 
0.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 เป็นผลจากการลดลงของ      
การบริโภคของครัวเรือน ส่วนโรงแรมลดลงร้อยละ 0.1 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 0.2 ตามจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ       
ที่ลดลงร้อยละ 3.0 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี จ านวน
นักท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 16.1 ต่อเนื่องจากปลายปี 2551 
ส าหรับในช่วงครึ่งหลังของปีจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวถึง
ร้อยละ 12.4 สาเหตุส าคัญมาจากปัญหาทางการเมือง
ภายในประ เทศที่ ส่ งผลกระทบต่ อความเ ช่ือ ม่ันของ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ประกอบกับประเทศที่เป็นตลาด
นักท่องเที่ยวหลักของไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ และมีการ
แพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยรายได้
จากการท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 8.9   อัตราการเข้าพักแรม
ปรับลดลงจากร้อยละ 56.2 ในปีที่แล้ว เป็นร้อยละ 49.2 และ
อัตราค่าห้องพักลดลง 

สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 

ลดลงต่อเน่ืองร้อยละ 3.8 จากที่หดตัวร้อยละ 0.5 ในปีที่แล้ว 
โดยการขนส่งทางอากาศหดตัวร้อยละ 10.8 เนื่องจาก
จ านวนผู้โดยสารที่ลดลงตามจ านวนภาวะการท่องเที่ยวที่  
หดตัวลง การส่ือสารและโทรคมนาคมหดตัวร้อยละ 4.8 
เนื่ อ งจ ากผู้ ป ร ะ กอบก าร ด้ า นธุ รกิ จ โทร คมนาคม มี               

ผลประกอบการลดลง ส่วนการขนส่งทางบกขยายตัวร้อยละ 
0.6 ชะลอลงจากร้อยละ 3.6 ในปีที่แล้ว 

สาขาตัวกลางทางการเงิน  

การบริการทางการเงินขยายตัวร้อยละ  4.0  ชะลอลง เม่ือ
เทียบกับร้อยละ 8.3 ในปีที่แล้ว จากผลประกอบการธนาคาร
พาณิชย์ชะลอลงจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิ  เนื่องจากการ
ชะลอตัวของรายรับดอกเบ้ียตามการลดลงของสินเช่ือที่ให้แก่
ภาคธุรกิจ ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียลดลงในอัตราที่น้อยกว่า
ตามปริมาณเงินฝากที่ลดลง ทั้งนี้เกิดจากผู้ฝากได้น าเงินไป
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น 
หลักทรัพย์ หุ้นกู้ภาคเอกชน และพันธบัตรของรัฐบาล 
นอกจากนี้ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ชะลอตัวลง
เช่นเดียวกัน 

สาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ 

สาขานี้โดยรวม ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอตัวเม่ือเทียบกับ
ร้อยละ 2.5 ในปีที่แล้ว โดยการเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 79.5 ของสาขา โดยขยายตัวร้อยละ 2.5 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 3.4  ส่วนบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้อยละ 
5.0  บริการธุรกิจ ลดลงร้อยละ 3.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 
6.4 ในปีที่แล้ว ประกอบด้วยบริการทางด้านบัญชี ลดลง  
ร้อยละ 3.7 และการลดลงของบริการถ่ายรูป บริการด้าน
กฎหมาย โฆษณา และการให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรมฯ  

สาขาบริการอ่ืนๆ 

การบริการอ่ืนๆ โดยรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 0.6  ในปีที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การศึกษา ขยายตัวร้อยละ 5.3 จากร้อยละ 0.3 ในปี
ที่แล้ว โดยการศึกษาภาครัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 5.3 และ
การศึกษาภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.2  
 บริก ารด้ าน สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 
ขยายตัวร้อยละ 2.0 จากที่ลดลงร้อยละ 0.8 ในปีที่แล้ว โดย
บริการด้านสุขภาพภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.9 และบริการ
ด้านสุขภาพภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.1  
 การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล
อ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 0.7 ในปีที่แล้ว  โดย
หมวดบริการบันเทิง วัฒนธรรมและกิจกรรมด้านกีฬา 
ขยายตัวร้อยละ 1.7 ชะลอตัวจากร้อยละ 3.5 ประกอบด้วย 
กิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และเคเบิลทีวี ขยายตัว
ร้อยละ 3.3 จากร้อยละ 3.2 ตามค่าใช้จ่ายในการโฆษณา



- 7 -

 
 

National Income of Thailand 2009 edition 
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

สินค้าและค่าเช่าส่ือโทรทัศน์ของผู้ผลิตสินค้า สลากกินแบ่ง
รัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.0 จากร้อยละ 2.1 หมวดบริการ 
 อ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากร้อยละ 8.9 ในขณะที่
บริการส่วนบุคคล เช่น บริการซักรีด เสริมสวย และบริการ
อ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 4.5 จากที่ลดลงร้อยละ 9.2 ในปีที่แล้ว  
 

3. รายจ่ายประชาชาติ 

3.1 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน ในปี 
2552 ลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับท่ีขยายตัวร้อยละ 2.9 
ในปี 2551 เป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540 

 
สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงไตรมาส 3 
ภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการหดตัวลง ส่งผลให้
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้ น ประกอบกับสถานการณ์ความ    
ไม่สงบทางการเมืองส่งผลต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภค 
รวมทั้งรายได้เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาพืชผล
ส าคัญที่ลดลง ส่งผลให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง แม้ว่าจะ
มีปัจจัยสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอย เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ทรง
ตัวในระดับต่ า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล “5 
มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ” เป็นต้น แต่กระนั้นการใช้
จ่ายของครัวเรือนยังคงลดลงร้อยละ 1.1 เป็นการลดลง         

ครั้งแรก นับจากการหดตัวในอัตราสูงในช่วงการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540 

การใช้จ่ายของครัวเรือนลดลงในหมวดสินค้าคงทนประเภท
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสินค้ากึ่งคงทนโดยเฉพาะ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม ที่ลดลงมากในปีนี้ ในขณะ
ที่สินค้าไม่คงทนชะลอตัว โดยเฉพาะหมวดอาหารชะลอตัว
ต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ลดลงต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามการ         
ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

อัตราขยายตัวและโครงสร้างรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของครัวเรือน 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

  (ร้อยละ) 

หมวดรายจ่าย 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 

2551 2552 2551 2552 

อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 1.8 1.1 25.7 26.3 
เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ -1.0 -7.8 7.7 7.2 
เสื้อผ้าและรองเท้า 0.5 -3.2 7.2 7.1 
ท่ีอยู่อาศัย ประปา ไฟฟา้ ก๊าซ และเชื้อเพลิงอืน่ๆ 3.8 3.4 10.5 11.0 
เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ และ 
การบ ารุงรักษาครัวเรือน 

7.0 -9.8 9.4 8.5 

การรักษาพยาบาล 4.8 5.5 6.6 7.0 
การขนส่ง 3.7 -2.9 14.6 14.4 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 4.9 -1.8 4.3 4.3 
บันเทิงและนนัทนาการ 3.3 -4.9 6.9 6.6 
การศึกษา  2.2 4.9 0.5 0.6 
ภัตตาคารและโรงแรม 2.3 0.2 8.9 9.0 
สินค้าและบริการเบ็ดเตล็ด 3.8 0.6 6.7 6.8 
คนไทยใช้จ่ายต่างประเทศ -10.6 -12.4 2.7 2.4 
หัก คนต่างประเทศใช้จ่ายในประเทศไทย -0.2 -6.1 11.7 11.1 

การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 2.9 -1.1 100.0 100.0 
 

หมวดอาหารและ เค รื่ อ ง ดื่ ม ท่ี ไ ม่มี แ อลกอฮอล์                     
มีความส าคัญสูงสุดของการใช้จ่ายของครัวเรือน โดยมี
สัดส่วนร้อยละ 26.3 ชะลอตัวเหลือร้อยละ 1.1 เทียบกับ       
ร้อยละ 1.8 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภค
อาหารชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.4 หมวดอาหารที่การบริโภค
ลดลงได้แก่ สัตว์น้ าลดลงร้อยละ 2.6 ผลไม้ลดลงร้อยละ 5.3 
ผักลดลงร้อยละ 4.3 และน้ าตาลและของหวานลดลงร้อยละ 
1.5 ส่วนข้าวและอาหารประเภทแป้งชะลอตัวร้อยละ 0.8  
ส าหรับหมวดอาหารที่ยังคงขยายตัวได้แก่ เนื้อสัตว์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.0 นม เนย และไข่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 น้ ามันและ
ไขมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6   และผลิตภัณฑ์อาหาร อ่ืนๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 3.3 

หมวดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และยาสูบ ลดลงร้อยละ 
7.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.0 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์  ลดลงร้อยละ 7.8      
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2543 2546 2549 2552

ร้อยละ

ปี

อัตราขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ของครัวเรือน

การให้บริการบัตรเครดิต การให้กู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย ์และดชันีความเชื่อม่ันผู้บริโภค 
(พันล้านบาท) 2550 2551 2552 

ปริมาณการใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ 636 711 737 
การเบิกเงินสดล่วงหนา้ 204 210 200 
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวม 840 921 936 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 11.8 9.5 1.7 
การให้กู้ยืมเพือ่การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 1,410  1,586 1,694 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 18.7 12.5 6.8 
ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 77.1 77.8 74.3 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -6.5 0.9 -4.5 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มูลค่าท่ีแท้จริง 
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โดยเบียร์ ลดลงร้อยละ 11.7 ในขณะที่สุรายังคงขยายตัวร้อย
ละ 7.9 ส่วนการบริโภคยาสูบ หดตัวร้อยละ 7.8 ส่วนหนึ่ง
เป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบตั้งแต่ปี 2551  

หมวดเสื้อผ้าและรองเท้า หดตัวร้อยละ 3.2 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 0.5 ในปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ โดยรายจ่ายซื้อเส้ือผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และ
รองเท้า หดตัวร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

หมวดท่ีอยู่อาศัย ประปา ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 
ขยายตัวร้อยละ 3.4 ต่ ากว่าร้อยละ 3.8 ในปีที่แล้ว เป็นผลมา
จากค่าเช่าที่พักอาศัยและน้ าประปา ชะลอตัวเหลือร้อยละ 
2.6 ส่วนค่ากระแสไฟฟ้า แก๊ส และเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ขยายตัว
ต่อเน่ืองร้อยละ 5.8 

หมวดเครื่องเรือน  เครื่องใช้ และการบ ารุงรักษา
ครัวเรือน หดตัวร้อยละ 9.8 เป็นผลมาจากการใช้จ่ายทั้งใน
หมวดเครื่ องเรือน และเครื่ องใช้ในครัว เรือนและการ
บ ารุงรักษาครัวเรือน หดตัวร้อยละ 13.6 และร้อยละ 9.1 
ตามล าดับ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซบเซา
ท าให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น 

หมวดการรักษาพยาบาล ขยายตัวร้อยละ 5.5 สูงกว่า         
ร้อยละ 4.8 ในปีที่แล้ว โดยการบริโภคยารักษาโรคและ
เวชภัณฑ์  ขยายตั ว ร้อยละ  6 . 3  ในขณะที่ ค่ าบริก าร
โรงพยาบาล ชะลอตัวเหลือร้อยละ 3.8 

หมวดขนส่ง ลดลงร้อยละ 2.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
3.7 ในปีที่แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายซื้อยานพาหนะหดตัว       
ร้อยละ 5.8 โดยปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่ง ชะลอตัว
เหลือร้อยละ 4.2 ส่วนรถจักรยานยนต์ หดตัวร้อยละ 13.0 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซบเชา
จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลกและปัญหาความไม่
แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ลดลงร้อยละ 1.6 ปรับตัวขึ้นเม่ือเทียบกับการหดตัว
ร้อยละ 9.6 ในปีที่แล้ว เนื่องจากการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ ามันเช้ือเพลิง       
ที่ลดลง ส าหรับค่าบริการขนส่งสาธารณะ ขยายตัวร้อยละ 
0.1 

 

 

หมวดสื่อสารและโทรคมนาคม  หดตัวร้อยละ 1.8 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 4.9 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการลดลงของ
การใช้จ่ายทั้งบริการไปรษณีย์และบริการโทรศัพท์ โดย
จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชะลอลงโดยขยายตัว 
ร้อยละ 5.4 ส่วนจ านวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานลดลง
ต่อเน่ืองร้อยละ 1.2 

หมวดการศึกษา ขยายตัวร้อยละ 4.9 สูงกว่าการขยายตัว
ร้อยละ 2.2 ในปีที่แล้ว  โดยจ านวนนักเรียนนักศึกษา         
ในสถานศึกษาเอกชนโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในระดับ
อาชีวศึกษา  

หมวดภัตตาคารและโรงแรม  ชะลอตัวต่อเนื่องเหลือเพียง
ร้อยละ 0.2 จากร้อยละ 2.3 ในปีที่แล้ว โดยบริการภัตตาคาร
ชะลอลงเหลือร้อยละ 0.2 ในขณะที่บริการโรงแรมลดลง          
ร้อยละ 0.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความวิตกกังวลของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง โดยเฉพาะการประกาศ พ.ร.ก.บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และต่อเนื่อง
ตลอดปีในบางพื้นที่  รวมทั้งยังคงมีการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในบางจังหวัด ส่งผลให้
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 3.0  

 

 

 

ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ 
(บาท/ลิตร) 2550 2551 2552 

น้ ามันเบนซิน 95 29.17 35.06 37.50 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 5.7 20.2 6.9 

น้ ามันเบนซิน 91 28.32 33.43 31.30 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 5.7 18.0 -6.3 

น้ ามันแกส๊โซฮอล์ 95 อี 10 26.17 28.97 27.70 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 0.3 10.7 -4.3 

น้ ามันดเีซล HSD 25.66 31.26 24.77 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 0.3 21.8 -20.8 
ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

ยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ 
ประเภทยานยนต์ 2550 2551 2552 

รถยนต์นั่ง (คัน) 169,559 225,751 235,169 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -11.4 33.1 4.2 
รถจักรยานยนต์ (พนัคัน) 1,558 1,748 1,521 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -18.9 12.1 -13.0 
ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราขยายตัวและโครงสร้างรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของครัวเรือน 
จ าแนกตามลักษณะความคงทน 

  (ร้อยละ) 

ลักษณะความคงทน 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 

2551 2552 2551 2552 

สินค้าคงทน 10.8  -6.3  12.2 11.6 
สินค้ากึ่งคงทน 3.2  -8.6  14.6 13.5 
สินค้าไม่คงทน 1.5  0.7  48.3 49.2 
บริการ 1.8  2.1  24.9 25.7 

การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 2.9 -1.1 100.0 100.0 
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รายจ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคของครัวเรือน จ าแนกตาม
ลักษณะความคงทน 4 ประเภท คือ 

สินค้าคงทน (Durable goods) ได้แก่ ยานพาหนะ            
เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์ วิทยุ 
และโทรทัศน์ มีสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของการใช้จ่ายรวม หด
ตัวร้อยละ 6.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 10.8 ในปีที่แล้ว 

สินค้ากึ่งคงทน (Semi-durable goods) ประกอบด้วย 
เส้ือผ้า รองเท้า ภาชนะและส่ิงทอที่ใช้ในครัวเรือน มีสัดส่วน
ร้อยละ 13.5 ของการใช้จ่ายรวม หดตัวร้อยละ 8.6 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปีที่แล้ว 

สินค้าไม่คงทน  (Non-durable goods) ประกอบด้วย 
อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน และ
ไฟฟ้าประปา มีสัดส่วนสูงร้อยละ 49.2 ของการใช้จ่ายรวม 
ชะลอตัวเหลือร้อยละ 0.7 จากร้อยละ 1.5 ในปีที่แล้ว  

บริการ (Services) มีสัดส่วนร้อยละ 25.7 ของการใช้จ่ายรวม
ประกอบด้วย บริการการศึกษา สาธารณสุข โรงแรมภัตตาคาร 
การบันเทิงและนันทนาการ ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวสุทธิ และ
บริการอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 2.1 สูงกว่าร้อยละ 1.8 ในปีที่แล้ว  

3.2 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล 

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคทั้งหมดของรัฐบาลในปี 2552 ณ 
ราคาประจ าปีมีมูลค่า 1,213,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก            
ปีที่แล้ว ร้อยละ 8.3 โดยจ าแนกเป็นค่าตอบแทนแรงงาน 
847,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และรายจ่ายค่าซื้อ
สินค้าและบริการสุทธิ 366,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.1 เนื่องจากมีการปรับปรุงการก าหนดอัตราและสิทธิใน
การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญใหม่ตั้งแต่      
ต้นปีงบประมาณ 2552 

มูลค่าที่แท้จริงของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.5 โดยค่าตอบแทนแรงงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการสุทธิ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 

3.3 การสะสมทุนเบื้องต้น  

การสะสมทุนเบ้ืองต้น (Gross Capital Formation) ซึง่ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ การสะสมทุนถาวรเบ้ืองต้น (Gross Fixed Capital 
Formation) หรือ การลงทุนรวม (Investment) และส่วนเปลี่ยน
สินค้าคงเหลือ (Change in Inventories) โดยการลงทุนรวม        
ปี 2552 หดตัวร้อยละ 9.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.2 ในปีที่
แล้ว เป็นผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนที่หดตัวร้อยละ 
13.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในขณะที่การลงทุน

ภาครัฐปรับตัวดีขึ้นโดยขยายตัวร้อยละ 2.7 จากที่หดตัว   
ร้อยละ 4.7 ในปีที่แล้ว 

 
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น  หรือการลง ทุนรวม
ภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 13.1 จากที่ขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 ในปีที่แล้ว  เป็นผลมาจากการหดตัวลงทั้ ง            
การก่อสร้างและเครื่องจักรเครื่องมือที่หดตัวลงร้อยละ 5.1 
และ 15.3 ตามล าดับ  

การก่อสร้าง  หดตัวร้อยละ 5.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 
0.1 ในปีที่แล้ว โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และอาคาร
พาณิชย์ ลดลงร้อยละ10.0 และ 9.9 ตามล าดับ แม้ว่าในปีนี้
ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมลดลง แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การก่อสร้าง
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%

อัตราการขยายตวัของการสะสมทนุถาวรเบื้องตน้    
หรือการลงทุน

ภาครฐั รวม เอกชน

อัตราการขยายตัวและโครงสร้างการลงทุน 
(ร้อยละ) 

 
อัตราขยายตัว  โครงสรา้ง 

2551 2552 2551 2552 
    1.  ภาคเอกชน 3.2 -13.1 75.6 72.4 

 การก่อสร้าง 0.1 -5.1 16.5 17.3 
 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 4.1 -15.3 59.1 55.1 

   2.  ภาครฐั -4.7 2.7 24.4 27.6 
 การก่อสร้าง -9.0 5.9 16.0 18.6 
 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 4.8 -3.4 8.4 9.0 

       การลงทุน 1.2 -9.2 100.0 100.0 

อัตราขยายตัวและโครงสร้างการลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ีปี 2531   
(ร้อยละ) 

ประเภท 
อัตราขยายตัว  โครงสรา้ง  

2551 2552 2551 2552 
1.การก่อสร้าง 0.1 -5.1 21.9 23.9 

ท่ีอยู่อาศัย 0.9 -10.0 13.5 14.0 
โรงงาน -4.8 7.4 2.2 2.7 
อาคารพาณิชย ์ 6.2 -9.9 2.6 2.7 
อื่นๆ -3.9 9.6 3.6 4.5 

2.เครื่องจักรเครื่องมือ 4.1 -15.3 78.1 76.1 
3. รวม 3.2 -13.1 100.0 100.0 
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อาคารโรงงานและอาคารอ่ืนๆ ยังคงขยายตัวร้อยละ 7.4 และ
ร้อยละ 9.6 ตามล าดับ  

เครื่องมือเครื่องจักร  หดตัวลงร้อยละ 15.3 เป็นผลมาจาก
การลงทุนในหมวดเครื่ องจักร อุตสาหกรรมและหมวด
เครื่องใช้ส านักงานลดลงร้อยละ 15.2 และ 21.1ตามล าดับ  
เนื่องจากปริมาณการน าเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต
ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ ประกอบกับ
หมวดยานพาหนะหดตัวร้อยละ 7.5 โดยเฉพาะการลดลงของ
การซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุก 

การลงทุนภาครัฐ 

การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่   
หดตัวลงร้อยละ 4.7 ในปีที่แล้ว 

อัตราขยายตัวและโครงสร้างการลงทุนภาครัฐ  
(ร้อยละ) 

ประเภท 
อัตราขยายตัว  โครงสรา้ง 

2551 2552 2551 2552 
1.การก่อสร้าง -9.0 5.9 65.4 67.5 

ท่ีอยู่อาศัย -19.9 -34.9 8.4 5.3 
มิใช่ท่ีอยู่อาศยั 4.9 7.7 11.4 12.0 
งานโยธาและอื่นๆ -9.8 13.0 45.6 50.2 

2.เครื่องจักรเครื่องมือ 4.8 -3.4 34.6 32.5 
   การลงทุน -4.7 2.7 100.0 100.0 

การก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 5.9 เทียบกับที่หดตัวร้อยละ 
9.0 ในปีที่แล้ว เป็นผลจากการก่อสร้างของรัฐบาลกลางและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายตัวร้อยละ 6.5 จากที่    
หดตัวร้อยละ 7.7 เป็นการเร่งรัดการก่อสร้างถนน อาคาร
ส านักงานและแหล่งน้ าในชนบท และโครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงทางหลวงระหว่างเมืองทั่วประเทศภายใต้แผน
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (หรือแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 
2555 : SP2) ของรัฐบาล ประกอบกับการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากที่หดตัวร้อยละ 11.5 เนื่องจากมีการ
ก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยที่ 6 จังหวัดระยอง ของการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย และโครงการรถไฟรางคู่สายชายฝั่งตะวันออก
ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

เครื่องจักรเครื่องมือ หดตัวร้อยละ 3.4 จากที่ขยายตัว      
ร้อยละ 4.8 ในปีที่แล้ว เป็นการหดตัวของการลงทุนของ
รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ลดลงร้อยละ 
11.6 ในขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 1.9 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในปีนี้มีการน าเข้าเครื่องบินเพื่อการ
พาณิชย์ ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน     
3 ล า มูลค่า 11,682 ล้านบาท 

3.4 ส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ ปี 2552 ส่วน
เปลี่ยนสินค้าคงเหลือ ณ ราคาประจ าปีมีมูลค่าลดลง 
261,315  ล้านบาท ลดลงมากจากปีที่ผ่านมา โดยการสะสม
สต็อกลดลงทั้ ง สินค้า เกษตรและสินค้ า อุตสาหกรรม 
ภาวะการผลิตโดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในครึ่งปีแรก ท า
ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยเผชิญกับภาวะ
ถดถอย  ส่งผลให้การส่งออกหดตัวลงมาก การผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจึงลดลงเกือบทุกหมวดสินค้า ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เร่งระบายสินค้าส าเร็จรูปออกสู่ตลาด 
และปรับระดับการส ารองวัตถุดิบลง ส่งผลให้การน าเข้า
สินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าลดลงมาก  สินค้า
อุตสาหกรรมที่มีการสะสมสต็อกลดลงค่อนข้างมาก ได้แก่ 
หมวดคอมพิวเตอร์และช้ินส่วน แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และโดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากประเทศ
ผู้ผลิตที่ส าคัญ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ ผลผลิตในประเทศลดลงจึงต้องน าเข้าสินค้าเพื่อ
การบริโภคเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการสินค้าประเภท
อาหารทะเลแช่แข็ง โดยเฉพาะกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งใน
ตลาดโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ผู้น าเข้าที่เริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง  โดยประเทศผู้น าเข้า
ได้หันมาน าเข้าสินค้าอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น  ทดแทนการ
น าเข้าจากผู้ผลิตรายส าคัญอย่างจีน เนื่องจากประสบปัญหา
ความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งตรวจพบสารตกค้างและ     
ส่ิงปลอมปนในอาหารทั้งในสินค้าประมง  และปศุสัตว์  
นอกจากนี้มูลค่าการส่งออกทองค าเพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากราคาทองค าในตลาดโลกสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง จูงใจให้มีการส่งออกทองค าเป็นจ านวนมากเพื่อท า
ก าไรจากส่วนต่างของราคา ส่งผลให้สต็อกทองค าในประเทศ
ลดลงมาก อย่างไรก็ตามสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการมี
การสะสมสต็อกเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดเครื่องแต่งกาย 
เนื่องจากมีการน าเข้าเส้ือผ้าส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน และเส้ือผ้าแฟช่ันจาก
ฮ่องกง ประกอบกับเริ่มมีค าส่ังซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
ในช่วงครึ่งปีหลัง จึงท าให้ผู้ประกอบการเริ่มสต็อกสินค้า
เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมการส่งออก ส่วนในด้านสินค้าเกษตรกรรม 
ปริมาณสต็อกข้าวเปลือกโดยรวมลดลง เนื่องจากผลผลิต
ข้าวเปลือกในปีนี้โดยเฉพาะข้าวนาปรังลดลง จากการปรับ
ลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายรัฐบาล เน่ืองจากสถานการณ์
ภัยแล้งที่ส่งผลให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ในขณะที่โรงสียังคง
ด าเนินการผลิตข้าวสารเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
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4. การส่งออก การน าเ ข้า สินค้าและ

บริการ และดุลบัญชีเดินสะพัด 

4.1  การส่งออกสินค้าและบริการ 

รายรับจากการส่งออกสินค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี         
มีมูลค่า 6,180,052 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.0 เป็นการ
ลดลงทั้งรายรับจากการส่งออกสินค้า และค่าบริการรับจาก
ต่างประเทศ 

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 5,155,054 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.6 เนื่องมาจากปริมาณสินค้า
ส่งออกโดยรวมลดลง ร้อยละ 13.6 จากที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 
ในปีที่แล้ว ในขณะที่ราคาสินค้าส่งออกในปีนี้ อยู่ในภาวะที่
ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.3 เทียบกับร้อยละ 5.6 ในปีที่แล้ว 
การส่งออกสินค้าส าคัญในปีนี้ลดลงทุกหมวด ทั้งสินค้า
เกษตร และอุตสาหกรรม โดยสินค้าเกษตร มีปริมาณการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 11.5 ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม ลดลง
ร้อยละ 14.2 ส่วนใหญ่ลดลงเกือบทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะ
สินค้าที่ ส าคัญ อาทิเ ช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
ยานพาหนะและช้ินส่วน และผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ เป็นต้น  

รายรับจากภาคบริการ รายรับจากภาคบริการ มีมูลค่า ณ 
ราคาประจ าปี 1,024,998 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 เทียบ
กับที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 ในปีที่แล้ว ปัจจัยส าคัญมาจากการ
ลดลงของรายรับจากค่าบริการการขนส่ง และรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยค่าบริการขนส่งในปีนี้ลดลง
ร้อยละ 19 .9  เ ป็นการลดลงทั้ งการขนส่งสินค้า และ          
ค่าโดยสารเดินทาง ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 11.2 เนื่องจากผลกระทบจาก
เหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศลดลง 

4.2 การน าเข้าสินค้าและบริการ 

รายจ่ายจากการน าเข้าสินค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี มี
มูลค่า 5,226,526 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.1 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 21.0 ในปีที่แล้ว เนื่องมาจากการลดลงทั้ง
รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศ 

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 4,485,935 ล้าน
บาทลดลงร้อยละ 23.3 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 22.5 ในปี
ที่แล้ว ราคาสินค้าน าเข้าโดยรวมในปีนี้ลดลงร้อยละ 0.2 
ในขณะที่ปริมาณการน าเข้าสินค้า ลดลงค่อนข้างมากใน
อัตราร้อยละ 23.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 8.9 ในปีที่แล้ว 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการผลิต และการบริโภคภายในประเทศที่

หดตัวลง ท าให้การน าเข้าสินค้าลดลงทุกหมวด ทั้งสินค้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และวัตถุดิบ  

รายจ่ายภาคบริการ มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี 740,591 
ล้านบาทลดลงร้อยละ 14.2 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 11.9 
ในปีที่ แล้ว  เป็นการลดลงของทุกหมวดค่าใช้จ่าย โดย
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ลดลงร้อยละ 25.7 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 21.9 ในปีที่แล้ว เป็นการลดลงทั้งค่าขนส่ง
สินค้าและค่าโดยสาร โดยค่าขนส่งสินค้าในปีนี้ลดลงร้อยละ 
24.2 ตามปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่ลดลง ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายของคนไทยที่ เดินทางไปต่างประเทศปีนี้ ลดลง  
ร้อยละ 10.8 ต่อเน่ืองจากที่ลดลงร้อยละ 5.9 ในปีที่แล้ว และ
ค่าใช้จ่ายจากบริการอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 9.7 

4.3  ดุลการค้า ดุลบริการ และดุลบัญชีเดินสะพัด 

ดุลการค้าและบริการ ณ ราคาประจ าปี เกินดุล 953,526  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับที่เกินดุล 232,745 ล้านบาทใน
ปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศในปีนี้จะมี
มูลค่าและปริมาณการค้าที่ลดลงทั้งการน าเข้าและส่งออก แต่
การส่งออกลดลงในอัตราที่ต่ ากว่าการน าเข้า จึงยังคงท าให้
ดุลสินค้าอยู่ในภาวะที่เกินดุล 669,119 ล้านบาท ในขณะที่
ดุลบริการในปีนี้ ยังคงเกินดุล 284,407 ล้านบาทต่อเน่ืองจาก
ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลตอบแทนปัจจัยการผลิตรับสุทธิในปีนี้
จะติดลบมากขึ้น และดุลเงินโอนจะเกินดุลลดลง แต่จากการ
ที่สินค้าและบริการเกินดุลในอัตราสูง จึงส่งผลให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดในปีนี้ เกินดุลถึง 754,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก
เม่ือเทียบกับที่เกินดุลเพียง 67,380 ล้านบาท ในปีที่แล้ว 

4.4  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

ค่าเงินบาทเฉลี่ยปี 2552 เท่ากับ 34.34 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีก่อน ที่เท่ากับ 
33.36 บาท ต่อดอลลาร์ 
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หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมรายได้จากลูกจ้างและพนักงาน 

 
5. รายได้ประชาชาติและการออม 

รายได้ประชาชาติด้านรายได้ ซึ่งเป็นผลรวมของผลตอบแทน 
จากปัจจัยการผลิต ที่ประกอบด้วยผลตอบแทนจากแรงงาน 
ที่ดิน ทุน และการประกอบการ ในปีนี้มีมูลค่า 6,513,065 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.2 จากที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปีที่
แล้ว โดยผลตอบแทนจากปัจจัยแรงงานชะลอตัวเหลือร้อยละ 
2.1 ส่วนผลตอบแทนจากทุน ที่ดิน และการประกอบการ  
หดตัวร้อยละ 6.0 โดยเฉพาะรายได้จากการประกอบการที่
มิใช่นิติบุคคล ฯ  หดตัวร้อยละ 7.3 ก าไรของนิติบุคคลที่
จัดสรรก่อนหักภาษี และก าไรน าส่งรัฐหดตัวร้อยละ 4.5 และ
รายได้จากทรัพย์สินฯ หดตัวร้อยละ 3.3 

 
 

 

5.1 ค่าตอบแทนแรงงาน 

ค่าตอบแทนแรงงาน มีมูลค่า 2,662,311 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 40.9 ของรายได้ประชาชาติ ขยายตัวร้อยละ 
2.1 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 6.4 ในปีที่แล้ว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่หดตัวมากในครึ่งปีแรกและเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่ง
หลังของปี ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 
2 ของปี 2552 มีจ านวนผู้ว่างงานสูงถึงร้อยละ 2.1 และ 1.7  
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เม่ือเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
เริ่มฟื้นตัว จ านวนผู้ว่างงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
จึงปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ แต่อัตราการว่างงานรวมทั้งปี กลับไม่ได้สูงมากนัก 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการพยายามรักษาแรงงาน
ที่มีความช านาญไว้เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดย
ยังไม่เลิกการจ้างงานแต่หันมาใช้วิธีลดต้นทุนโดยการลด
จ านวนช่ัวโมงการท างานแทน ท าให้อัตราการว่างงาน
โดยรวมของปีนี้ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 เทียบกับร้อยละ 
1.4 ในปีที่แล้ว 

ค่าตอบแทนแรงงานจ าแนกตามประเภทลูกจ้าง 
(ร้อยละ) 

รายการ 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 
2551 2552 2551 2552 

ภาคเอกชน 1/ 7.3 1.1 62.0 61.0 
ภาครัฐ 6.0 5.4 38.0 39.0 
     รัฐบาล 6.5 6.4 30.3 31.4 
     รัฐวิสาหกิจ 3.9 1.5 7.7 7.6 
รวม 6.8 2.7 100.0 100.0 
หมายเหตุ: 1/ รวมภาคเอกชนภายในประเทศและสุทธิจากต่างประเทศ 
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ร้อยละพันล้านบาท

รายได้ประชาชาติจ าแนกตามประเภทรายได้     

ค่าตอบแทนแรงงาน รายได้จากการประกอบการที่มิใช่นิติบุคคล

ก าไรของนิติบุคคล รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้ประชาชาติ (อัตราการขยายตัว)

การส่งออก น าเข้า สินค้าและบริการ และดุลบัญชีเดินสะพดั 
รายการ มูลค่า ณ ราคาประจ าปี  

(ล้านบาท) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 
2551 2552 2551 2552 

การส่งออก 6,941,526 6,180,052 10.9 -11.1 

 สินค้า 5,831,086 5,155,054 11.9 -11.6 
 บริการ 1,110,440 1,024,998 6.0 -7.7 

การน าเขา้ 6,708,781 5,226,526 21.0 -22.1 

 สินค้า 5,845,352 4,485,935 22.5 -23.3 

 บริการ1/ 863,429 740,591 11.9 -14.2 

ดุลการคา้และ 
ดุลบริการ 

232,745 
 

953,526 
 
 

-67.5 309.7 

สัดส่วนต่อ GDP 2.6 10.5   

ผลตอบแทนจากปัจจัย
การผลิตสุทธิ 

-323,601 -352,513 -4.0 -8.9 

เงินโอนสุทธิ 158,236 153,461 16.5 -3.0 

ดุลบัญชีเดินสะพดั 67,380 754,474 -87.5 1,019.7 

สัดส่วนต่อ GDP 0.7 8.3   

รายได้ประชาชาติจ าแนกตามประเภทรายได ้

ประเภทรายได ้
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 

2551 2552 2551 2552 

ค่าตอบแทนแรงงาน 2,606,362 2,662,311 6.4 2.1 

ผลตอบแทนจากท่ีดิน ทุน และการ
ประกอบการ 

4,357,086 4,095,670 9.2 -6.0 

 รายได้จากการประกอบการท่ี 
มิใช่นิติบุคคล 

 
2,598,155 

 
2,409,062 

 
         12.3 

 
-7.3 

 ก าไรของนิติบุคคลท่ีจัดสรรก่อนหัก
ภาษี และก าไรน าส่งรัฐ 

1,179,573 1,126,228         6.3       -4.5 

 รายได้จากทรัพย์สินฯและเงินโอน 579,358   560,380         2.1 -3.3 

หัก ดอกเบ้ียหนี้สาธารณะ 116,193 117,244 11.9 0.9 

     ดอกเบ้ียหนี้เพื่อการอุปโภค 
     บริโภคของครัวเรือน 

118,183 127,672 24.7 8.0 

รายได้ประชาชาต ิ 6,729,072 6,513,065 7.8 -3.2 

ประชากร (ล้านคน) 66.5 66.9 0.7 0.6 

รายได้ประชาชาติเฉลีย่ต่อคน (บาท) 101,216 97,351 7.1 -3.8 
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5.1.1 ค่าตอบแทนแรงงานภาคเอกชนและภาครัฐ  

ค่าตอบแทนแรงงานลูกจ้างภาคเอกชนมีมูลค่า 1,649,534 
ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 61.0 ของค่าตอบแทนแรงงาน
ทั้งหมด ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 
7.3 ในปีที่แล้ว เป็นการชะลอลงทั้งค่าตอบแทนของแรงงาน
ในภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร เนื่องมาจากการหดตัว
ของการผลิต โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออก รวมทั้งด้าน
บริการที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ในขณะที่ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก
ผลผลิตพืชผลส าคัญลดลง เนื่องจากราคาไม่จูงใจเท่าปีก่อน 
ส าหรับค่าตอบแทนลูกจ้างภาครัฐ ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างช่ัวคราว มีมูลค่า 1,053,666 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อย
ละ 39 ของค่าตอบแทนแรงงานทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 5.4 
ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.0 ในปีที่แล้ว 

ค่าตอบแทนแรงงาน จ าแนกตามสาขาการผลิต 
 (ร้อยละ) 

สาขาการผลิต 
อัตราการ
ขยายตัว 

โครงสรา้ง 

2551 2552 2551 2552 
ภาคเกษตร 7.0 3.1 3.4 3.5 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ        
การป่าไม้ 

9.4 3.5 2.8 2.8 

การประมง -2.4 1.5 0.7 0.7 
ภาคนอกเกษตร 6.8 2.7 97.5 98.1 
การผลิตอุตสาหกรรม 7.0 0.1 35.8 35.1 
การบริหารราชการแผ่นดนิ 6.8 4.1 14.2 14.5 
ตัวกลางทางการเงิน 11.2 6.5 6.9 7.2 
การขายส่ง การขายปลีกฯ 4.0 1.5 5.3 5.3 
ค่าตอบแทนแรงงานจาก
ต่างประเทศสุทธ ิ

-70.7 -60.6 -1.0 -1.5 

รวม 6.4 2.1 100.0 100.0 

5.1.2 ค่าตอบแทนแรงงานรายสาขาการผลิต 

ค่าตอบแทนแรงงานภาคเกษตร มีมูลค่า 92,692 ล้านบาท มี
สัดส่วนร้อยละ 3.5 ของค่าตอบแทนแรงงานทั้งหมด ชะลอลง
โดยขยายตัวร้อยละ 3.1 จากร้อยละ 7.0 ในปีที่แล้วโดย
ค่าตอบแทนแรงงานสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการ
ป่าไม้ชะลอลงเหลือร้อยละ 3.5 จากร้อยละ 9.4 เนื่องจาก
ราคาสินค้าเกษตรไม่จูงใจเหมือนปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าว
และมันส าปะหลัง ประกอบกับมีปัญหาการแพร่ระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวและปัญหาการระบาดของ
เพลี้ยแป้งในไร่มันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรบางส่วนลด
พื้นที่การเพาะปลูกลง ในขณะที่ค่าตอบแทนแรงงานสาขา
การประมงปรับตัวดีขึ้นโดยขยายตัวร้อยละ 1.5 จากที่หดตัว
ในปีที่ แล้ว  ค่าตอบแรงงานภาคนอกเกษตร มี มูลค่ า 
2,610,508 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 98.1 ของค่าตอบแทน

แรงงานทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัว
ร้อยละ 6.8 ในปีที่แล้ว โดยค่าตอบแทนแรงงานสาขาการ
ผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 35.1 ของค่าตอบแทน
แรงงานทั้งหมด ชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1 เนื่องจาก  
อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง ท าให้การผลิต
ลดลงเกือบทุกอุตสาหกรรม ท าให้ต้องลดจ านวนคนงานลง
บางส่วน ค่าตอบแทนแรงงานสาขาขนส่งหดตัวร้อยละ 3.3 
ปัจจัยส าคัญมาจากการขนส่งสินค้าที่ลดลงตามยอดการผลิต 
ค่าตอบแทนแรงงานสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัวร้อยละ 
0.5 เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ 
ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง  และค่าตอบแทนแรงงาน
สาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 0.4 ตามการลดลงในอุปสงค์ด้าน
การก่อสร้าง  นอกจากนี้ ผลกระทบของการชะงักงันของการ
ผลิตสินค้าและบริการ ยังส่งผลให้ค่าตอบแทนแรงงานใน
สาขาการเงิน และ สาขาการค้าส่ง การค้าปลีกขยายตัว 
ชะลอตัวลงในอัตราร้อยละ 6.5 และ 1.5 ตามล าดับ อย่างไรก็
ตาม ค่าตอบแทนแรงงานสาขาการบริหารราชการแผ่นดิน 
สาขาการศึกษาและสาขาสุขภาพยังขยายตัวร้อยละ 4.1  9.3 
และ 7.1 ตามล าดับ เนื่องจากมีสัดส่วนใหญ่ในค่าตอบแทน
ของภาครัฐ 

5.2 ผลตอบแทนจากท่ีดิน ทุน และการประกอบการ 

ผลตอบแทนจากที่ดิน ทุน และการประกอบการ มีมูลค่า 
4,095,670 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 62.9 ของรายได้
ประชาชาติ หดตัวร้อยละ 6.0 จากปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 
9.2 โดยจ าแนกตามประเภทของรายได้ ได้ดังนี้ 

5.2.1 รายได้จากการประกอบการท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ประกอบด้วยรายได้จากการประกอบการเกษตรและอาชีพ
อิสระต่างๆ ที่มิได้ด าเนินการในลักษณะนิติบุคคล มีมูลค่า 
2,409,062 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0 ของรายได้
ประชาชาติ หดตัวร้อยละ 7.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 12.3 ใน
ปี 2551 โดยรายได้จากการท าการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.9 
จากราคาพืชผลที่ไม่จูงใจเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุปสงค์
ของผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากตามภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจของโลก ประกอบกับมีปัญหาแพร่ระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลในนาข้าวและปัญหาการระบาดของเพลี้ย
แป้งในไร่มันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การ
เพาะปลูกลง 
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5.2.2  ผลการประกอบการ หรือก าไรของนิติบุคคล มี
มูลค่า 1,126,228 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 17.3 ของ
รายได้ประชาชาติ หดตัวร้อยละ 4.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 
6.3 ในปีที่แล้ว เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานโดยรวมที่
ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 

5.2.3  รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่
แสวงหาก าไร รัฐบาล และเงินโอนจากนิติบุคคล หดตัว
ร้อยละ 3.3 เป็นผลจากรายได้ทรัพย์สินของครัวเรือนและ
สถาบันไม่แสวงหาก าไร ที่มีสัดส่วนร้อยละ 88.3 หดตัว   
ร้อยละ 2.8 จากปีที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 2.0 เนื่องจากการ
ปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบ้ียที่ครัวเรือนได้รับ อย่างไรก็
ตาม รายได้จากทรัพย์สินของรัฐบาลที่รวมก าไรจากการ
น าส่งของรัฐวิสาหกิจขยายตัวถึงร้อยละ 16.7 จากปีที่แล้วที่
หดตัวร้อยละ 15.8 

5.2.3.1 รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่
แสวงหาก าไร มีมูลค่า 494,859 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.8 
โดยรายได้จากดอกเบ้ียหดตัวสูงถึงร้อยละ 25.4 เป็นผลมา
จากการลดลงของอัตราดอกเบ้ีย ในขณะที่รายได้จากค่าเช่า
ที่ดิน และผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และการท าประกันชีวิตชะลอลง
เหลือร้อยละ 0.3 และ 2.3 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม รายได้
จากเงินปันผลที่ครัวเรือนได้รับในปีนี้ยังคงขยายตัวร้อยละ 
10.3 จึงท าให้รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนไม่หดตัวลง
มากนัก 

รายได้จากทรัพยส์ินของครัวเรือน 
(ร้อยละ) 

 
อัตราขยายตัว โครงสรา้ง 
2551 2552 2551 2552 

ค่าเช่าท่ีดนิ 12.4 0.3 11.5 11.9 
ดอกเบ้ียรับ -10.7 -25.4 29.4 22.6 

จากธนาคาร -13.0 -30.4 25.1 18.0 
แหล่งอื่นๆ 5.4 3.6 4.3 4.6 

เงินปันผล 6.4 10.3 41.2 46.7 
อ่ืนๆ 10.7 2.3 17.9 18.8 
       รวม 2.0 -2.8 100.0 100.0 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์
 (ร้อยละต่อปี) 

ณ สิ้นงวด 2550 2551 2552 
ออมทรัพย ์ 0.75 0.75 0.5-0.75 
ประจ า 12 เดือน 2.25-2.38 2.0-3.5 0.65-1.75 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5.2.3.2 รายได้จากทรัพย์สินของรัฐบาล  ส่วนที่ได้จาก         
ค่าเช่า ดอกเบ้ีย และเงินปันผล ลดลงร้อยละ 13.0 เทียบกับ
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปีที่แล้ว เป็นผลจากรายได้จากเงิน 
ปันผลลดลง 8,525 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.9 ซึ่ง

หน่วยงานที่มีเงินปันผลลดลงที่ส าคัญคือ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) กองทุนรวม
วายุภักษ์ บริษัท ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. 
BHD. (ABF) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในขณะที่รายได้จาก     
ค่าเช่า และดอกเบ้ีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และ 6.4 ตามล าดับ 

5.3 การออมและช่องว่างระหว่างการออมและ       
การลงทุน 
การออมเบ้ืองต้นในประเทศในปีนี้ มี มูลค่า  2,674,980         
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.4 ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่หดตัว       
ร้อยละ 2.9 ขณะที่การลงทุนในประเทศที่มีมูลค่า 1,920,506  
ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 27.4 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างการ
ออมและการลงทุนในปีนี้เกินดุล 754,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
มากจากปีที่แล้วที่เกินดุลเพียง 67,380 ล้านบาท 

5.3.1  การออมสุทธิ โดยรวมในปีนี้มีมูลค่า 1,369,603       
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.7 เป็นผลมาจากทั้งการออมของ
ภาคเอกชนและรัฐบาลที่หดตัวร้อยละ 6.0 และร้อยละ 40.2 
ตามล าดับ 
5.3.1.1 การออมสุทธิของภาคเอกชน ประกอบด้วย
ครัวเรือน สถาบันไม่แสวงก าไร นิติบุคคลเอกชนและสหกรณ์ 
ในปีนี้มีมูลค่า 1,092,986 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
56.9 ของการออมสุทธิรวม หดตัวร้อยละ 6.0 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปีที่แล้ว 

การออมและการลงทุนในประเทศ 

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 
2551 2552 2551 2552 

การลงทุน 2,644,604 1,920,506 17.4 -27.4 

   ภาคเอกชน 1,894,245 1,589,897 13.7 -16.1 
   ภาครัฐ 598,087 591,924 2.5 -1.0 
   ส่วนเปลี่ยนสินคา้คงเหลือ 152,272 -261,315 3,815.5 -271.6 
การออมเบ้ืองต้น 2,711,984 2,674,980 -2.9 -1.4 

   การออมสุทธิ 1,624,912 1,369,603 -3.0 -15.7 
   ค่าเสื่อมราคา 1,169,742 1,265,666 8.4 8.2 
   สถิติคลาดเคลื่อน -82,670 39,711 -318.1 148.0 

ช่องว่างระหว่างการออม
และการลงทุน 

67,380 754,474 -87.5 1,019.7 

   สัดส่วนต่อ GDP 0.7 8.3   
 

1) การออมสุทธิของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงก าไร  
มีมูลค่า 659,559 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 6.8 ในปีนี้
ครัวเรือนมีรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยเท่ากับ 86,632 บาท
ต่อคนต่อปี หดตัวร้อยละ 1.4 ขณะที่การใช้จ่ายเฉลี่ยต่างๆ 
เท่ากับ 76,773 บาทต่อคนต่อปี หดตัวลงเล็กน้อยเพียง       
ร้อยละ 0.6 ส่งผลให้ครัวเรือนมีเงินออมเฉลี่ยเท่ากับ 9,858 
บาทต่อคนต่อปี หดตัวถึงร้อยละ 7.4 เทียบกับที่ขยายตัวร้อย
ละ 2.9 ในปีที่แล้ว 
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2) การออมสุทธิของนิติบุคคลเอกชนและสหกรณ์          
มีมูลค่า 433,427 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.6 ปัจจัยส าคัญมา
จากเ งินออมของนิติบุคคลเอกชน ที่หดตัวร้อยละ 4.8
ถึงแม้ว่าผลประกอบการที่ประเมินตามบัญชีธุรกิจจะปรับตัว 
ดีขึ้น แต่เม่ือปรับด้วยการจัดสรรก าไร และรายการปรับตาม
นิยามของรายได้ประชาชาติแล้ว ผลประกอบการของ         
นิติบุคคลเอกชนอยู่ในภาวะที่หดตัวลง ทั้งธุรกิจที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจอ่ืนๆ 

การออมสุทธิในประเทศ 

รายการ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 
2551 2552 2551 2552 

ภาคเอกชน 1,162,361 1,092,986 3.5 -6.0 
   ครัวเรือนฯ 707,950 659,559 3.6 -6.8 
   นิติบุคคล 454,411 433,427 3.3 -4.6 
ภาครัฐ 462,551 276,617 -16.3 -40.2 
   รัฐบาล 276,815 87,044 -24.7 -68.6 
   รัฐวิสาหกิจ 185,736 189,573 0.4 2.1 
รวม 1,624,912 1,369,603 -3.0 -15.7 
สัดส่วนต่อ GDP 17.9 15.1   

 

รายได ้รายจ่าย และการออมของครัวเรือน 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 
(ร้อยละ) 

2551 2552 2551 2552 
  รายได้ส่วนบุคคล 6,081,216 6,019,988 9.0 -1.0 

     หัก ภาษีทางตรง 195,273 188,362 2.6 -3.5 
      เงินโอนจ่ายให้รัฐบาล 5,804 6,195 20.5 6.7 
      เงินสมทบประกันสังคม 37,115 29,510 6.4 -20.5 
      รวม 238,192 224,067 3.5 -5.9 
  รายได้พึงจับจ่ายใชส้อย 5,843,024 5,795,921 9.3 -0.8 

    หัก ค่าใช้จ่ายเพื่อบริโภค 4,999,605 4,993,302 9.8 -0.1 
         ดอกเบ้ียหนีเ้พื่อบริโภค 118,183 127,672 24.7 8.0 
         เงินโอนให้ต่างประเทศ 17,286 15,388 23.7 -11.0 
         รวม 5,135,074 5,136,362 10.1 0.0 
  การออมส่วนบุคคล 707,950 659,559 3.6 -6.8 

5.3.1.2 การออมสุทธิของภาครัฐ ประกอบด้วยการออม
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในปีนี้มีมูลค่า 276,617 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของการออมสุทธิของประเทศ 
หดตัวร้อยละ 40.2 ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 16.3 ในปีที่
แล้ว โดยเป็นการหดตัวของการออมของรัฐบาลร้อยละ 68.6 
ในขณะที่การออมของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 2.1 

1) การออมสุทธิของรัฐบาล มีมูลค่า 87,044 ล้านบาท       
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของการออมภาครัฐ และเป็น 
ร้อยละ 1.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีนี้รัฐบาลมี
รายรับ 1,630,418 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 ขณะที่
รายจ่ายทั้งส้ินที่ไม่รวมรายจ่ายลงทุนมีมูลค่า 1,543,374 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 13.4 สาเหตุที่การออมของรัฐบาล

ลดลงมีปัจจัยหลักมาจาก เงินโอนให้แก่ครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วน
เป็นร้อยละ 14.8 ของรายจ่ายรัฐบาลรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
83,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.6 เป็นผลมาจาก
มาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชน 
ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐที่ มี
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท (โครงการเช็คช่วยชาติ 2,000 
บาท/คน) โครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
5 มาตรการ 6 เดือน เบ้ียยังชีพคนชราซึ่งได้ขยายฐานของ  
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเบ้ียให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ค่าบริการทาง
การแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลมีรายรับลดลงร้อยละ 0.5 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปีที่แล้ว เม่ือเทียบกับรายจ่ายที่
ขยายตัวร้อยละ 13.4 ท าให้การออมของรัฐบาลลดลงร้อยละ 
68.6 การที่รายได้ของรัฐบาลลดลงมีปัจจัยหลักมาจาก ภาษี
ทางอ้อม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
และรายได้จากทรัพย์สินของรัฐบาล โดยพิจารณาตามล าดับ
ประเภทรายได้ ดังนี้ 

 ภาษีทางอ้อม ซึ่งเป็นรายได้หลักในปีนี้มีสัดส่วนเป็น
ร้อยละ 59.3 ของรายรับรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 5.5 เป็นผล
มาจากการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วย น้ ามัน 
สุรา เบียร์และยาสูบ และภาษีส าคัญๆ ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ภาษี
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เน่ืองจากได้มีมาตรการเพิ่มอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน้ ามัน แก๊สโซฮอล์และดีเซล ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน รายได้จากโรงงานยาสูบ 
แสตมป์ยาสูบ ภาษีสรรพสามิตจากการน าเข้า  

ในขณะที่ภาษีที่ลดลงได้แก่  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุจากการหดตัวของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเ งินบาท 
โดยเฉพาะในหมวดวัตถุดิบ สินค้าทุน สินค้าขั้นกลาง รวมทั้ง
ในหมวดเช้ือเพลิง นอกจากนี้ การหดตัวของการบริโภค
ภายในประเทศซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 
และการลดลงของอากรขาเข้า ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษี
รถยนต์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากมาตรการภาษีเพื่อ
กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 
มีนาคม 255 1  เ ป็นผลท า ให้ ภา ษี ธุ รกิ จ เฉพาะ จาก
อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากผลของมาตรการลดอัตราภาษีจาก
ร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1 ประกอบกับภาษีจากสถาบัน
การเงินจัดเก็บได้ลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลดลง 
และสินเช่ือรวมของสถาบันการเงินชะลอตัวจากมาตรฐาน
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การปล่อยสินเช่ือที่เข้มงวดมากขึ้น ภาษีเครื่องไฟฟ้า และ
รายได้จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลดลงเม่ือเทียบกับ
ปีก่อน 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  มีสัดส่วนร้อยละ 28.0 ของ
รายรับรัฐบาล ลดลงร้อยละ 10.9 เป็นผลมาจากการจัดเก็บ
ภาษี  เงินได้นิติบุคคล ลดลงร้อยละ 15.6 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศหดตัวทั้งในภาคการผลิต การลงทุน 
และการส่งออก เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งส่งผลท าให้ผลประกอบการของนิติบุคคลโดยรวมมี
แนวโน้มลดลง ซึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มค้าปลีก /ค้าส่ง 
กลุ่มยานยนต์/ช้ินส่วน กลุ่มโรงกลั่น แยกก๊าซ กลุ่มขนส่งและ
กลุ่มภัตตาคาร/โรงแรม เป็นต้น ส่วนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ขยายตัวร้อยละ 14.5 เน่ืองจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมี
การปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจ
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของ
รายรับรัฐบาล ลดลงร้อยละ 3.5 เน่ืองจากในปีนี้ภาษีจากฐาน
เงินเดือนลดลง เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว        
การจ้างงานยังคงอ่อนตัวต่อเน่ือง ประกอบกับมาตรการด้าน
การคลังของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระ
ของ   ผู้เสียภาษี ภาษีที่เก็บจากฐานดอกเบ้ียลดลง เนื่องจาก
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ มีอัตราชะลอตัว โดยเฉพาะ
เงินฝากประจ ามีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมา กอปรกับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ภาษีที่จัดเก็บจาก
ฐานอสังหาริมทรัพย์จัดเก็บได้ลดลง ตามมูลค่าการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 

 รายได้เงินสมทบจากการประกันสังคม มีสัดส่วน       
ร้อยละ 2.6 ของรายรับรัฐบาล ลดลงร้อยละ19.2 จากการ
ลดลงในรายการเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนของ
นายจ้างและลูกจ้าง เนื่องจากรัฐบาลได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2552 ให้
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2552 โดยก าหนดให้
รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.5 จากเดิมก าหนดให้สมทบ
ในอัตราร้อยละ 1.5 กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย และอัตราร้อยละ 2 จากเดิมก าหนดให้สมทบในอัตรา
ร้อยละ 1.0 ในส่วนรัฐบาล และอัตราร้อยละ 3 ในส่วนของ
นายจ้างและผู้ประกันตน ส าหรับกรณีสงเคราะห์บุตรและ 
ชราภาพ 

 รายได้จากทรัพย์สินของรัฐบาลและรายได้ส่วนแบ่ง
จากการประกอบการ มีสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของรายรับรัฐบาล 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เนื่องจากเงินก าไรที่รัฐวิสาหกิจ
น าส่งรัฐซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของรายได้จากทรัพย์สิน
ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 74.4 เนื่องจากในปีนี้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และธนาคาร
ออมสินน าส่งเงินก าไรให้รัฐบาลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ประกอบ
กับรายได้จากทรัพย์สินส่วนอ่ืนๆ  ได้แก่ ค่าเช่า และดอกเบ้ีย 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ขณะที่รายได้จากเงินปันผล ลดลง
ร้อยละ 30.9 

 ดอกเบ้ียหนี้สาธารณะ  ซึ่งแสดงเป็นรายการหัก       
ในรายรับรัฐบาล มีมูลค่า 117,244 ล้านบาท ชะลอตัวเหลือ
ร้ อ ย ล ะ  0 . 9  เ นื่ อ ง จ าก ก า ร ชะ ตั ว ข อ งดอก เ บ้ี ยห นี้
ภายในประเทศที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.7 เป็นผลมาจาก
ดอกเ บ้ียพันธบัตรขยายตัว ตัวร้อยละ 5 .9  จากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ส าหรับระยะส้ัน และระยะกลาง
ที่ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว 
ตามการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบ้ียนโยบายที่ยังอยู่ใน
ขาลง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับสูงขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวตามการด าเนิน
นโยบายการคลังที่ขาดดุลเพิ่มขึ้น กอปรกับนักลงทุนปรับ
สัดส่วนการลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือระยะ
ยาวมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือระยะส้ันมากขึ้น 
เน่ืองจากนักลงทุนคาดว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะ
ปรับลดลงตามอุปทานที่ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ดอกเ บ้ียหนี้
ต่างประเทศลดลง ร้อยละ 41.9 

2)  การออมสุทธิของรัฐวิสาหกิจ  การออมสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจมีมูลค่า 189,573 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.1 
จากร้อยละ 0.4 ในปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าในปีนี้ผลจากการ
ด าเนินงานสุทธิตามบัญชีของรัฐวิสาหกิจจะอยู่ในภาวะที่
ลดลงจากปีที่แล้ว โดยก าไรสุทธิที่ปรับเป็นปีปฏิทินแล้วมี
มูลค่า 238,264 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.5 เม่ือเทียบกับที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 ในปีที่แล้ว แต่เม่ือปรับด้วยรายการ
ปรับปรุงตามนิยามของรายได้ประชาชาติ จ านวน 38,510 
ล้านบาท ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม
นิยามของรายได้ประชาชาติก่อนจัดสรรก าไร มีมูลค่า 
276,774 ล้านบาท และเม่ือหักด้วยการจัดสรรก าไรประจ าปี
มูลค่า  87 ,201 ล้านบาทแล้ว  ท าให้การออมสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นดังกล่าว หากพิจารณาตามประเภทการ
จัดตั้ง เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 



- 17 -

 
 

National Income of Thailand 2009 edition 
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2552 

 

แล้วปรากฏว่า รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดมีการออมสุทธิ
จ านวน 86,721 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.6 จากที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.8 ในปีที่แล้ว เนื่องมาจากผลการด าเนินงาน
โดยรวมเม่ือปรับด้วยรายการปรับปรุงตามนิยามของรายได้
ประชาชาติแล้ว มีก าไรลดลงจากปีที่แล้ว จึงส่งผลให้การออม
สุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ เป็นบริษัทจ ากัดลดลง ในขณะที่
รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ผลการด าเนินงานโดยรวมเม่ือปรับด้วย
รายการปรับปรุงตามนิยามของรายได้ประชาชาติแล้วมีก าไร
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จึงส่งผลให้เงินออมของรัฐวิสาหกิจอ่ืน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 

5.3.2 ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน 

ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนในปีนี้  เกินดุล 
754,474 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 .3 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปีนี้  ทั้ งการออมและ       
การลงทุนอยู่ในภาวะที่หดตัวลงทั้งสองด้าน แต่การลงทุน 
หดตัวลงมากกว่าการออม จึงท าให้ช่องว่างระหว่างการออม
และการลงทุนอยู่ในภาวะที่เกินดุลดังกล่าว  

6. ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP Implicit 
Price Deflator) ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 3.9 
ในปีที่แล้ว โดยดัชนีราคาภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.6 
เน่ืองมาจากราคาของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการ
ป่าไม้ลดลงร้อยละ 3.2 ส่วนสาขาประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 
ส่วนดัชนีราคาภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลง
จากร้อยละ 3.1 ในปีที่แล้ว เป็นผลจากระดับราคาสินค้าใน
หลายสาขาลดลง เช่น สาขาการท าเหมืองแร่ฯ สาขาก่อสร้าง 
สาขาการขาย ส่ง  การขายปลีกฯ  สาขาบริ ก ารด้ าน
อสังหาริมทรัพย์ฯ ในขณะที่ระดับราคาของสาขาตัวกลางทาง
การเงินและสาขาบริการภาครัฐชะลอลง ส่วนระดับราคา
สินค้าในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.9 

ด้านการใช้จ่าย ดัชนีราคารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เป็นผลจาก
ภาคต่างประเทศที่ดัชนีราคาการส่งออกสินค้าและบริการ
ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.7 แต่ดัชนีราคาการน าเข้าสินค้าและ
บริการลดลงร้อยละ 0.8 ท าให้ดัชนีราคาส่งออกสินค้าและ
บริการสุทธิเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 230.7  

ในปีนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) 
ลดลงร้อยละ 0.8 และ 3.8 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 
และ 12.4 ในปีที่แล้ว ตามล าดับ 

 

 

 

 

 
 

ดัชนรีาคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจ าแนกตามสาขาการผลิต 

สาขาการผลิต 
ดัชนีราคา 

(พ.ศ.2531=100) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 

2551 2552 2551 2552 
ภาคเกษตร 272.5 265.5 10.7 -2.6 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 298.6 289.1 12.8 -3.2 
การประมง 144.3 153.9 -7.2 6.7 
ภาคนอกเกษตร 201.8 206.7 3.1 2.4 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 330.9 319.0 12.8 -3.6 
การผลิตอุตสาหกรรม 180.6 187.7 0.3 3.9 
การไฟฟ้า กา๊ซ และการประปา  177.5 186.8 1.6 5.2 
การก่อสร้าง 272.3 257.5 9.8 -5.4 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 
ยานยนตจั์กรยานยนต์ ของใช้สว่นบุคคลฯ 

215.9 214.0 5.7 -0.9 

โรงแรมและภัตตาคาร 274.4 274.8 3.9 0.2 
การขนส่ง และการคมนาคม 150.1 156.5 3.5 4.3 
ตัวกลางทางการเงิน 220.3 220.4 6.0 0.0 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เชา่ฯ 128.4 126.5 -1.7 -1.5 
การบริหารราชการแผ่นดนิฯ 326.7 340.3 5.3 4.2 
การศึกษา 351.3 360.2 6.3 2.5 
การบริการดา้นสุขภาพฯ 311.1 320.1 3.8 2.9 
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการสว่น
บุคคลอืน่ ๆ 

147.3 147.2 2.5 -0.1 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 257.4 264.4 3.2 2.7 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 208.0 212.1 3.9 1.9 

ดัชนรีาคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

รายการ 
ดัชนีราคา 

(พ.ศ.2531=100) 
อัตราขยายตัว 

(ร้อยละ) 
2551 2552 2551 2552 

การใช้จา่ยอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 219.4 221.7 6.7 1.0 
การใชจ้า่ยอุปโภคของรัฐบาล 280.7 282.9 4.5 0.8 
การสะสมทุนถาวร 258.9 249.7 9.5 -3.5 
ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ 224.4 254.8 10.2 13.5 
การส่งออกสินค้าและบริการ 219.7 223.6 5.5 1.7 

การส่งออกสนิค้า 226.1 231.3 5.6 2.3 
การส่งออกบริการ 191.3 191.3 4.6 0.0 

การน าเขา้สินค้าและบริการ 264.9 262.8 11.1 -0.8 
การน าเข้าสินค้า 284.5 283.9 12.4 -0.2 
การน าเข้าบริการ 180.6 181.4 3.1 0.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(ด้านรายจา่ย) 

207.6 214.8 2.6 3.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(ด้านการผลิต) 

208.0 212.1 3.9 1.9 

ดัชนีราคาผู้บริโภค 219.3 217.4 5.5 -0.8 
ดัชนีราคาผู้ผลิต 244.7 235.5 12.4 -3.8 


