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 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ป 2552 ขยายตัวรอยละ 5.8 เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบปจาก

ท่ีหดตัวรอยละ 7.1 4.9 และ 2.7 ในไตรมาสแรก สองและสามของป 2552 ทําใหท้ังป 2552 

เศรษฐกิจไทยหดตัวเพียงรอยละ 2.3 เปนการฟนตัวเร็วกวาท่ีคาด โดยการใชจายครัวเรือน การ

ลงทุนเอกชน และการสงออกปรับตัวดีขึ้น เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบ

กับรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการท่ีราคาพืชผลสูงขึ้น รวมทั้งปญหาการเมืองภายในประเทศมี

แนวโนมคล่ีคลายลง ทําใหนักทองเท่ียวตางชาติมีความเชื่อมั่นและเดินทางเขามาทองเท่ียวใน

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
 เมื่อปรับปจจัยฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวจากไตรมาสท่ีสามรอยละ 3.6  

(% QoQ SA) เปนการขยายตัว 3 ไตรมาสติดตอกัน แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไทยมีการฟน

ตัวอยางชัดเจน โดยเฉพาะการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมท่ีอัตราการใชกําลังการผลิตสูงขึ้น และ

อัตราการวางงานลดลง 
 ท้ังป 2552 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ -0.9 มูลคาการสงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. 

ลดลงรอยละ 13.9 อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 1.5 และมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดรอยละ 

7.7 ของ GDP 
 การประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 – 4.5 เปน

การขยายตัวภายใตแรงสงของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตามการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกระจุกตัวในบางสาขาและมีความเสี่ยงจากความเปราะบางของการ

ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจจะชะลอลงอีกในชวงครึ่งหลังของป เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและ

การเงินโลกมีแนวโนมผันผวนเพิ่มขึ้นจากชวงปลายปท่ีผานมา นอกจากนั้นแรงกดดันดานเงิน

เฟอ การแข็งคาของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวาจะมี

อัตราเงินเฟอท่ัวไปรอยละ 3.0 – 4.0 มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดรอยละ 4.1 ของ GDP 
ราคาน้ํามันดิบดูไบอยูในชวง 75 – 85 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล  

 การบริหารเศรษฐกิจในป 2553 ควรใหความสําคัญกับมาตรการดังตอไปนี้ (1)การดําเนิน

นโยบายการเงินและอัตราแลกเปล่ียนท่ีสมดุลระหวางการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจและการเงินโลก (2)การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดโครงการลงทุน

สําคัญๆ ท่ีจําเปนตอการสรางศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ภายใตแผน

กระตุนเศรษฐกิจระยะท่ีสองเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของกรอบงบประมาณปกติและ

ขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง (3) การเรงแกไขปญหาและอุปสรรคดาน

การลงทุนและสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนเพื่อมิใหเปนขอจํากัดในยามท่ีกําลังการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงระดับท่ีตองขยายการลงทุนและอัตราแลกเปล่ียนเอ้ืออํานวย

ตอการนําเขาสินคาทุนจากตางประเทศ (4) ลดความเสี่ยงและรักษารายไดของเกษตรกรโดย

มาตรการประกันรายไดเกษตรกรรวมท้ังการปองกันและแกไขปญหาสถานการณภัยแลง  

ประมาณการเศรษฐกิจท้ังป 2552 และแนวโนมป 2553  

  (% YOY) 
 

Q3 Q4 ท้ังป 
2552 

ประมาณการป 
2553 

GDP (ณ ราคาคงที่) -2.7 5.8 -2.3 3.5-4.5 

การลงทุนรวม  
(ณ ราคาคงที่) -6.3 -3.4 -9.0 4.6 

ภาคเอกชน -12.2 -4.6 -12.8 5.0 

ภาครัฐ 8.0 1.1 2.7 3.5 

การบริโภครวม  
(ณ ราคาคงที่) -0.3 1.9 -0.1 2.8 

ภาคเอกชน -1.3 1.4 -1.1 3.0 

ภาครัฐบาล 4.8 5.2 5.8 1.6 

มูลคาการสงออกสินคา  
    (US$) -17.5 12.2 -13.9 15.5 

ปริมาณ -15.6 4.4 -14.2 9.0 

มลูคาการนําเขาสนิคา 
(US$) -28.3 1.4 -24.9 24.0 

ปริมาณ -24.9 -4.8 -23.0 18.0 

ดุลบัญชีเดินสะพัด 
ตอ GDP (%) 5.6 5.9 7.7 4.1 

เงินเฟอ -2.2 1.9 -0.9 3.0-4.0 

อัตราการวางงาน 1.2 1.0 1.5 1.4 

2552   
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1.เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ภาพรวมท้ังป 

2552 และแนวโนมป 2553  
 
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาสท่ีส่ี ป 2552 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ขยายตัวรอยละ 5.8 จากชวง
เดียวกันของปท่ีแลว ปรับตัวดีข้ึน ท้ังการใชจายครัวเรือน 
การลงทุนเอกชน และการสงออก รวมท้ังป 2552 เศรษฐกิจ
ไทยหดตัวรอยละ 2.3 เปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลก รวมท้ังปญหาการเมืองภายในประเทศท่ีมีแนวโนมดีข้ึน 
สงผลทําใหนักทองเที่ยวตางชาติมีความเชื่อมั่นเดินทางเขา
ม า ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม า ก ขึ้ น  ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเรงตัวข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมาท้ังการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก เมื่อ
ปรับปจจัยฤดูกาลออกแลวปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนในไตรมาสท่ีสี่ของป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส
กอนหนาเพิ่มข้ึนรอยละ 3.6 (% QoQ) เปนการปรับตัวดีข้ึน
อยางตอเน่ืองจากท่ีขยายตัวรอยละ 2.1 และ 1.7 ในไตรมาส
ท่ีสองและสาม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจไทยมี
ทิศทางการฟนตัวอยางชัดเจน 

 

 ประเด็นหลัก 
ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ีสี่ของป 2552 ปรับตัวดีข้ึนท้ังในภาค

การเงิน การผลิต และการคาระหวางประเทศ เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ขยายตัวรอยละ 2.3 เทียบกับท่ีหดตัวรอยละ 3.5 1.9 และ 0.2 ในไตรมาส
แรก สอง และสาม ตามลําดับ โดยดัชนี Purchasing Manager Index 
(PMI) ในประเทศอุตสาหกรรมสําคัญๆ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เกินระดับ 50 
แสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวอยางมีเสถียรภาพมากขึ้น 
นอกจากน้ีปริมาณการคาโลกเพ่ิมขึ้นตามการสงออกของประเทศตางๆ ท่ี
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การขยายสินเชื่อและการลงทุนของจีนทําใหเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวในอัตราเรงขึ้นซึ่งจะสงผลใหการคาในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและหลุด
พนจากภาวการณหดตัวทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ป 2552 ขยายตัวรอยละ 5.8 เปนการ
ขยายตัวคร้ังแรกในรอบป ปจจัยสําคัญมาจากการฟนตัวของการสงออก
ตามภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการสงออกไปยังตลาด
หลักเพ่ิมขึ้น เชน สหรัฐอเมริกา และอาเซียน ประกอบกับการท่ีมีคําส่ังซื้อ
จากตางประเทศเขามาอยางตอเนื่อง และอุปสงคภายในประเทศปรับตัวดี
ขึ้น สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมท้ังเพ่ือการสงออกและเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศขยายตัวรอยละ 22.9 และ 7.5 ตามลําดับ ทําใหอัตราการ
วางงานลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันราคาสินคาพืชผลหลักปรับตัว
เพ่ิมขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น ทําใหการใชจายของครัวเรือน
ในไตรมาสนี้ขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบป นอกจากนี้การท่ีสถานการณ
การเมืองภายในประเทศไทยเริ่มคล่ีคลายในทางที่ดีขึ้น ทําใหมีนักทองเท่ียว
ตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

สัญญาณบวกในไตรมาสท่ีสี่ ป 2552 

(1) การสงออกปรับตัวดีขึ้นชัดเจน จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยาง
ตอเนื่อง โดยมูลคาการสงออกในรูปดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 12.2 
เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบป การสงออกสินคาหลักๆ เชน รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร และแผงวงจรไฟฟา 
ขยายตัวรอยละ 7.4 14.1 และ 40.5 ตามลําดับ โดยสามารถสงออกไป
ยังตลาดหลักและตลาดอื่นๆ ไดแกตลาดสหรัฐฯ และอาเซียน เพ่ิมขึ้น
รอยละ 4.5 และ 18.3 ตามลําดับ สวนการสงออกไปยังตลาดใหม ไดแก 
จีน ฮองกง ไตหวัน และอินเดีย เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 54.2  23.8  27.3 และ 
20.4 ตามลําดับ 

(2) การใชจายครัวเรือนขยายตัวรอยละ 1.4 เปนการขยายตัวครั้งแรกใน
รอบป  โดยมีปจจัยสนับสนุนจากรายไดเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นตามราคา
พืชผลที่ สูงขึ้น และมีการจางงานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการขยาย
ระยะเวลาดําเนินนโยบาย 5 มาตรการเพ่ือลดคาครองชีพใหประชาชน 
และการอนุมัติปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2553 สงผลใหผูบริโภคมีความมั่นใจที่จะจับจายใชสอยมากขึ้น สะทอน
จากดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในไตรมาสนี้อยูท่ีรอยละ 76.5 เพ่ิมขึ้น

 



 

 

Economic Outlook NESDB 

3 22 กุมภาพันธ 2553 สํา นัก ยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  

จากรอยละ 74.5 ในไตรมาสท่ีผานมา โดยกลุมสินคาท่ีมี
การปรับตัวดีขึ้น ไดแก อาหาร และสินคาคงทนประเภท
รถยนต เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(3) การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 9.9 เรงตัวขึ้น
จากไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการฟนตัวของ
เ ศ รษฐกิ จ โ ล กแล ะก า ร ก า รฟ น ตั ว ข อ ง เ ศ รษฐกิ จ
ภายในประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตท้ังเพ่ือการ
สงออกและเพ่ือการบริโภคภายในประเทศขยายตัวรอยละ 
22.9 และ 7.5 ตามลําดับ กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัว
อยางชัดเจน คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑยาง เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก ยานยนต
และอุปกรณขนสง และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยอัตรา
การใชกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอยูท่ีระดับรอยละ 
67.2 เทียบกับรอยละ 58.1 59.2 และ 62.5 ใน 3 ไตรมาส
แรกของป ตามลําดับ 

(4) การทองเท่ียว ฟนตัวอยางชัดเจน เปนผลมาจากการฟนตัว
ของภาวะเศรษฐกิจโลกประกอบกับสถานการณการเมือง
ภายในประเทศเริ่มคล่ีคลายลง สงผลตอความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 
จํานวน 1.63 ลานคน ขยายตัวรอยละ 40.8 ซึ่งเปนจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีสูงท่ีสุดในรอบป ทําใหไตรมาสท่ีส่ีมีจํานวน
นักทองเท่ียวจํานวน  4.2 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.2 
ในขณะท่ีอัตราการเขาพักของโรงแรมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
54.6 จากรอยละ 49.6 ในไตรมาสเดียวกันของปท่ีผานมา 
ทําใหสาขาโรงแรม ภัตตาคารและสาขาคมนาคม ขนสง 
ขยายตัวรอยละ 13.5 และ 6.9 ตามลําดับ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี 

(1) เสถียรภาพในประเทศยังอยู ในเกณฑดี  แตตอง
ระมัดระวังผลกระทบจากตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 

 อัตราเงินเฟอท่ัวไป ในไตรมาสที่ส่ี เทากับรอยละ 1.9 
เปนบวกครั้งแรกในรอบป เทียบกับรอยละ -0.3  -2.8 
และ -2.2 ใน 3 ไตรมาสแรกของป ตามลําดับ เปนผลมา
จากการเพ่ิมขึ้นของราคาขาวตามนโยบายประกันรายได
เกษตรกร และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีปรับขึ้นตามราคา
ตลาดโลก รวมทั้งการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตในกลุม
สุรา และยาสูบ อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเฉล่ียในไตรมาสที่ส่ี 
เทากับรอยละ 0.1 ตลอดท้ังป 2552 เฉล่ียรอยละ -0.9 

สวนดัชนีราคาผูผลิตในไตรมาสที่ส่ี ขยายตัวรอยละ 6.7 ทําใหเปนแรง
กดดันตอตนทุนการผลิตสินคาใหเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อรวมท้ังป 2552 ดัชนี
ราคาผูผลิตลดลงรอยละ 3.8 

 อัตราการวางงานอยูในระดับตํ่า เฉล่ียอยู ท่ีรอยละ 1.0 โดยมี
จํานวนผูวางงาน 3.84 แสนคน ตํ่ากวารอยละ 2.0  1.8 และ 1.2 ใน 
3 ไตรมาสแรกของป ตามลําดับ เปนสัญญาณชี้ใหเห็นถึงการฟนตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ ทําใหมีการจางงานเพ่ิมขึ้นทุกสาขาการผลิต
ยกเวนสาขาเกษตรกรรม  

(2) เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดี: ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุล และทุนสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง 

 ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ส่ีเกินดุล 4,274 ลานดอลลาร สรอ. 
(142,276 ลานบาท) มาจากการเกินดุลการคา 2,673 ลานดอลลาร 
สรอ. และเกินดุลบริการ รายได และเงินโอน 1,601 ลานดอลลาร 
สรอ. เปนผลมาจากรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติสูงขึ้น และ
การสงกลับผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินปนผลของนักลงทุน
ตางชาติลดลง ท้ังป 2552 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 20,291 ลาน
ดอลลาร สรอ. หรือเทากับ 700,368 ลานบาท 

 เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2553 เทากับ 
142.40 พันลานดอลลาร  สรอ. โดยมี Net Forward Position อีก 
12.57 พันลานดอลลาร สรอ. ซึ่งคิดเปนประมาณ 5.9 เทาของหนี้
ตางประเทศระยะส้ัน และเทากับมูลคาการนําเขา 9.7 เดือน 

 อัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสที่ส่ีเฉล่ีย 33.26 บาทตอดอลลาร สรอ. 
แข็งคาขึ้นรอยละ 1.9 จากไตรมาสกอนหนา และรอยละ 4.4 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2551 ลาสุดในเดือนมกราคม 2553 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียอยูท่ี 32.99 บาทตอดอลลาร สรอ. และเฉล่ีย
ในวันท่ี 1-18 กุมภาพันธ เทากับ 33.11 บาทตอดอลลาร สรอ. 

สถานการณเศรษฐกิจไทยท้ังป 2552 

(1) เศรษฐกิจไทยท้ังป 2552 หดตัวรอยละ 2.3 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสท่ีส่ีฟนตัวเร็วกวาท่ีคาดการณ เปนผลมาจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกและการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ  ทําให
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการโดยเฉพาะการทองเที่ยว
ปรับตัวดีขึ้น 

(2) ท้ังป 2552 อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ีรอยละ -0.9 มูลคาการสงออกในรูป
เงินดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 13.9 และมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
ประมาณรอยละ 7.7 ของ GDP 
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แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2553 

(1) คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ส่ี ป 2552 โดยมีแรงขับเคล่ือนจาก
การขยายตัวของภาคการสงออกและการฟนตัวของอุปสงค
ภาคเอกชนในประเทศเปนสําคัญตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก อุปสงคภาคเอกชนในประเทศมีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องจากชวงครึ่งหลังของป 2552 
เนื่องจากราคาสินคาเกษตร มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อัตรา
การใชกําลังการผลิตในหลายอุตสาหกรรมขณะนี้สูงกวา
ระดับรอยละ 75 ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลงทุนใหมเพ่ือขยาย
กําลังการผลิต สวนสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจคาดวาจะ
ยังอยู ในเกณฑดีและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ 

(2) ประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2553 คาดวาจะขยายตัว
ท้ังปประมาณรอยละ 3.5 – 4.5 เทียบกับการหดตัวรอยละ 
2.3 ในป 2552 โดยมีอัตราเงินเฟอรอยละ 3.0 – 4.0 มูลคา
การสงออกในรูปดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 12.7 ดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณรอยละ 4.1 ของ GDP  
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1.2 ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสท่ีส่ี ป 2552 ในดาน

ตางๆ เปนดังนี้ 

การใชจายภาคครัวเรือน: ขยายตัวเปนคร้ังแรกในรอบ 9 
เดือน การใชจายของครัวเรือนในไตรมาสท่ีส่ี ขยายตัวรอยละ 
1.4 เทียบกับการหดตัวเฉล่ียรอยละ 2.0 ในชวง 3 ไตรมาสแรก
ของป โดยไดรับแรงสนับสนุนจาก (1) การจางงานในภาค
การคา และบริการโรงแรมเพ่ิมขึ้น (2) รายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
ตามการเรงตัวของราคาพืชผล เนื่องจากอุปทานสินคาใน
ตลาดโลกลดลงจากปญหาสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย (3) การ
เรงฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการอนุมัติโครงการลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ประกอบกับการขยาย
ระยะเวลาดําเนินนโยบาย 5 มาตรการเพ่ือลดคาครองชีพให
ประชาชน ตลอดจนการอนุมัติปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเมื่อวันท่ี 25 
ธันวาคม 2552 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2553 เปนตนไป สงผลใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจไทยมากขึ้น และมีความมั่นใจท่ีจะจับจายใชสอย
มากกวาในชวงท่ีผานมา แมวายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณทางการเมืองในประเทศและความเปราะบางของ
การฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไปก็ตาม 

รวมท้ังป 2552 การใชจายภาคครัวเรือนหดตัวรอยละ 1.1 เปน
การหดตัวในการใชจายซื้อสินคาประเภทคงทนรอยละ 8.1 
สินคากึ่งคงทนรอยละ 6.7 และสินคาไมคงทนรอยละ 0.1 โดยที่
สินคาไมคงทนประเภทอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 และมิใช
อาหารลดลงรอยละ 1.1 

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวดีข้ึน  โดยหดตัวเพียง 
รอยละ 4.6 เทียบกับหดตัวรอยละ 17.8 16.1 และ 12.2 
ในชวง 3 ไตรมาสแรก โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
ลดลงรอยละ 6.3 เปนการหดตัวท่ีชาจากเฉล่ียรอยละ 17.6 
ในชวง 3 ไตรมาสท่ีผานมา ท้ังนี้แมจะมีการใชกําลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นแตยังไมเต็มกําลังการผลิตท่ีมีอยู ประกอบกับการฟน
ตัวทางเศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง ทําใหผูประกอบการ
บางสวนยังชะลอการลงทุนติดต้ังเคร่ืองมือเครื่องจักรใหม
ออกไป สวนการลงทุนกอสรางเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 สอดคลอง
กับปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยมีการ
กอสรางเพ่ิมขึ้นในประเภทที่อยูอาศัย และการกอสรางอื่นๆ 
ในขณะท่ีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและการกอสราง
อาคารพาณิชยหดตัวลง  

 

การใชจายภาคครัวเรือน 

2551 2552 

ท้ังป H1 Q3 Q4 ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 

การใชจายภาคครัวเรือน 2.7 3.0 2.7 2.1 -1.1 -2.5 -2.2 -1.3 1.4 

   สินคาคงทน 10.9 12.4 10.4 8.4 -8.1 -18.0 -13.8 -8.5 9.2 

   สินคากึ่งคงทน 3.2 5.0 4.2 -1.0 -6.7 -8.6 -9.1 -10.3 0.8 

   สินคาไมคงทน 1.5 2.8 -0.2 0.2 -0.1 -1.6 -1.3 0.8 1.9 

     - อาหาร 1.7 2.2 -0.2 2.4 1.4 1.2 -0.2 3.2 1.4 

     - มิใชอาหาร 1.3 3.2 -0.2 -1.2 -1.1 -3.7 -2.0 -1.0 2.2 

   บริการ 1.4 -1.7 3.8 4.8 2.9 7.1 4.8 2.8 -2.1 

ที่มา สศช.  

(%YoY)  
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รวมท้ังป 2552 การลงทุนภาคเอกชนลดลงรอยละ 12.8 โดยการลงทุน
ในเครื่องมือเคร่ืองจักร และการลงทุนกอสรางลดลงรอยละ 14.8 และ 5.4 
ตามลําดับ  

การสงออก: มูลคาและปริมาณการสงออกปรับตัวดีข้ึนตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ในไตรมาสสุดทายของป 2552 มูลคาการ
สงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. เพ่ิมขึ้นเปนครั้งแรกในรอบปรอยละ 
12.2 เทียบกับการลดลงเฉล่ียรอยละ 21.2 ในชวง 9 เดือนแรกท่ีผาน
มา โดยปริมาณและราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.4 และ 6.9 ตามลําดับ การ
สงออกท่ีปรับตัวขึ้นเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตัว 
นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการสงออกในชวงเดียวกันปท่ีแลวมีมูลคา
และปริมาณที่ ตํ่ามาก อันเนื่องมาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศสหรัฐฯ เมื่อคิดในรูปเงินบาทมูลคาการสงออกใน
ไตรมาสท่ีส่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.8 และราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 เนื่องจาก
คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้น ตลอดท้ังป 2552 มูลคาสงออกและปริมาณ
ลดลงรอยละ 13.9 และ 14.2 ตามลําดับ สวนราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3  

 สินคาเกษตร: เพิ่มข้ึนท้ังปริมาณและราคา ในไตรมาสที่ ส่ี
ปริมาณการสงออกสินคาเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ  6.5 และราคา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.7 ทําใหมูลคาการสงออกสินคาเกษตรเพ่ิมขึ้น
รอยละ 35.4 ราคาสงออกท่ีเรงตัวขึ้นมากเปนผลมาจากความ
ตองการสินคาในตลาดโลกเริ่มฟนตัวมากขึ้น รวมถึงปริมาณ
สงออกของบางประเทศลดลง อันเนื่องมาจากผลผลิตไดรับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับปริมาณการสงออกในชวง
เดียวกันปท่ีแลวต่ํามาก สินคาเกษตรท่ีมีปริมาณการสงออก
เพ่ิมขึ้นไดแก ขาว ท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.1 เปนผลมาจากคูแขงทาง
การคาท่ีสําคัญ คือ จีนและอินเดียมีผลผลิตต่ําจากภัยธรรมชาติ 
สงผลใหตลาดโลกมีความตองการขาวไทยมากข้ึน สําหรับปริมาณ
การสงออก มันสําปะหลัง เพ่ิมขึ้นรอยละ 180.1 จากความตองการ
นําไปผลิตเปนเอทานอลแทนกากน้ําตาลท่ีมีราคาสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปนผลจากเศรษฐกิจประเทศจีนซึ่งเปน
ประเทศคูคารายใหญเริ่มฟนตัวขึ้น 

 

 

 

 

 

 

(%YOY) 
2550 2551 2552 

ทั้งป ทั้งป H1 Q3 Q4 ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 

ขาว 

มูลคา 34.2 78.9 134.6 134.2 -18.0 -18.7 -13.7 -35.7 -29.3 27.1 

ราคา 9.5 63.0 51.8 88.4 59.6 -4.7 29.6 -19.8 -16.3 2.2 

ปริมาณ 22.7 11.1 56.0 23.4 -48.6 -15.6 -33.5 -20.5 -15.0 24.1 

ยางพารา 

มูลคา 4.5 20.4 32.1 47.1 -21.3 -36.6 -45.7 -53.0 -52.5 22.5 

ราคา 7.1 24.7 30.1 43.8 -3.1 -34.9 -42.5 -45.7 -44.2 0.6 

ปริมาณ -3.0 -4.5 1.3 2.4 -20.9 -3.2 -5.9 -13.6 -14.8 24.3 

มัน
สําปะหลัง 

มูลคา 23.1 3.6 16.3 23.3 -35.2 4.4 -45.6 -20.1 13.5 122.7 

ราคา 24.5 40.0 60.6 39.3 13.1 -27.4 -15.1 -29.1 -38.3 -23.7 

ปริมาณ 3.8 -27.8 -27.8 -11.8 -40.6 40.0 -34.1 12.9 84.1 180.1 

ขาวโพด 

มูลคา 48.6 110.3 110.8 201.4 27.4 12.1 -48.8 68.0 -24.2 155.2 

ราคา -7.0 64.3 110.2 27.2 -1.9 -43.5 -14.2 -61.2 -36.2 -23.2 

ปริมาณ 22.7 79.1 82.6 136.6 22.1 60.7 -40.0 175.5 23.0 244.3 

  ที่มา: กระทรวงพาณชิย 

  การสงออกสินคาเกษตรสําคัญ 
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 สินคาอุตสาหกรรม: ปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน
เปนคร้ังแรกหลังจากหดตัวต้ังแตไตรมาสท่ีสี่ของปท่ีผานมา 
มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 โดยท่ี
ปริมาณสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 และราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.4 
สินคาสงออกสําคัญขยายตัวหลายรายการ ไดแก ผลิตภัณฑยาง 
ส่ิงพิมพ/กระดาษและผลิตภัณฑ เครื่องสําอาง/สบูและผลิตภัณฑ
รั กษาผิ ว  ผ ลิต ภัณฑ เภ สัช เค รื่ อ งมื อแพทย แ ละอุ ปกรณ 
คอมพิวเตอร และเครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ตาม เมื่อแยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมสงออก พบวามูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูง สินคาอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากร
ในประเทศ มีมูลคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.3 และ 8.2 ตามลําดับ แต
สินคาอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานสูงมีมูลคาการสงออกลดลง รอยละ 
14.5 ซึ่งเปนผลจากการสงออกทองคําท่ียังไมขึ้นรูปมีมูลคาลดลง 
(ในป 2552 การสงออกทองคําท่ียังไมขึ้นรูปคิดเปนสัดสวนรอยละ 
34 ของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานสูง)  

 สินคาอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา: ในไตรมาสท่ีส่ี
มูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.3 และ 16.0 ตามลําดับ โดยสวนหนึ่งเปนผล
มาจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับ
มูลคาสงออกในชวงเดียวกันปท่ีแลวลดลงมากจากผลกระทบ
วิกฤตเศรษฐกิจ สินคาท่ีมีมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้น ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ  แผงวงจรไฟฟา 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ
สวนประกอบ ตูเย็นตูแชแข็งและสวนประกอบ สวนสินคาท่ียัง
หดตัว ไดแก อุปกรณโทรคมนาคม ซึ่งสวนมากจะสงออกไปยัง
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุนและสหรัฐฯ ซึ่งเศรษฐกิจฟนตัว
เพียงชาๆ และยังมีความเปราะบาง แตการสงออกฮารดดิสก 
ซึ่งสวนใหญสงไปยังกลุมประเทศอาเซียนและจีนขยายตัวดีขึ้น 
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 ยานยนต อุปกรณและสวนประกอบ: มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 
รอยละ 7.4 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟนตัว โดยผูผลิต
ชิ้นสวนขนาดกลางและขนาดยอมไดรับประโยชนจากการฟนตัว
ของอุตสาหกรรมรถยนตบ างแลว  สัง เกตไดจากการ ท่ี
โรงงานผลิตรถยนตเริ่มมีการเรียกคนงานกลับมาทํางาน ตลาด
สงออกรถยนตหลักมีมูลคาเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด (คิดเปน
สัดสวนรอยละ 53.4 ของมูลคาการสงออก) เมื่อเทียบกับสาม
ไตรมาสแรกที่มีมูลคาการสงออกลดลง  

 สินคาอาหาร (ไมรวมนํ้าตาล): มูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอยรอยละ 2.6 โดยสินคาสําคัญท่ีสงออกเพ่ิมขึ้นไดแก ผัก
และผลไมท้ังในรูปสด แชแข็ง บรรจุกระปองและแปรรูปอ่ืน ๆ  
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.0 และกุงแชแข็งและแปรรูปเพ่ิมขึ้นรอยละ 
11.9 สวนสินคาท่ีมีมูลคาสงออกลดลง ไดแก อาหารทะเล
กระปอง แชแข็งและแปรรูป (ไมรวมกุง) ไกแชแข็งและแปรรูป 
ท้ังนี้การสงออกสินคาอาหารของไทยที่ลดลงสวนหนึ่งมาจาก
ปญหาตนทุนการผลิตของไทยที่สูงกวาประเทศเพ่ือนบาน 

 ตลาดสงออก: เพิ่มข้ึนท้ังในตลาดหลักและตลาดอื่นๆ ตลาด
หลักท่ีมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้น ไดแก สหรัฐฯ และอาเซียน (9) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.5 และ 18.3 ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการ
สงออกไปยังประเทศญี่ปุน และสหภาพยุโรป (15) ลดลงรอยละ 
2.6 และ 1.8 ตามลําดับ สําหรับมูลคาการสงออกไปยังตลาดใหมมี
มูลคาเพ่ิมขึ้น อาทิ ตลาดฮองกง (23.8%) ไตหวัน (27.3%) และ
อินเดีย (20.4%) เปนตน และโดยเฉพาะตลาดจีนเพ่ิมสูงขึ้นมาก
รอยละ 54.2  

การนําเขา: มูลคาและราคาการนําเขาเร่ิมเพิ่มข้ึน ขณะท่ีปริมาณ
การนําเขายังหดตัวแตในอัตราท่ีชาลงมาก ในไตรมาสที่ส่ี มูลคา
การนําเขาในรูปเงินดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 1.4 ขยายตัวเปน
ครั้งแรกหลังจากหดตัวตอเนื่องในชวง 3 ไตรมาสแรกท่ีผานมารอยละ 
37.6 33.0 และ 28.3 ตามลําดับ โดยราคานําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 
จากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นเปนสําคัญ แตปริมาณการนําเขายังหดตัว
รอยละ 4.8 เปนการหดตัวในอัตราที่ชาลงมากเม่ือเทียบกับการหดตัว
รอยละ 32.6 ในชวง 9 เดือนแรกของป ท้ังนี้ เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟนตัวขึ้นทําใหมีความตองการนําเขาสินคา
เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลใหการนําเขาสินคา
วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป และสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี
การนําเขาสินคาทุนและสินคาเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนหดตัวชาลง
มาก เมื่อคิดในรูปเงินบาท มูลคานําเขาหดตัวรอยละ 2.9 และราคา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 เนื่องจากการแข็งคาขึ้นของเงินบาท 

 

ตลาดสงออกรถยนตท่ีสําคัญ คิดเปนรอยละ 53 ของการสงออกรถยนตท้ังหมด 

(%YOY) 
2551 2552 

ทั้งป H1 Q3 Q4 ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 สัดสวน 

ออสเตรเลีย 8.8 20.4 34.0 -34.6 -20.9 -50.1 -46.1 -20.9 69.7 19.3 

มาเลเซีย 47.0 65.3 64.1 2.1 -13.1 -25.7 -33.5 -9.2 24.6 7.5 

อินโดนีเซีย 49.0 71.6 56.2 7.4 -44.3 -63.5 -53.0 -46.0 -8.8 7.7 

ซาอุดอีาระเบยี 24.3 26.6 20.7 24.7 9.9 35.3 6.4 -7.2 9.0 8.0 

ฟลิปปนส 19.9 62.4 20.0 -31.2 2.7 -29.0 -25.3 24.6 55.8 5.9 

ญ่ีปุน 19.3 13.8 76.5 -27.8 -41.7 -56.9 -45.4 -57.8 23.4 5.0 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ตลาดสงออกที่สําคัญ 

(%YOY) 
2550 2551 2552 
ทั้งป ทั้งป H1 Q3 Q4 ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 สัดสวน 

สหรัฐอเมรกิา -0.2 4.4 8.6 13.8 -12.0 -17.8 -27.1 -27.1 -19.2 4.5 10.9 
ญ่ีปุน 10.6 10.9 14.0 23.5 -6.0 -21.7 -26.2 -31.2 -24.9 -2.6 10.3 
EU (15) 17.6 7.2 14.4 12.4 -11.2 -24.5 -32.8 -33.1 -26.6 -1.8 10.5 
อาเซียน (9) 21.4 22.4 40.9 37.4 -17.4 -19.1 -31.6 -33.1 -21.7 18.3 21.3 
ฮองกง 21.3 15.5 43.0 10.8 -18.9 -5.6 -14.2 -22.6 -3.6 23.8 6.2 
ไตหวัน -1.1 -18.8 -19.7 -3.9 -30.7 -16.7 -42.5 -26.3 -13.1 27.3 1.5 
เกาหลีใต 11.7 23.0 16.2 63.1 -0.6 -23.2 -24.7 -18.7 -36.1 -7.5 1.8 
ตะวันออกกลาง 30.8 26.9 30.0 46.5 3.8 -7.8 6.7 -17.7 -19.2 4.4 5.7 
อินเดีย 47.1 25.6 28.7 25.5 19.9 -3.6 -17.1 -9.3 -7.7 20.4 2.1 
จีน 26.6 9.1 27.8 14.5 -24.4 -0.4 -28.1 -9.3 -6.2 54.2 10.6 
ที่มา: ธปท. 
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 สินคาทุน: มูลคาและปริมาณนําเขาลดลง มูลคานําเขาสินคา
ทุนลดลงรอยละ 3.9 หดตัวชาลงเมื่อเทียบกับการหดตัวรอยละ 
19.7 ในชวง 9 เดือนแรกของป เนื่องจากภาวะการลงทุนท่ีฟนตัว
ขึ้นอยางชา ๆ และอัตราการใชกําลังการผลิตท่ีปรับตัวดีขึ้น สินคา
ท่ีมีมูลคานําเขาลดลง ไดแก เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ และสินคาทุนอื่น ๆ เปนตน อยางไร
ก็ตามการนําเขาสินคาหลักบางรายการในหมวดไดกลับมา
ขยายตัว  อาทิ  เครื่ องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  เครื่ อง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใชทาง
วิทยาศาสตรการแพทย เปนตน ท้ังนี้ปริมาณการนําเขาสินคาทุน
ลดลงรอยละ 4.3 และราคาลดลงรอยละ 0.4 

 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป: ปริมาณและราคานําเขา
เพิ่มข้ึน มูลคาการนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปขยายตัว
รอยละ 2.9 เปนการขยายตัวครั้งแรกหลังจากหดตัวตอเนื่องส่ี  
ไตรมาส โดยเปนการนําเขาตามความตองการใชผลิตสินคาเพ่ือ
สงออกและเพ่ือใชในประเทศตามภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
สินคาในหมวดที่มีการนําเขาเพ่ิมขึ้น ไดแก อุปกรณ สวนประกอบ
เครื่องใชไฟฟา เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก เปนตน  
สินคาท่ีมีมูลคานําเขาลดลงแตในอัตราที่ชาลง ไดแก เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและ
ทองคํา พืชและผลิตภัณฑจากพืช เปนตน ปริมาณการนําเขา
สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปขยายตัวรอยละ 2.4 และราคา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.6 

 สินคาเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น: ราคานําเขาเพิ่มข้ึน ทําให
มูลคาหดตัวในอัตราท่ีชาลงมาก มูลคานําเขาสินคาเชื้อเพลิง
และนํ้ามันหลอล่ืนลดลงรอยละ 2.5 ชากวาการลดลงเฉลี่ยรอยละ 
41.4 ในชวง 9 เดือนแรกของป โดยปริมาณการนําเขาลดลงรอยละ 
19.4 แตราคานําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.0 สาเหตุท่ีมูลคาการนําเขา
หดตัวชาลง เนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปท่ี
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากฐานราคาในชวงเดียวกันปท่ีแลวท่ีอยูในระดับ
ตํ่า  

 สินคาอุปโภคบริโภค: ปริมาณและราคานําเขาเพิ่มข้ึน มูลคา
นําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.7 เทียบกับการหดตัวเฉล่ียรอยละ 13.1 
ในชวง 9 เดือนแรกของป เปนผลจากการใชจายภาคครัวเรือนท่ี
ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ทําใหมีความมั่นใจในการจับจายใชสอยเพ่ิมมาก
ขึ้น สินคาท่ีการนําเขาเพ่ิมขึ้น ไดแก เครื่องใชไฟฟาในบาน 
เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม เส้ือผา 
รองเทา และผลิตภัณฑส่ิงทออ่ืนๆ ผัก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทํา
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จากผัก ผลไม เปนตน ท้ังนี้ปริมาณนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.7 และราคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9   

รวมท้ังป 2552 มูลคาการนําเขาในรูปเงินดอลลาร สรอ. ลดลง 
รอยละ 24.9 โดยท่ีปริมาณลดลงรอยละ 23.0 และราคาลดลงรอย
ละ 2.5 เมื่อคิดในรูปเงินบาท มูลคานําเขาลดลงรอยละ 23.0 และ
ราคาไมเปล่ียนแปลง  

อัตราการคา (Term of Trade) ปรับตัวดีข้ึนจากชวงเดียวกันของ
ปท่ีแลว เนื่องจากราคาสงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. เพ่ิมขึ้น
มากกวาราคานําเขา โดยราคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ขณะท่ีราคา
นําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 ทําใหอัตราการคาในไตรมาสที่ ส่ีของป
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.9 ซึ่งเปนผลดีตอรายไดของผูสงออก  

ดุลการคา: เกินดุลลดลง ในไตรมาสที่ส่ี ดุลการคาเกินดุล 2,673 
ลานดอลลาร สรอ. (หรือเทากับ 89,039 ลานบาท) ตํ่ากวาการเกินดุล 
5,118 ลานดอลลาร สรอ. (หรือเทากับ 173,501 ลานบาท) ในไตรมาส
ท่ีสาม รวมตลอดท้ังป 2552 ดุลการคาเกินดุล 19,416 ลานดอลลาร 
สรอ. หรือเทากับ 669,988 ลานบาท 

ดานการผลิต:  

 สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 2.2 เปนผลมาจากผลผลิตพืช
สําคัญๆ ไดแก มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา และขาวลดลง
รอยละ 16.4  3.0  1.9 และ 0.7 ตามลําดับ เนื่องจากไดรับความ
เสียหายจากการระบาดของเพล้ียแปงสีชมพู และเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล ประกอบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศและมีฝนตก
ชุกจนเกิดน้ําทวมในหลายพ้ืนท่ีโดยเฉพาะทางภาคใตทําใหผลผลิต
ปาลมน้ํามันและยางพาราลดลง สําหรับราคาสินคาหมวดพืชผล
ขยายตัวรอยละ 2.9 เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบป ราคา
ยางพาราเพ่ิมขึ้นรอยละ 54.2 เนื่องจากอุปสงคยางพาราเพิ่มขึ้น
ตามการฟนตัวของอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมยานยนตและ
อุปกรณขนสงท่ีขยายตัวรอยละ 15.9 และ 8.7 ตามลําดับ สวน
ราคาปาลมน้ํามันขยายตัวสูงถึงรอยละ 41.1 เนื่องจากผลผลิตของ
โลกลดลงจากปญหาฝนตกชุกและน้ําทวมในแหลงผลิตสําคัญใน
ประเทศอินโดนี เซีย  มาเลเซียและภาคใตของไทย   ราคา
ขาวเปลือกยังคงหดตัวรอยละ 9.7  เนื่องจากเปนฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ขาวนาปผลผลิตจึงออกสูตลาดมาก อยางไรก็ตามราคาขาวเปลือก
มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นแตก็ยังต่ํากวาราคาประกันตามโครงการ
ประกันรายไดของรัฐบาล ราคาสินคาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 5.8 
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสุกรและไกเนื้อ เนื่องจากความตองการท่ี
ขยายตัวตอเนื่องท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ราคาสินคา
ประมงขยายตัวรอยละ 1.7 ตามราคาปลาและกุงท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

 

ดัชนีการผลิตภาคเกษตรกรรม 

% YoY  
2550 2551 2552 

Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 

ดัชนีผลผลิตพืชผล 1.4 8.9 4.5 16.2 18.7 3.4 -1.7 1.0 -6.2 -3.4 -0.2 

ดัชนีราคาพืชผล 15.3 22.0 15.0 23.9 34.2 15.5 -7.8 -0.3 -16.4 -15.3 2.9 

รายไดเกษตรกร 16.9 32.9 59.6 91.2 111.5 58.6 -9.3 0.7 -21.6 -18.2 2.7 

ที่มา: ธปท. 
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เนื่องจากปริมาณการผลิตกุงของโลกลดลงจากการเกิดปญหาโรค
ระบาดในการเพาะเล้ียงกุงท้ังในประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม การที่ราคาพืชเกษตรสําคัญเพ่ิมขึ้น สงผลทําใหรายได
เกษตรกรในไตรมาสนี้ขยายตัวรอยละ 2.7  รวมทั้ งปสาขา
เกษตรกรรมลดลงรอยละ 0.6 

 สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 9.9 เรงตัวขึ้นจากท่ีลดลง
ร อยละ  5 .9  ในไตรมาสที่ ผ านมา  ตามการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออกท่ีขยายตัวรอยละ 22.9 จาก
ทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น ทําใหอุปสงค
ในการนําเขา สินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยคํา ส่ังซื้อจาก
ตางประเทศในไตรมาสนี้อยูท่ีระดับ 119.0 เพ่ิมจากไตรมาสกอนท่ี
ระดับ  102.6 กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัว สูง  ไดแก 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรรวมและหัวอานขอมูล ท่ี
ขยายตัวรอยละ 46.9 และ 27.9 ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนการผลิต
เพ่ือรองรับคําส่ังซื้อท่ีเขามาอยางตอเนื่องจนถึงไตรมาสที่หนึ่ง ป 
2553 และอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองขยายตัวรอยละ 22.3 
สวนอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศขยายตัว
รอยละ 7.5 เรงตัวขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาท่ีหดตัวรอยละ 7.9 จาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
อยางตอเนื่องประกอบกับราคาสินคาเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้น ทําให
ผูบรโิภคมีความมั่นใจในการจับจายใชสอยมากขึ้น 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวดีขึ้น ไดแก  อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ผลิต
ตามยอดส่ังจอง ผลิตภัณฑปโตรเลียม อุตสาหกรรมในกลุมวัสดุ
กอสราง เชน เหล็กและผลิตภัณฑเหล็กขยายตัวรอยละ 81.0 ตาม
ภาวะการกอสรางท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในไตรมาสนี้ รวมท้ัง
อุตสาหกรรมการผลิตยางและผลิตภัณฑยางตามการฟนตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต 

อัตราการใชกําลังการผลิตในไตรมาสนี้อยูท่ีรอยละ 67.2 เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 62.5 ในไตรมาสที่ผานมา โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มี
การใชกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ีผานมาอยางชัดเจน 
ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร (รอยละ 61.1 จากรอยละ 46.1) 
เครื่องด่ืม (รอยละ 70.0 จากรอยละ 52.9) อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑยาง (รอยละ 62.2 จากรอยละ 51.0) อุตสาหกรรมยาน
ยนตและ อุปกรณขนส ง  (ร อยละ  72 .2  จากรอยละ  59 .9 ) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 72.0 จากรอยละ 68.8) 
อยางไรก็ตามกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใชกําลังการผลิตท่ีตํ่า
กวารอยละ 50 ไดแก การผลิตรองเทา ผลิตภัณฑหนังและเครื่อง
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เรือน อยูท่ีระดับรอยละ 34.3 27.3 และ 25.7 ตามลําดับ ท้ัง
ป 2552 ภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.1  

 สาขากอสราง ขยายตัวรอยละ 5.1 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
ขยายตัวรอยละ 1.9 ในไตรมาสท่ีผานมา โดยปริมาณการ
จําหนายวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน และปูนซีเมนต 
ขยายตัวรอยละ 13.6 และ 9.6 ตามลําดับ การท่ีภาคการ
กอสรางเพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากการปรับตัวดีขึ้นของการ
กอสรางภาคเอกชนที่ขยายตัวรอยละ 2.0 จากที่หดตัวรอย
ละ 6.3 ในไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากผูประกอบการมีความ
มั่นใจมากขึ้นตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีรับ
อนุญาตกอสรางรวมในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.3  ตาม
พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัย และอาคารพาณิชย
ขยายตัวรอยละ 1.4 และ 115.9 ตามลําดับ เนื่องจากมีการ
ขออนุญาตกอสรางหางสรรพสินคาขนาดกลางและขนาด
ใหญในเขตกรุงเทพมหานคร 2 แหง สวนพ้ืนท่ีรับอนุญาต
กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 7.2 ตามการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มูลคาของ
โครงการอสังหาริมทรัพยเกิดใหมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลขยายตัวถึงรอยละ 37.2 ซึ่งแสดงถึงความ
มั่นใจในการลงทุนดานท่ีอยูอาศัยของภาคเอกชนที่เพ่ิมขึ้น 
สวนการกอสรางภาครัฐขยายตัวรอยละ 8.3 เปนผลจาก
มาตรการกระตุนการลงทุนกอสรางภาครัฐภายใตโครงการ
ไทยเขมแข็ง 2555 เชน โครงการถนนไรฝุน และรถไฟ
ระบบรางคู รวมถึงโครงการขนสงพ้ืนฐานขนาดใหญ อาทิ 
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ และ
โครงการบาน BOI สวนดัชนีราคาวัสดุกอสรางลดลงรอยละ 
3.1 เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยราคาเหล็ก 
คอนกรีตและซีเมนต ลดลงรอยละ 6.2  5.7 และ 2.0 
ตามลําดับ สวนดัชนีราคาหมวดไมและผลิตภัณฑไม
ขยายตัวรอยละ 9.5  

 สาขาอสังหาริมทรัพย ขยายตัวรอยละ 1.8 ปรับตัวดีขึ้น
จากไตรมาสที่ผานมา ตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
จะเห็นไดจากดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจ
พัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีอยูในระดับ 57.8 เพ่ิมจากไตรมาส
กอนท่ีระดับ 55.8 ประกอบกับการท่ีสถาบันการเงินเริ่ม
ผอนคลายเกณฑการอนุมัติสินเชื่อใหกับเอกชนมากขึ้น
สงผลใหปริมาณเงินกูยืมเพ่ือท่ีอยูอาศัยขยายตัวรอยละ 7.6 
เ ทียบกับช วง เดียวกันของป ท่ีผ านมา  ขณะ ท่ีราคา
อสังหาริมทรัพยมีแนวโนมลดลงจึงเปนปจจัยสนับสนุนการ

ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยของผูบริโภค เห็นไดจากดัชนีราคาท่ี
บานเดี่ยวพรอมท่ีดิน ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมท่ีดินท่ีลดลง  
รอยละ 4.0 และ 2.6 แนวโนมการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ของผูประกอบการสวนใหญเปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาด
เล็กและระดับราคาระดับปานกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคในเขตเมืองมากขึ้น สวนทําเลหลักในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยสวนใหญจะอยูบริเวณสวนขยายเสนทางการ
คมนาคมท่ีจะออกสูชานเมือง เชน สวนตอขยายของแนวรถไฟฟา 
จากเขตธนบุรีเขาสู กทม. แนวรถไฟฟา Airport Link ควบรวม 
City line รวมถึงแนวถนนราชพฤกษท่ีขยายจากกรุงเทพมหานคร
สูจังหวัดนนทบุรี บริเวณรามอินทรา-วัชรพล-ลําลูกกา รวมถึงรอบ
บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนตน 

 สาขาการเงิน ขยายตัวรอยละ 6.6 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผาน
มา เนื่องจากภาคครัวเรือนเร่ิมมีความมั่นใจในการบริโภคมากขึ้น
สงผลใหคาใชจายของครัวเรือนในไตรมาสนี้ขยายตัวรอยละ 1.4 
เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบป ซึ่งสะทอนจากปริมาณสินเชื่อ
ภาคครัวเรือนท่ีขออนุมัติจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
ขยายตัวรอยละ 5.2 และ 11.3 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแหลงท่ีมา
ของสินเชื่อในไตรมาสนี้ พบวาการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย
ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
ปรับตัวดีขึ้นจากท่ีขยายตัวรอยละ 0.3 ในไตรมาสที่ผานมา 
ในขณะที่การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นขยายตัวรอยละ 
14.7 อยางไรก็ตามปริมาณสินเชื่อภาคธุรกิจท่ีขออนุมัติจากท้ัง
ธนาคารพาณิชยและจากสถาบันการเงินท้ังระบบหดตัวรอยละ 8.6 
และ 8.3 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการธุรกิจบางสวน
สามารถระดมทุนไดเองโดยการออกพันธบัตร หรือหุนกูใหเอกชน
แทนการกูจากสถาบันการเงิน 

 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ 13.5 เทียบกับ
ระยะเดียวกันของปกอน เนื่องจากจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ
เพ่ิมขึ้น โดยไตรมาสนี้มีจํานวน 4.2 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.2 
เทียบกับระยะเดียวของปกอน และเปนการเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ
ป เปนผลมาจากการเขาสูชวงฤดูกาลทองเท่ียวของไทยรวมท้ังการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดนักทองเท่ียวหลักของ
ไทย โดยเฉพาะจากทวีปเอเชียท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 33.1 สวนใหญเปน
นกัทองเท่ียวจากประเทศจนี เกาหลี และไตหวัน ดานอัตราการเขา
พักเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 54.6 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 49.6 ในชวงเดียวกัน
ของปกอน ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคกลาง
ท่ีอัตราการเขาพักเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 52.0 เปนรอยละ 58.7 
เนื่องจากมาตรการจูงใจนักทองเท่ียวโดยการปรับลดราคาหองพัก
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ท่ัวประเทศ  

ตลอดท้ังป 2552 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางมา
ประเทศไทยจํานวน 14.1 ลานคน (สูงกวาเปาหมายที่ต้ังไว 14.0 
ลานคน) อยางไรก็ตาม จํานวนนักทองเท่ียวในป 2552 ลดลง 
รอยละ 3.4 เทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจากในชวงครึ่งแรกของป
ประเทศตางๆ ประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ การแพรระบาดของโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และความไมสงบทางการเมือง
ภายในประเทศ หลังจากสถานการณเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมฟน
ตัว ปญหาการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ลดลง และปญหาทางการเมืองมีแนวโนมคล่ีคลาย ทําใหจํานวน
นักทองเท่ียวในครึ่งปหลังกลับมาขยายตัวสูงถึงรอยละ 11.5 

 การจางงาน  การจางงานเพิ่มข้ึน อัตราการวางงานลดลง  
ไตรมาสท่ีส่ี ป 2552 มีการจางงาน 38.18 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 
1.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ตามภาวะเศรษฐกิจท่ี
มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น อุปสงคในการจางงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการคาสงและคาปลีก และสาขา
การกอสราง ท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.9  5.7 และ 2.9 ตามลําดับ สวน
การจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 2.4 เนื่องจากการผลิตนอก
ภาคเกษตรมีอุปสงคแรงงานที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ รวมท้ังภาคเกษตรประสบกับปญหาความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ เกิดความเสียหายจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
และการแพรระบาดของเพล้ียกระโดดในขาว และเพลี้ยแปงในมัน
สําปะหลัง เปนตน ทําใหมีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตร
กลับเขาสูภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ิมขึ้น สวนการจางงานใน
สาขาอุตสาหกรรมมีการจางงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4 ซึ่งเปนการจาง
งานเพ่ิมขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่สอง สําหรับผูวางงานเฉล่ียใน
ไตรมาสนี้มีจํานวน 3.84 แสนคน ลดลงจํานวน 1.2 แสนคน เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลงรอยละ 23.8 โดยมี
อัตราการวางงานรอยละ 1.0 การท่ีภาวะการจางงานเพ่ิมขึ้นทําให
อัตราการวางงานมีแนวโนมลดลง สงผลใหจํานวนผูขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง 
แสดงใหเห็นวาอุปสงคในกําลังแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางเห็นไดชัดเจน 

 

 

 

 

 

การจางงานจําแนกตามสาขาการผลิต 

(%YOY) 
2551 2552 

ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 

การจางงานรวม 2.1 1.6 3.1 1.9 1.8 1.8 1.9 2.3 1.4 1.8 

- ภาคเกษตร 2.7 0.4 3.6 3.7 2.9 -0.2 0.8 2.4 -0.8 -2.4 

- นอกภาคเกษตร 1.7 2.3 2.8 0.6 1.0 3.1 2.5 2.2 3.1 4.7 

อุตสาหกรรม -3.0 0.4 -2.2 -6.5 -3.8 -2.0 -3.7 -4.6 1.3 0.4 

กอสราง 3.3 0.5 2.0 3.8 6.9 3.5 3.4 5.2 1.6 2.9 

โรงแรมและภตัตาคาร 1.8 1.2 2.5 2.2 1.2 8.2 7.7 7.3 8.7 10.9 

อัตราการวางงาน 1.4 1.6 1.4 1.2 1.3 1.5 2.0 1.8 1.2 1.0 

ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาต ิ   
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ประสิทธิภาพการใชนํ้ามันโดยรวมดีข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว 

 สัดสวนการใช นํ้ามันตอ  GDP  ในไตรมาสที่ ส่ีของป 2552 
สัดสวนการใชน้ํามันตอ GDP อยูท่ีรอยละ 0.9166 ลดลงเมื่อเทียบ
กับรอยละ 0.9264 ในไตรมาสที่สาม แตเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของป 2551 ท่ีอยูท่ีรอยละ 0.9012 ซึ่งสัดสวนการใช
น้ํามนัตอ GDP ท่ีอยูในระดับสูง สะทอนใหเห็นวาพฤติกรรมการใช
น้ํ ามัน ท้ังเ พ่ือการเดินทางและเพ่ือกิจกรรมอ่ืน  ๆ  ไมมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ท้ังนี้
รวมท้ังป 2552 สัดสวนการใชน้ํามันตอ GDP อยูท่ีรอยละ 0.9424 
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.9005 ในป 2551  

 การใช นํ้ามันสําเร็จรูปภายในประเทศ : ปริมาณการใช
พลังงานรวมเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการใชพลังงานทางเลือก
เพิ่มข้ึนตอเน่ือง ในไตรมาสท่ีส่ีของป 2552 ปริมาณการใช 
แกสโซฮอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.8  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ
ปท่ีแลว โดยมีปริมาณการใชประมาณ 12.2 ลานลิตรตอวัน คิด
เปนรอยละ 59.4 ของปริมาณการใชเบนซินท้ังหมด ปริมาณการใช 
ไบโอดีเซล (บี 5) เพ่ิมขึ้นรอยละ 47.9 โดยมีปริมาณการใชอยูท่ี
ประมาณ 22.1 ลานลิตรตอวัน ปริมาณการใชกาซธรรมชาติ
สําหรับรถยนต เพ่ิมขึ้นรอยละ 48.6 และปริมาณการใชกาซแอลพี
จี เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.0 ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวดีขึ้น 
ทําใหมีความตองการใชน้ํามันเพ่ิมขึ้นท้ังในภาคครัวเรือนและเพ่ือ
การพาณิชย  

ปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน (ออกเทน 91 และ 95) และน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วลดลงรอยละ 7.9 และ 13.8 ตามลําดับ เปนผลมา
จากการเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคมาใชพลังงานทางเลือกอ่ืน
ทดแทน เชน แกสโซฮอล และไบโอดีเซล ซึ่งมีราคาถูกกวา รวมท้ัง
ป 2552 ปริมาณการใชนํามันดีเซลหมุนเร็วและหมุนชาลดลงรอย
ละ 25.6 ขณะท่ีการใชไบโอดีเซล (บี 5) เพ่ิมขึ้นรอยละ 115.8 
ปริมาณการใชน้ํามันเบนซิน (ออกเทน 91 และ 95) ลดลงรอยละ 
18.1 ขณะท่ีการใชแกสโซฮอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 31.8 สําหรับการใช
กาซแอลพีจีและกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.2 
และ 85.5 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

    การใชผลิตภัณฑปโตรเลียม   

    2551     2552 

ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 

ปริมาณการใชน้ํามันรวม 
(หนวย: ลานลิตร) 57,321 11,850 13,140 15,117 17,215 82,967 19,713 19,851 20,938 22,464 

%YOY 49.68 32.06 42.12 58.21 63.60 44.74 66.36 51.07 38.51 30.49 

น้ํามันเบนซิน -2.95 -1.92 -5.22 -7.27 2.67 5.68 7.34 8.87 7.73 -0.71 

ออกเทน (91+95) -33.11 -26.42 -32.01 -40.14 -34.60 -18.07 -28.44 -21.31 -10.41 -7.93 

    แกสโซฮอล 92.41 111.95 94.07 91.27 81.51 31.80 65.08 48.06 24.74 4.80 

น้ํามันดีเซล -5.74 -0.37 -3.99 -14.40 -4.78 4.71 -1.29 4.08 12.21 5.41 

   หมุนเร็ว+หมุนชา -23.28 -10.23 -20.44 -33.92 -30.06 -25.56 -31.48 -31.96 -20.98 -13.82 

   หมุนเร็ว บี5 502.41 787.29 645.00 498.98 384.62 115.77 240.20 154.81 107.91 47.92 

กาซแอลพีจี 16.57 17.59 20.82 27.13 1.79 5.18 0.71 1.77 -1.31 20.97 

NGV 229.76 192.38 220.18 268.89 224.16 85.52 184.24 109.39 62.72 48.59 

  ที่มา : กระทรวงพลังงาน 

(%YoY)  
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ในไตรมาสที่ส่ี ดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 1.6 และเฉล่ียตลอดท้ังป 2552 เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.4 เปนผลมา
จากการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคาเกือบทุกประเภท ยกเวนเคร่ืองปรุง
อาหาร ผักสด น้ํามันและไขมัน โดยเฉพาะราคาขาว (ขาวสารเจา
และขาวสารเหนียว) สวนดัชนีราคาสินคาหมวดที่มิใชอาหารในไตร
มาสท่ีส่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.9  เฉล่ียตลอดท้ังป 2552 ดัชนีราคาสินคา
หมวดท่ีมิใชอาหารลดลงรอยละ 4.8 เปนผลมาจากราคาในหมวด
พาหนะ การขนสง การส่ือสาร และการศึกษาท่ีลดลงเปนสําคัญ 

สวนดัชนีราคาผูผลิตในไตรมาสที่ ส่ีปรับตัวเปนบวกมาอยู ท่ี 
รอยละ 6.7 หลังจากติดลบตอเนื่องมาตั้งแตตนป 2552 เปนผลมา
จากการเพ่ิมขึ้นของราคาผลผลิตเกษตร ผลิตภัณฑเหมืองแร และ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรอยละ 18.1 6.5 และ 4.2 ตามลําดับ 
ชี้ใหเห็นถึงแรงกดดันดานตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ราคายางพารา ซึ่งสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มฟนตัว 
และยอดคําส่ังซื้อท่ีเพ่ิมขึ้น และเมื่อรวมตลอดป 2552 ดัชนีราคา
ผูผลิตลดลงรอยละ 3.82 

 ดานตางประเทศ 

ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ส่ีเกินดุล 4,274 ลานดอลลาร 
สรอ . (หรือเทากับ 142,276 ลานบาท) เกินดุลตอเนื่องจาก 
ไตรมาสท่ีสองและสาม 2,763 และ 3,713 ลานดอลลาร สรอ. 
ตามลําดับ โดยเปนผลจากการเกินดุลการคา 2,673 ลานดอลลาร 
สรอ. และการเกินดุลบริการ รายได และเงินโอน 1,601 ลาน
ดอลลาร สรอ .จากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติท่ีเพ่ิมขึ้นมาก และมีการสงกลับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและเงินปนผลของนักลงทุนตางชาติลดลง รวมตลอดทั้งป 
2552  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 20,291 ลานดอลลาร สรอ. หรือ
เทากับ 700,368 ลานบาท 

เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 
เทากับ 138.42 พันลานดอลลาร  สรอ. (และมี Net Forward 
Position อีก 15.67 พันลานดอลลาร สรอ.)3 ซึ่งคิดเปนประมาณ 
5.8 เทาของหน้ีตางประเทศระยะส้ัน และเทากับมูลคาการนําเขา 
9.4 เดือน  

เสถียรภาพ 

 เสถียรภาพในประเทศ  

อัตราเงินเฟอท่ัวไป  ในไตรมาสที่ ส่ี เ งินเฟอเทากับ 
รอยละ 1.9 เปนบวกคร้ังแรกในรอบ 9 เดือน และตลอดป 
2552 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียเทากับรอยละ -0.9  ท้ังนี้
เงินเฟอเริ่มเปนบวกตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนมา จากราคา
สินคาท่ัวไปท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจาก (1) นโยบาย
การประกันรายไดเกษตรกรของรัฐบาล ซึ่งทําใหราคาขาว
ปรับเพ่ิมขึ้น (2) การเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตาม
การสูงขึ้นของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก (3) คาน้ําประปา
เพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากรัฐบาลไดปรับลดมาตรการชวยคา
ครองชีพเกี่ยวกับคาน้ําประปา สงผลใหประชาชนตอง
รับภาระคาน้ํ าประปาเพิ่มขึ้น  (4) การปรับเ พ่ิมภาษี
สรรพสามิตในกลุมสุราและยาสูบ สงผลใหราคาสินคาใน
หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
มาตรการเรียนฟรี 15 ปของรัฐบาล สงผลใหคาใชจายใน
ดานการศึกษาลดลง สวนอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเฉล่ียในไตร
มาสที่ส่ี เทากับรอยละ 0.1 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ -
0.5 ในไตรมาสที่สาม และตลอดท้ังป 2552 อัตราเงินเฟอ
พ้ืนฐานเทากับรอยละ 0.31 

1 ในเดือนมกราคม 2553 อัตราเงินเฟอทั่วไปเทากับรอยละ 4.1 และอัตรากเงินเฟอพืน้ฐานเทากับรอยละ 0.6 
2 ในเดือนมกราคม 2553 ดัชนีราคาผูผลิตเทากับรอยละ 11.5 
3 เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 เทากับ 141.56 พนัลานดอลลาร สรอ. (และมี Net Forward Position อีก 12.61 พนัลานดอลลาร)  
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ฐานะการคลัง: ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2553 (ต.ค. – ธ.ค. 
52) รัฐบาลขาดดุลงบประมาณจํานวน 98,230 ลานบาท เทียบกับ
ขาดดุลงบประมาณ  126,322 ลานบาทในชวงเดียวกันของ
ปงบประมาณท่ีแลว โดยรัฐบาลจัดเก็บรายไดสงคลังจํานวน 
352,945 ลานบาท เ พ่ิมขึ้นรอยละ 27.0 ของชวงเดียวกันของ
ปงบประมาณที่แลว โดยเปนผลจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี
สรรพสามิตน้ํามันและรถยนต รวมทั้งอากรขาเขาท่ีสูงกวาประมาณ
การและชวงเดียวกันของปท่ีแลว  ในดานรายจายรัฐบาลใชจายเงิน
งบประมาณจํานวน 451,175  ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.6 จากชวง
เดียวกันของปงบประมาณท่ีแลว โดยเปนการเบิกจายงบประมาณป
ปจจุบัน 396,155  ลานบาท และงบประมาณปกอน 55,020 ลานบาท 
สงผลใหรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 98,230 ลานบาท และเมื่อรวมเงิน
นอกงบประมาณที่ขาดดุล 76,864 ลานบาท และการกูเงินโดยการออก
พันธบัตรและตั๋วเงินคลังเพ่ือชดเชยการขาดดุลและเพ่ือการบริหารเงิน
คงคลัง 51,572 ลานบาท สงผลใหดุลเงินสดขาดดุล 123,522 ลานบาท 
ทําใหรัฐบาลมีเงินคงคลัง ณ ส้ินปเดือนธันวาคม 2552 จํานวน 
170,313 ลานบาท  

การเบิกจายงบประมาณรวม ในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. – ธ.ค. 52) มีจํานวน 396,155 ลานบาท คิดเปนรอย 23.3 ของ
วงเ งินงบประมาณ  1 ,700,000   ลานบาท  สูงกว า เป าหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดไวท่ีรอยละ 20.0 โดยงบประมาณรายจายประจํา
เบิกจายไดรอยละ 24.6 ของวงเงินงบประมาณรายจายประจํา และ
งบประมาณรายจายลงทุนเบิกจายไดรอยละ 20.5 ของวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 12.0 

สําหรับการเบิกจายงบประมาณโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 (SP2) ณ ส้ินไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2553 
ไดมีการเบิกจายแลว 35,035.8 ลานบาทหรือรอยละ 15.9 ของวงเงินท่ี
ไดรับอนุมัติ 219,819 ลานบาท ภายใตกรอบของ พ.ร.ก.ฟนฟูฯ 
400,000 ลานบาท โดยเบิกจายในสาขาการลงทุนในระดับชุมชนสูงสุด
ในสัดสวนรอยละ 11.2 ของวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  

หน้ีสาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552  มีจํานวน 
3,969,822 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.56 ของ GDP ลดลงเมื่อ
เทียบกับ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2552 (ส้ินปงบประมาณ 2552) ท่ีมี
ยอดหนี้สาธารณะคงคางรอยละ 45.93 ของ GDP เนื่องจากการลดลง
ของหนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 
และหนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
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 ภาวะการเงิน: ฐานเงินและปริมาณเงินชะลอตัว สินเชื่อรวมของ
สถาบันรับฝากเงินขยายตัวจากการเพิ่มข้ึนของสินเชื่อภาค
ครัวเรือน ในขณะท่ีสินเชื่อธุรกิจยังคงหดตัว สินเชื่อสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเรงตัวข้ึนตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เงินฝากรวมยังคงชะลอลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่า 
สงผลใหสภาพคลองสวนเกินลดลงแตยังคงอยูในระดับสูง ทําให
อัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากทรงตัว  แตการระดมทุน
ภาคเอกชนยังลดลงตอเน่ือง คาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร 
สรอ.แข็งคาข้ึนตอเน่ือง แตดัชนีคาเงินบาทออนคาลง ท้ังน้ีมี
เงินทุนไหลเขาสุทธิเพิ่มข้ึน ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวดีข้ึนใน
ขณะท่ีดัชนีราคาตลาดตราสารหน้ีปรับตัวลดลงตามการเพิ่มข้ึน
ของอัตราผลตอบแทน (Yields) ผลประกอบการธนาคารพาณิชย
ลดลงเล็กนอย  

 ฐานเงินและปริมาณเงินขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง ณ ส้ิน 
ไตรมาสท่ีส่ี ฐานเงินเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนหนา 120 พันลาน
บาทหรือขยายตัวรอยละ 6.1 ชะลอลงจากรอยละ 8.9 ในไตรมาสที่
สาม จากการชะลอตัวของสินทรัพยตางประเทศ สําหรับปริมาณ
เงินขยายตัวรอยละ 6.5 ชะลอตัวลงจากรอยละ 7.6 ในไตรมาสที่
สาม โดยเงินฝากท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงเพ่ิมขึ้น ในขณะ
ท่ีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยยังหดตัวตอเนื่อง ตัวคูณทวีทาง
การเงิน  (Money Multiplier) ลดลงมาอยูท่ี 9.6 เทาจาก 10.3 เทา
ในไตรมาสกอนหนา อยางไรก็ตาม อัตราการหมุนของเงิน 
(Velocity of Money) ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอยมาอยูท่ีระดับ 0.23 เทา 
ท้ังป 2552 ฐานเงินขยายตัวรอยละ 6.1 ชะลอลงจากปกอนหนาท่ี
ขยายตัวรอยละ 11.3 สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานท่ีสูงในปท่ีผาน
มา ในขณะท่ีปริมาณเงินขยายตัวรอยละ 6.5 ลดลงจากปกอน
หนาท่ีขยายตัวรอยละ 9.2  

 เงินฝากธนาคารพาณิชยชะลอตัวลง ในไตรมาสที่ส่ีเงินฝาก
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากรอยละ 3.1 ในไตรมาสที่สาม
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียท่ีอยูในระดับต่ํา ทําใหมีการยายเงินฝาก
โดยเฉพาะเงินฝากประจําไปลงทุนในสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนที่
จูงใจกวา เชน พันธบัตรรัฐบาลและหุนกู เปนตน เมื่อพิจารณาตาม
ขนาดบัญชีพบวาบัญชีเงินฝากขนาดเล็กขยายตัวไดดีแตบัญชีเงิน
ฝากขนาดใหญชะลอลง สําหรับเงินฝากท่ีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในไตรมาสที่ส่ี เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.4 จากรอยละ 15.9 ในไตรมาสที่
สามเน่ืองจากมีการเรงระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อ 
Fast track ตลอดท้ังป 2552 เงินฝากธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 0.7 ชะลอตัวลงจากรอยละ 8.5 ในปท่ีผานมา โดยในชวงคร่ึง
แรกของปเงินฝากรวมต๋ัวแลกเงินขยายตัวไดดีในระดับสูงเนื่องจาก
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นักลงทุนมีความกังวลตอความเส่ียงในการลงทุนในสินทรัพยอ่ืน 
แตในชวงครึ่งหลังของปนักลงทุนคลายความกังวลจึงยายเงินไป
ลงทุนในสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนที่จูงใจกวา  

 สินเชื่อรวมของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวจากการเพิ่มข้ึน
ของสินเชื่อภาคครัวเรือน ในไตรมาสที่ส่ีสินเชื่อรวมของสถาบัน
รับฝากเงินขยายตัวรอยละ 6.8 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.7 ในไตรมาส
ท่ีสาม โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือน
โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่อเพ่ือซื้อ/เชาซื้อรถยนต 
แตสินเชื่อภาคธุรกิจยังคงหดตัวมากขึ้นจากรอยละ 7.4 ในไตรมาส
ท่ีสาม มาเปนรอยละ 8.3 ในไตรมาสนี้ ถึงแมวาความตองการ
สินเชื่อเพ่ือใชในการลงทุนและเปนเงินทุนหมุนเวียน (Working 
Capital) จะเพิ่มขึ้นตามภาวะการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แตธนาคาร
พาณิชยยังมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ จากความกังวลตอ
เสถียรภาพของการฟนตัว ทําใหสินเชื่อคงคางลดลงทุกสาขา
ยกเวนภาคการธนาคารและธุรกิจการเงิน สําหรับสินเชื่อของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวไดดีท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ
ครัวเรือนตามนโยบาย Fast Track ปริมาณการใชจายผานบัตร
เครดิตเพ่ิมขึ้นมากเนื่องจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคท่ีปรับตัวดี
ขึ้นตอเนื่อง สัดสวน NPLs4 ตอสินเชื่อคงคางเทากับ 2.66 ลดลง
จากรอยละ 2.94 ในไตรมาสท่ีสาม สัดสวนสินเชื่อจัดชั้นท่ีกลาวถึง
เปนพิเศษ (Delinquency rate: ผิดนัดชําระตั้งแต 1-3 เดือน) ตอ
ยอดสินเชื่อคงคาง ลดลงมาอยูท่ีรอยละ 3.65 จากรอยละ 4.06 ใน
ไตรมาสท่ีสาม จากการท่ีธนาคารพาณิชยดูแลคุณภาพสินเชื่อ
อยางใกลชิด สําหรับท้ังป 2552 สินเชื่อภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 
3.0 ชะลอลงจากรอยละ 9.3 ในป 2551 โดยเปนการขยายตัวใน
สินเชื่อภาคครัวเรือน ในขณะท่ีสินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวลง  

 สภาพคลองสวนเกินในระบบธนาคารพาณิชย5 ลดลงแต
ยังคงอยูในระดับสูง สัดสวนสินเชื่อ (ไมรวมเงินใหกู ยืมผาน
ธุรกรรมซ้ือคืนพันธบัตร) ตอเงินฝากท่ีรวมต๋ัวแลกเงินเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 86.6 ในไตรมาสที่สาม เปนรอยละ 88.6 ในไตรมาสที่ส่ี 
แสดงถึงสภาพคลองในระบบที่ตึงตัวขึ้น สอดคลองกับสภาพคลอง
สวนเกินในระบบธนาคารพาณิชยท่ีปรับตัวลดลงเล็กนอยจาก 1.35 
ลานลานบาทในไตรมาสที่สามเปน 1.32 ลานลานบาทในไตรมาสที่
ส่ี จากการลดลงของ net R/P position และสินทรัพยตางประเทศ
สุทธิ (Net Foreign Asset) ท่ีปรับตัวลดลงในชวง 2 เดือนสุดทาย
ของปเนื่องจากปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในตางประเทศ
ลดลงในขณะท่ีมีเงินกูยืมจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 

4 NPLs ในระบบสถาบันการเงินที่ไมรวมสํานักงานวิเทศธนกิจและบริษัทเครดิตฟองสิเอร   
5 ตามนิยามของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดวา สภาพคลองสวนเกินคํานวณจากผลรวมของ 1) รอยละ 50 ของพนัธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 2) รอยละ 90 ของการลงทนุใน

ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร และ 3) รอยละ 40 ของสินทรัพยตางประเทศสุทธิ 
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 อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงอยูในระดับเดิม ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ี 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
รอยละ 1.25 ตอป เพ่ือสนับสนุนใหการฟนตัวของเศรษฐกิจมีความ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนการชวยกระตุนการบริโภคและลดตนทุนของภาค
ธุรกิจ เชนเดียวกับกลุมประเทศผูนําทางเศรษฐกิจและกลุมประเทศ
ภูมิภาคท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียไวในระดับเดียวกับไตรมาสที่ผานมา 
เพ่ือรักษาความตอเนื่องของการฟนตัวทางเศรษฐกิจซึ่งยังคงมี
ความเปราะบางอยู ยกเวนประเทศออสเตรเลียท่ีปรับอัตรา
ดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น  3 ครั้งติดตอกัน จากรอยละ 3.0 ณ ส้ินไตรมาส 
ท่ีสามเปนรอยละ 3.75 ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ี 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเล็กนอย สวนอัตราดอกเบี้ย
เงินกูของธนาคารพาณิชยยังทรงตัว ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือนเฉล่ียของ 4 ธนาคารใหญ ทรงตัว
ท่ีรอยละ 0.70 ตอปในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือนลดลงจากรอยละ 0.83 ในไตรมาสที่สามมาอยูท่ีระดับรอยละ 
0.70 ตอป อัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR อยู ท่ีรอยละ 5.86 ไม
เปล่ียนแปลงจากไตรมาสที่สาม เนื่องจากสภาพคลองในระบบ
ยังคงมีเพียงพอ อยางไรก็ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงยังคงลดลง
อยางตอเนื่อง จากอัตราเงินเฟอท่ีเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาเปนบวก
ในชวงไตรมาสที่ส่ี จากท่ีติดลบติดตอกันในชวง 3 ไตรมาสแรก 
โดยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูท่ีแทจริง ณ ส้ินไตรมาสที่ส่ีอยู
ท่ีรอยละ -3.40 และ 1.80 ตอป ตามลําดับ  

 ผลประกอบการธนาคารพาณิชยไทยลดลง ในไตรมาสที่ ส่ี 
ธนาคารพาณิชยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 21.4 พันลานบาท 
ลดลงจาก 23.6 พันลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.5 จากไตรมาส
กอนหนา โดยรายไดท่ีมิใชดอกเบ้ียลดลงมาก เนื่องจากการ
ขาดทุนจากเงินลงทุน และการลดลงของกําไรจากการปริวรรต
เงินตรา สวนรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลลดลงนอยกวาคาใชจาย
ดอกเบ้ีย ทําใหอัตราสวนรายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิตอ
สินทรัพยสุทธิเฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
เปนรอยละ 3.05 ตอป ตลอดป 2552 ผลประกอบการของธนาคาร
พาณิชยไทยมีกําไรสุทธิ 82.9 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา
เล็กนอย โดยรายไดดอกเบ้ียสุทธิลดลง แตรายไดท่ีไมใชดอกเบ้ีย
สุทธิปรับ สูงขึ้น  ซึ่ ง เปนผลจากการปรับเ พ่ิมขึ้ นของอัตรา
คาธรรมเนียมและบริการ  

 

 

 

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบายประเทศตางๆ (รอยละ)  

ประเทศ 
2551 2552 อัตรา

ดอกเบีย้ 
ธ.ค.52  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ไทย     -0.50 -1.00 -1.25 -0.25     1.25 

สหรัฐฯ -0.75 -0.25   -0.75         0.25 

ยุโรป     0.25 -1.75 -1.00 -0.25     1.00 

จีน     -0.25 -1.89         5.31 

ญี่ปุน       -0.40         0.10 

ไตหวัน 0.125 0.125 -0.125 -1.50 -0.75       1.25 

มาเลเซีย       -0.25 -1.25       2.00 

ออสเตรเลีย 0.25   -0.25 -2.75 -1.00 -0.25   0.75 3.75 

ที่มา: รวบรวมโดย สศช.  
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 เงินทุนเคลื่อนยายไหลเขาสุทธิ6 ในไตรมาสที่ส่ีมีเงินทุนไหลเขา
สุทธิ 5.05 พันลานดอลลาร สรอ. เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนหนาท่ี 
1.79 พันลานดอลลาร สรอ. โดยเปนการไหลเขาจากภาคธนาคาร 
4.06 พันลานดอลลาร สรอ. จากการลดการถือครองสินทรัพย
ตางประเทศและนําเขาเงินกูจากตางประเทศเพื่อปดสถานะ
ลวงหนาของธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ ในขณะท่ีเงินลงทุนใน
หลักทรัพยยังคงไหลออกอยางตอเนื่อง โดยการไหลออกใน 
ไตรมาสที่ ส่ีอยู ท่ี 2.57 พันลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก 3.87 
พันลานดอลลาร สรอ. ในไตรมาสที่แลว ท้ังป 2552 มีเงินทุนไหล
เขาท้ังส้ิน 174.84 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับ
ป 2551 ท่ี 14.6 พันลานดอลลาร สรอ.เนื่องจากปริมาณการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศท่ีลดลงจาก 9.81 พันลานดอลลาร สรอ. 
เปน 4.87 พันลานดอลลาร สรอ.ตามภาวะการลงทุนท่ีซบเซาลง
จากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเงินลงทุนในหลักทรัพยของ
ภาคนอกธนาคารไหลออกเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในตรา
สารหนี้ท่ีไหลออกกวา 10.54 พันลานดอลลาร สรอ.เมื่อเทียบกับ
การไหลออกท่ี 1.53 พันลานดอลลาร สรอ.ในป 2551 ซึ่งเปนผล
จากการลงทุนในตราสารหนี้ตางชาติของคนไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
การถอนการลงทุนในหลักทรัพยตราสารหน้ีของนักลงทุนตางชาติ  

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สรอ.  มี
แนวโนมแข็งคาข้ึนอยางตอเน่ือง ในขณะที่ดัชนีคาเงินบาท
ออนคาลง อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ียไตรมาสที่ส่ีของป 2552 เทากับ 
33.26 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้นรอยละ 1.9 จากไตรมาส
กอนหนา และรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2551 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. แข็งคา
ขึ้นมาอยางตอเนื่องตั้งแตปลายไตรมาสแรก จากการไหลเขาของ
เงินลงทุนตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลให
โอกาสในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยในภูมิภาค
อ่ืนๆ เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย แตอยางไรก็ตามเงินบาทออน
คาลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคูคา/คูแขงอื่นๆ สงผลให
ดัชนีคาเงินบาท (Nominal Effective Exchange Rate: NEER) 
และดัชนีคาเงินบาทท่ีแทจริง (Real Effective Exchange Rate: 
REER) โดยเฉล่ียลดลงอยางตอเนื่องในป 2552 โดยในไตรมาสที่ส่ี
ลดลงรอยละ 0.56 และ 0.77 ตามลําดับ และลาสุดในเดือน
มกราคม 2553 คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตรา
แลกเปล่ียนเฉล่ียอยูท่ี 32.99 บาทตอดอลลาร สรอ. และเฉลี่ยใน
วันท่ี 1-18 กุมภาพันธ 2553 เทากับ 33.11 บาทตอดอลลาร สรอ.  

 

บัญชีเงินทุน 
(ลานดอลลาร สรอ.) Q1 Q2 Q3 Q4 2552 

ธนาคารแหงประเทศไทย -149.4 -56.4 1,588.3 271.4 1,654.0 

ภาครัฐ -809.3 -107.1 -80.9 618.8 -378.5 

ภาคธนาคาร -2,179.6 1,141.9 4,407.3 4,055.5 7,425.1 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย -2,627.9 592.0 3,356.6 2,139.5 n.a. 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน 448.3 549.9 1,050.7 1,916.0 n.a. 

ธุรกิจท่ีไมใชธนาคาร 704.4 -4,206.5 -3,594.0 -2,193.5 -9,289.6 

เงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ 1,336.4 1,021.3 1,157.8 1,359.4 4,875.0 

- การลงทุนในเรือนหุน 1,538.2 1,482.9 1,368.5 1,084.0 5,473.1 

- เงินกูในเครือ -201.8 -461.5 -210.6 275.8 -598.1. 

การลงทุนในหลักทรัพย 551.9 -4,674.9 -3,868.3 -2,570.0 -10,560.9 

- ตราสารทุน 323.5 -197.9 325.1 -467.9 n.a. 

  นักลงทุนตางชาติ 296.5 151.3 739.3 -205.1 982.0 

- ตราสารหน้ี 228.4 -4,477.0 -4,193.4 -2,101.8 n.a. 

เงินกูจากตางประเทศ 3.7 -189.1 -366.0 -1,108.2 -1,659.7 

สินเช่ือการคา -1,156.4 500.5 691.6 651.2 687.0 

อ่ืนๆ -31.2 -864.3 -1,209.2 -1,067.2 -3,171.9 

รัฐวิสาหกิจ -765.2 -237.2 -535.1 -542.6 -2,080.2 

บัญชีเงินทุนโดยรวม -3,199.1 -3,465.3 1,785.5 5,053.6 174.8 

ที่มา: รวบรวมโดย สศช. 

6 ตัวเลขเงินทนุเคลื่อนยาย ณ ส้ินไตรมาสสี่ ป 2552 เปนตัวเลขประมาณการที่อางอิงจากขอมูลเร็วบางสวนจากธนาคารแหงประเทศไทยและจะมีการปรับในเดือนถัดไป   
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 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยปรับตัวข้ึนตามการทําราคาปดสิ้น
งวดบัญชี (window dressing) ของนักลงทุนสถาบัน ขณะท่ี
มูลคาการซื้อขายทรงตัว ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยปด ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ีส่ีอยูท่ี 734.5 จุด ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตอเนื่องรอยละ 2.4 จาก
ไตรมาสท่ีสาม สวนหน่ึงเนื่องจากการทํา window dressing ของ
นักลงทุนสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับการเคล่ือนไหวของตลาดใน
ภูมิภาค  โดย ดัชนี ราคาปรับ เ พ่ิมขึ้ น ในก ลุ มพ ลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง มูลคาการซื้อขาย
เฉล่ียตอวันเทากับ 20.0 พันลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน
เล็กนอย นักลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิ 17.0 พันลานบาท นัก
ลงทุนสถาบันมียอดซื้อ 19.4 พันลานบาท ภาพรวมในป 2552 
ตลาดหลักทรัพยปรับตัวดีขึ้นจากปท่ีผานมา ดัชนีราคาเพ่ิมขึ้น
มากกวารอยละ 63.3 โดยมีปจจัยบวกจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ทําใหมูลคาซื้อขาย
เฉล่ียตอวันเพ่ิมขึ้น และนักลงทุนตางชาติมียอดซื้อสุทธิ สําหรับใน
เดือนมกราคม 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงมาปดท่ี 
696.6 จุด มูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวัน 18.7 พันลานบาท สวนนัก
ลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิ 7.5 พันลานบาท  

 มลูคาซื้อขายตราสารหนี้ลดลงแตอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เพิ่มมากข้ึน มูลคาซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซ้ือขายขาด (Outright) 
ในไตรมาสที่ส่ีเฉล่ียเทากับ 51.6 พันลานบาทตอวัน ลดลงจากไตร
มาสสามเล็กนอย นักลงทุนตางชาติมียอดขายสุทธิ 1.9 พันลาน
บาท  อัตราผลตอบแทน (Yield) พันธบัตรรัฐบาลอายุมากกวา 1 ป
ปรับเพ่ิมขึ้น สงผลใหดัชนีราคาปรับลดลงเล็กนอยจากไตรมาสสาม  
ตลอดท้ังป 2552 มูลคาซื้อขายลดลงรอยละ 14.0 ตามการซื้อสุทธิ
ท่ีลดลงมากของนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากมีการยายไปลงทุนใน
สินทรัพยเส่ียงมากขึ้น อัตราผลตอบแทนเคล่ือนไหวในกรอบ
แคบๆ ตลอดท้ังป จากการคาดการณการปรับขึ้นของอัตรา
ดอกเบ้ียในอนาคตและปริมาณพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
และพันธบัตรรัฐบาลท่ีออกใหมในตลาดแรกอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 
2552 อัตราผลตอบแทนปรับเพ่ิมขึ้นเกือบทุกชวงอายุ โดยปรับขึ้น
มากในชวงอายุระยะปานกลางและระยะยาว ในเดือนมกราคม 
2553 มูลคาซื้อขายเฉพาะธุรกรรมซื้อขายขาดเฉลี่ยตอวันอยูท่ี 
62.5 พันลานบาท นักลงทุนตางชาติมียอดซ้ือสุทธิ 3.8 พันลาน
บาท อัตราผลตอบแทนยังคงปรับเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง  

 การระดมทุนของภาคเอกชนลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยสวนใหญเปนการออกหุนกู ในไตร
มาสที่ส่ีป 2552 การระดมทุนของภาคเอกชนมีมูลคารวม 263.0 
พันลานบาท ลดลงจาก 271.2 พันลานบาท เมื่อเทียบกับใน
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยเปนการระดมทุนในตราสารทุน 

ปริมาณการซ้ือขายของนักลงทุนตางชาติ 

  2550 2551 2552 

 (พันลานบาท) Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year 

ตลาดหลักทรัพย 55.0 -13.9 -36.1 -74.8 -37.3 -162.3 -5.6 25.8 35.0 -17.0 38.2 

ตลาดตราสารหน้ี -40.3 29.1 26.5 8.8 4.0 68.4 -2.0 11.7 19.0 -1.9 26.9 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
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 7.1 พันลานบาท ในธุรกิจภาคการผลิตกลุมส่ือและส่ิงพิมพ ในขณะ
ท่ีมีการออกหุนกู 255.9 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญรอยละ 73 เปน
การออกหุนกูของภาคการเงิน แตสําหรับในภาคเศรษฐกิจจริงนั้น 
มีการออกหุนกูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต กลุมบริการดาน
อสังหาริมทรัพย และการขนสง ตลอดท้ังป 2552 ภาคเอกชนระดม
ทุนรวม 1,014.2 พันลานบาท ลดลงจาก 1,312.2 พันลานบาท ใน
ป 2551 โดยเกือบท้ังหมดเปนการระดมทุนผานหุนกู โดยเฉพาะ
ในกลุมธุรกิจการเงินและกลุมอุตสาหกรรมการผลิตเปนสําคัญ ซึ่ง
สะทอนวาภาคธุรกิจบางกลุมยังคงมีความตองการเงินทุน และ
สามารถใชโอกาสในภาวะดอกเบี้ยต่ํา ในการคงตนทุนของเงินทุน
ได  โดยเฉพาะในชวง ท่ีชองทางระดมทุนอื่น  ไดแก  ตลาด
หลักทรัพยและตลาดสินเชื่อไมเอ้ืออํานวย  

ความเคลื่อนไหวราคานํ้ามัน 

 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก: เพ่ิมขึ้นเปนครั้งแรก หลังจากลดลง
ตอเนื่อง 4 ไตรมาส  ในไตรมาสที่ส่ีของป 2552 ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกเฉล่ีย (ดูไบ เบรนท โอมาน และ WTI) อยู ท่ี 75.6 
ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นรอยละ 36.6 จากชวงเวลา
เดียวกันของปท่ีแลว เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําให
ปริมาณความตองการใชเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาน้ํามันดิบในไตรมาสสี่ป 2551 ปรับลดลง
อยางมากจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ  

ตลอดป 2552 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย (ดูไบ เบรนท 
โอมาน และ WTI) อยูท่ี 61.90 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ลดลงรอย
ละ 35.8 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งเปนผลจากฐานราคาน้ํามันดิบใน
ป 2551 ท่ีสูงสุดเปนประวัติการณเนื่องจากมีการเก็งกําไรในตลาด
น้ํามัน ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึ้นทําใหปริมาณ
ความตองการใชน้ํามันลดลง และความเสียหายในภาคการเงินท่ี
เกิดขึ้นทําใหการเก็งกําไรในตลาดน้ํามันลดลง อยางไรก็ตามราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ยไดปรับเพ่ิมขึ้นตอเนื่องตลอดท้ังป 
2552 โดยปรับเพ่ิมจาก 44.3 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ในไตรมาส
แรกของป เปน 59.3 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ในไตรมาสท่ีสอง 
และเปน 68.3 และ 75.6 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ในไตรมาสที่ 3 
และ 4 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก เชน เอเชีย ยุโรป และอเมริกา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางเขมแข็งของประเทศจีน อินเดีย 
รวมถึงการออนคาลงของคาเงินดอลลาร สรอ. ซึ่งสงผลใหนัก
ลงทุนเขามาเก็งกําไรในตลาดสินคาโภคภัณฑมากขึ้น 

 

ราคานํ้ามันดิบ 

US$/Barrel   OMAN DUBAI BRENT WTI เฉล่ีย 

2550 ทั้งป 68.75 68.83 72.60 72.64 70.70 

2551 ทั้งป 94.37 93.65 97.93 99.69 96.41 

2552 Q1 44.60 44.27 45.43 43.07 44.34 

  Q2 59.01 58.95 59.67 59.64 59.32 

  Q3 68.19 67.88 68.85 68.36 68.32 

  Q4 75.42 75.29 75.58 76.22 75.63 

  ทั้งป 61.80 61.60 62.38 61.82 61.90 

2553  ม.ค. 76.88 76.56 77.01 78.41 77.21 

  1-11 ก.พ.53 72.33 71.94 72.74 74.27 72.82 

  11 ก.พ.53 72.66 72.12 73.05 75.28 73.28 

ที่มา: รอยเตอร             
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 ราคาขายปลีกนํ้ามันภายในประเทศ: เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา
เดียวกันของปท่ีแลว ในไตรมาสท่ีส่ีป 2552 ราคาขายปลีกน้ํามัน
ภายในประเทศทุกประเภทเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปท่ี
แลว โดยราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.0 ราคา
น้ํามันเบนซิน 91 เพ่ิมขึ้นรอยละ 31.8 ราคาแกสโซฮอล 95 (E10) 
และราคาแกสโซฮอล 95 (E20) เพ่ิมขึ้นรอยละ 48.6 และ 46.6 
ตามลําดับ และแกสโซฮอล 91 เพ่ิมขึ้นรอยละ 50.6 สําหรับราคา
เฉล่ียน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ลดลงเทากัน
ท่ีรอยละ 21.1 ท้ังนี้การท่ีราคาขายปลีกน้ํามันภายในประเทศเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลว เนื่องมาจากราคาขาย
ปลีกน้ํามันภายในประเทศในชวงเดียวกันของปท่ีแลวลดลงมากตาม
ราคาน้ํามันโลกท่ีลดลง และผลจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้ํามันลงภายใตมาตรการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝาวิกฤตเพ่ือคนไทย
ทุกคน 

เฉล่ียท้ังป 2552 ราคาขายปลีกน้ํามันภายในประเทศทุกชนิดลดลง
เมื่อเทียบกับปท่ีแลว ยกเวนราคาขายปลีกน้ํามันเบนซิน 95 ท่ี
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.0 ขณะที่ราคาน้ํามันเบนซิน 91 ลดลงรอยละ 6.3 
ราคาแกสโซฮอล 95 (E10) ลดลงรอยละ 4.3 ราคาแกสโซฮอล 95 
(E20) ลดลงรอยละ 7.2 และราคาแกสโซฮอล 91 ลดลงรอยละ 5.2 
สําหรับราคาเฉล่ียน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
ลดลงรอยละ 20.8 และ 25.3 ตามลําดับ ท้ังนี้ราคาขายปลีกน้ํามัน
ภายในประเทศที่ลดลงนั้นเปนไปตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่
ลดลง อยางไรก็ตามราคาน้ํามันขายปลีกภายในประเทศลดลงใน
อัตราท่ีนอยกวาราคานํ้ามันดิบ ซึ่งเปนผลมาจากการปรับเพ่ิมภาษี
สรรพสามิตเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงานในเดือนกุมภาพันธ7 
และการขยายเพดานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้นจาก 5 บาทตอ
ลิตรเปน 10 บาทตอลิตรในเดือนพฤษภาคม8  

ราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศ   

บาท/ลิตร   
  

ULG95  UGR91  
Gasohol 

HSD 
  95E10 95E20 91 

2550 ทั้งป 29.18 28.32 26.17 - 25.62 25.66 24.95 

2551 ทั้งป 35.33 33.43 28.97 27.37 28.16 31.26 30.39 

2552 Q1 32.95 25.22 20.88 19.36 20.06 19.74 17.90 

  Q2 37.51 30.93 27.14 24.84 26.33 24.52 21.57 

  Q3 39.51 34.37 31.68 28.45 29.97 27.32 25.29 

  Q4 39.91 34.71 31.21 28.91 30.42 27.50 26.09 

  ทั้งป 37.47 31.31 27.73 25.39 26.69 24.77 22.71 

2553 ม.ค. 41.92 35.92 32.32 30.02 31.52 28.09 26.75 

  1-12 ก.พ. 42.17 36.17 32.57 30.27 31.54 27.76 26.56 

  12 ก.พ. 42.34 36.34 32.74 30.44 31.24 27.59 26.39 

ที่มา: EPPO                

HSD B5 

7 ตามมติ ครม. วันที่ 28 มกราคม 2552 เห็นชอบมาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ํามัน เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทางเลือกจากพืชเกษตรในประเทศ ลดการพึ่งพาการนําเขา
น้ํามันดิบจากตางประเทศ และรักษาเสถียรภาพในภาคการคลังและระบบเศรษฐกิจ   

8 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ขยายเพดานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามัน โดยเพิม่จาก 5 บาทตอลิตรเปน 10 บาทตอลิตร  
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1.3 สถานการณเศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ี 4 ป 2552 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสสุดทายของป ฟนตัวตอเน่ืองจากไตรมาส
กอนหนาและเริ่มขยายตัวเปนบวกเปนคร้ังแรกในรอบ 5 ไตรมาส 

ในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจโลกฟนตัวอยางชัดเจนท้ังในภาคเศรษฐกิจจริง 
ภาคการเงินและการคาระหวางประเทศ ในดานการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ
จริง เศรษฐกิจสําคัญๆ ขยายตัวเปนบวกเกือบทุกประเทศเมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของป 2551 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวใน
อัตราเรงขึ้นของเศรษฐกิจจีนซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจอ่ืนๆ และ
การคาในภูมิภาคเอเชียฟนตัว (2) การฟนตัวของอุปสงคภาคเอกชนใน
สหรัฐฯ ท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ และ (3) การปรับตัวของสินคาคงคลัง
ในประเทศสําคัญๆ โดยเฉพาะจีน สหรัฐฯ และประเทศสําคัญอ่ืนๆ ในเอเชีย
ซึ่งทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม  และการคาโลกฟนตัว อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซนยังหดตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
สําคัญๆ ในกลุมนี้ยังหดตัวและประเทศที่มีปจจัยพ้ืนฐานออนแอยังเผชิญกับ
ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

ในดานภาคการเงิน Spread สําคัญๆ ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องซึ่งสะทอน
ถึงการลดลงของความเสี่ยงในระบบการเงินโลก ในดานการคาโลกมูลคาการ
นําเขาของจีน NIEs และ ASEAN-5 เพ่ิมขึ้นตอเนื่องและกลับสูระดับในป 
2550 ในขณะเดียวกันการนําเขาของสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับตนปแมวาจะยังอยูในระดับต่ํากวาป 2551 และ 2550 คอนขางมาก 
อยางไรก็ตามอุปสงคการนําเขาของกลุมประเทศยุโรปและญี่ปุนยังอยูใน
ระดับต่ํากวาป 2550 และ 2551 คอนขางมากและยังไมมีการปรับตัวดีขึ้นท่ี
ชัดเจนเมื่อเทียบกับตนป 2552 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุปสงคใน
ประเทศท่ียังออนแอ  

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในไตรมาส 4 ป 2552 ขยายตัวรอยละ 0.1 
(YoY) หลังจากหดตัวตอเนื่องกัน 4 ไตรมาสและสงผลใหเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ท้ังป 2552 หดตัวรอยละ 2.4 การฟนตัวทางเศรษฐกิจนําโดยการ
ปรับตัวของสินคาคงคลังและการฟนตัวของการใชจายภาคครัวเรือน การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวเปนครั้งแรกนับตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2551 
รอยละ 1.1 แตการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวรอยละ 13.8 ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาสตอไตรมาส พบวาเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 1.4 ซึ่งเปนการฟนตัวตอเนื่องจากไตรมาสที่ 3 
โดยองคประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 มาจากการ
เพ่ิมขึ้นของสินคาคงคลังรอยละ 0.8 การบริโภคภาคเอกชนรอยละ 0.4 
และการสงออกสุทธิรอยละ 0.1 ในดานการผลิต เครื่องชี้สําคัญ ๆ แสดง
ใหเห็นถึงการปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี ISM ภาคอุตสาหกรรมเดือน
ธันวาคมเพ่ิมเปน 55.9 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแตเมษายน 2549 
ในขณะที่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง

 

อัตราการขยายตัวท่ีแทจริงทางเศรษฐกจิของประเทศตางๆ 

Real GDP 
% YOY 

2551 2552 2553f 
* 

Year Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Year Year 
โลก* 2.8 -1.3 -3.6 -1.8 -0.3 2.8 -0.7 3.8-4.2 
สหรัฐอเมริกา 1.2 -1.9 -3.3 -3.8 -2.6 0.1 -2.4 2.7 
กลุมยูโรโซน 0.7 -1.5 -5.0 -4.8 -4.0 -2.1 -4.0 1.6 
อังกฤษ 0.7 -1.0 -4.9 -5.6 -5.2 -3.5 -4.8 1.4 
ญี่ปุน -0.7 -4.1 -8.8 -5.7 -5.2 -0.4 -5.0 1.2 
จีน 9.1 6.8 6.1 7.9 8.9 10.7 8.7 9.7 
อินเดีย 7.5 5.8 5.8 6.1 7.9 7.0* 6.7* 7.8 
เกาหลีใต 2.2 -3.4 -4.3 -2.5 0.6 6.0 -0.1 5.0 
ไตหวัน 0.1 -8.4 -10.1 -7.5 -1.3 7.5* -2.8* 5.1 
ฮองกง 2.6 -2.5 -7.8 -3.8 -2.4 2.4* -2.9* 4.6 
สิงคโปร 1.1 -2.5 -10.1 -3.5 0.8 3.5 -2.1 5.2 
มาเลเซีย 4.6 -2.5 -6.2 -3.9 -1.2 1.7* -2.4* 4.1 
ฟลิปปนส 4.6 -2.5 0.4 1.5 0.8 1.8 0.9 3.7 
เวียดนาม 6.3 -2.5 3.1 4.5 5.8 5.1 4.5 6.2 
อินโดนีเซีย 6.1 -2.5 4.4 4.0 4.2 5.4 4.5 5.6 
หมายเหต ุ* การประมาณการของ สศช. 
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เปนเดือนท่ี 6 รอยละ 0.64 (MoM sa.) อยางไรก็ตามดัชนี ISM นอก
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมอยูท่ี 49.8 ปรับลดลงมาจาก 50.5 ใน
เดือนกันยายนแตยังอยูในระดับท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 39.9 ใน
เดือนธันวาคม 2551 การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไดรับแรง
สนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการ
ชวยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต การคืนภาษีใหแกผูซื้อท่ีอยูอาศัย รวมทั้ง
มาตรการขยายปริมาณเงินและอัตราดอกเบ้ียอยูในระดับต่ําเปน
ประวัติการณ ซึ่งสนับสนุนการฟนตัวของการบริโภคและตลาดสินทรัพย 
อยางไรก็ตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับความเส่ียงจากการวางงาน
ท่ีสูง โดยอัตราการวางงานในเดือนธันวาคมอยูท่ีรอยละ 10.0 เทียบกับ
รอยละ 7.4 ในเดือนธันวาคม 2551  

เศรษฐกิจกลุมประเทศยุโรปในไตรมาสท่ี 4 ป 2552 ขยายตัวรอยละ 
0.1 (QoQ)9 เทียบกับรอยละ 0.4 ในไตรมาสกอนหนา ในขณะที่อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2551 
ยังคงหดตัวท่ีรอยละ 2.1 (YoY) นับเปนการหดตัวตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี 
5 สงผลใหท้ังป 2552 เศรษฐกิจกลุมประเทศยุโรปหดตัวรอยละ 4.0 ท้ังนี้
การฟนตัวของเศรษฐกิจในกลุมยุโรปมีความแตกตางกัน โดยเศรษฐกิจ
ของเยอรมนี สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น
ในชวงคร่ึงหลังของป 2552 จากการฟนตัวของการสงออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศกลุม PIGS (โปรตุเกส ไอรแลนด 
กรีซ และสเปน) ประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง 
เชนเดียวกับประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกยังคงอยู ในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยและมีความเส่ียงตอปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
มากข้ึน อยางไรก็ตามการฟนตัวของประเทศอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ใน
กลุมนี้ทําใหเครื่องชี้เศรษฐกิจโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นมาอยูท่ี 51.6 ในเดือนธันวาคมเทียบกับ 49.3 
ในเ ดือนกันยายน  ดัชนีความเชื่ อมั่ นทาง เศรษฐกิจ  (Economic 
Sentiment) ในเดือนธันวาคมเพ่ิมขึ้นเปน 95.0 เทียบกับ 87.0 ในเดือน
กันยายน อยางไรก็ตามกลุมประเทศยุโรปยังคงเผชิญกับปญหาอัตราการ
วางงานที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยในเดือนธันวาคมอัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 
9.5 เทียบกับรอยละ 9.1 ในเดือนกันยายน ท้ังนี้การวางงานของประเทศ
ท่ีประสบปญหาเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑสูง10 และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ตอเนื่อง การฟนตัวท่ียังเปราะบางทามกลางปญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจทําใหธนาคารกลางยุโรปยังคงดําเนินมาตรการดอกเบ้ียต่ํา
อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับธนาคารกลางอังกฤษซึ่งดําเนินนโยบาย
ดอกเบ้ียต่ําควบคูไปกับการขยายปริมาณเงิน (Quantitative Easing)  

เศรษฐกิจญ่ีปุนในไตรมาส 4 หดตัวรอยละ 0.4 นับเปนการหดตัวใน
อัตราท่ีชะลอลงจากรอยละ 5.7 และรอยละ 5.2 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 

 

9 EU16 

10 อัตราการวางงานของสเปน ไอรแลนดและโปรตุเกสในเดือนธันวาคมอยูที่รอยละ 19.5 12.7 และ 9.8 ตามลาํดับ  
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ตามลําดับ แตเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา เศรษฐกิจญี่ปุนขยายตัว
รอยละ 1.1 ซึ่งสงผลใหท้ังป 2552 เศรษฐกิจญี่ปุนหดตัวรอยละ 5.0 ท้ังนี้
การปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นในไตรมาสสุดทายเปนผลมาจากการฟนตัว
ของการบริโภคภาคเอกชนและการสงออกซึ่งขยายตัวรอยละ 1.1 และ
หดตัวรอยละ 5.0 ในไตรมาสที่ 4 เทียบกับการหดตัวในไตรมาส 3  รอย
ละ 0.4 และรอยละ 22.7 ตามลําดับ การสงออกในเดือนธันวาคม 2552 
ขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 2 ป รอยละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอนหนา ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน โดยการสงออก
ไปยังจีนขยายตัวมากท่ีสุดรอยละ 42.8 และการสงออกไปยังประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียขยายตัวรอยละ 31.2 การปรับตัวดีขึ้นของการสงออก
สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดัชนี PMI 
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากระดับ 52.3 ในเดือนพฤศจิกายน เปนระดับ 
53.8 ในเดือนธันวาคม ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมราย
ใหญ (Tankan Survey) ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 ปรับตัวดีขึ้น 9 จุดจาก
ไตรมาสที่ 3 อยางไรก็ตาม ญี่ปุนยังคงมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับภาวะ
เงินฝด โดยดัชนีราคาผูบริโภคเดือนธันวาคมหดตัวรอยละ 1.7 และเปน
การหดตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 11 อัตราการวางงานยังคงอยูในระดับสูงท่ี
รอยละ 5.1 ในเดือนธันวาคม จากความเปราะบางของการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจดังกลาวทําใหรัฐบาลญี่ปุนประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
รอบที่ 3 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 โดยมีนโยบายที่สําคัญคือ การ
กระตุนอุปสงคในประเทศโดยเพ่ิมการใชจายภาครัฐและเนนการเพ่ิม
รายไดใหครัวเรือนโดยการใหความชวยเหลือโดยตรง  

เศรษฐกิจจีนไตรมาสท่ี 4 ป 2552 ขยายตัวสูงสุดนับจากไตรมาสท่ี 4 ป 
2550 ท่ีรอยละ 10.7 ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจท้ังป 2552 ขยายตัวรอยละ 
8.7 นําโดยการขยายตัวของอุปสงคในประเทศซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุน
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจมูลคา 4 ลานลานหยวน (5.86 แสนลาน
ดอลลาร สรอ.) ซึ่งเนนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคัญ รวมท้ัง
การขยายตัวของสินเชื่อรวมมูลคา 9.63 ลานลานหยวน (รอยละ 28.7 
ของมูลคา GDP ณ ราคาตลาด) เทียบกับท้ังป 2551 ท่ีมีมูลคา 4.17 
ลานลานหยวน มาตรการดังกลาวสงผลใหการลงทุนขยายตัวตอเนื่อง 
แมวาสินเชื่อจะลดลงจาก 7.4 ลานลานหยวนในครึ่งปแรกเปน 2.2 ลาน
ลานหยวนในครึ่งปหลังก็ตาม   การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวโดย
ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมอยูท่ี 56.6 สูงกวาระดับ 50 
เปนเดือนท่ี 10 การขยายตัวของการลงทุนและการบริโภคทําใหการ
นําเขาในไตรมาสที่ 4 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนหนารอยละ 11.0 (ปรับ
ปจจัยฤดูกาล) ในขณะท่ีการสงออกในไตรมาสเดียวกันขยายตัวรอยละ 
11.0 (ปรับปจจัยฤดูกาล) เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา  

 

 



 

 

Economic Outlook NESDB 

27 22 กุมภาพันธ 2553 สํา นัก ยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  

 

เศรษฐกิจเอเชียปรับตัวดีข้ึน โดยไดรับแรงสงจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนเปนสําคัญ ในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจของประเทศสําคัญ ๆ 
ในภูมิภาคขยายตัวเปนบวกเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปท่ีแลว 
และสวนใหญขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา โดยเกาหลีใต และ
สิงคโปร ขยายตัวรอยละ 6.0 และ 3.5 ในขณะท่ีเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
ฟลิปปนสและเวียดนาม ขยายตัวรอยละ 5.4 1.8 และ 5.2 ตามลําดับ 
การฟนตัวของเศรษฐกิจเอเชียไดรับปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและการนําเขาของประเทศจีนและประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
ในขณะท่ีการสงออกไปยังตลาดประเทศพัฒนาแลวยังไมมีสัญญาณการ
ปรับตัวดีขึ้นมากนัก อยางไรก็ตามการหดตัวอยางรุนแรงของเศรษฐกิจ
ในชวงครึ่งปแรกทําใหเศรษฐกิจท้ังป 2552 ของเกาหลีใต สิงคโปร และ
มาเลเซียหดตัวรอยละ 0.1  2.1 และ 2.4 ตามลําดับ ขณะท่ีเศรษฐกิจ
ฟลิปปนสและอินโดนีเซียขยายตัวรอยละ 0.9 และ 4.5 ตามลําดับ 
สําหรับเศรษฐกิจเวียดนามในป 2552 ขยายตัวรอยละ 4.5 ชะลอตัวลง
มากเมื่อเทียบกับรอยละ 6.3 ในป 2551 นอกจากนั้นการชะลอตัวของอุป
สงคจากตางประเทศ เมื่อรวมกับปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีออนแอ 
โดยเฉพาะอัตราเงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงทําให
เวียดนามประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สงผลใหรัฐบาล
เวียดนามประกาศลดคาเงินลงรอยละ 5 พรอมท้ังเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียจาก
รอยละ 6.0 เปนรอยละ 7.0 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 
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2. แนวโนมเศรษฐกิจป 2553 

2.1 แนวโนมเศรษฐกิจโลกในป 2553 

เศรษฐกิจโลกขยายตัวประมาณรอยละ 3.8 – 4.2 ปรับตัวดี
ข้ึนมากเมื่อเทียบกับการหดตัวประมาณรอยละ 0.8 ในป 
2552 และการคาดการณการขยายตัวรอยละ 2.8 – 3.2 
ในชวงปลายปท่ีผานมา คาเงินสกุลเอเชียมีแนวโนมแข็ง
คาเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร สรอ. ในขณะที่เงินดอลลาร 
สรอ. คาดวาจะเร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึนเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลยูโรและเยน ราคาสินคาข้ันปฐมปรับตัวเพิ่มข้ึนตาม
แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในขณะที่ อัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกอยูในชวงขาข้ึน  อยางไรก็ตาม 
อุปสงคภาคเอกชนในประเทศสําคัญๆ  ท่ียังมีความ
เปราะบางยังคงเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญตอขนาดและความ
ตอเน่ืองของการฟนตัวเศรษฐกิจโลกในชวงคร่ึงปหลัง 
ในขณะท่ีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจากปลายป 2552  

ในป 2553 คาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวประมาณรอย
ละ 3.8 – 4.2 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2552 แตยังอยู
ในระดับต่ํากวาอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 4.6 ในชวงป 
2545-2550 ในขณะที่ปริมาณการคาโลกคาดวาจะขยายตัว
ประมาณรอยละ 5.8 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับการหดตัว
รอยละ 12.3 ในป 2552 และการคาดการณการขยายตัวรอยละ 
2.5 ในชวงปลายปท่ีผานมาแตตํ่ากวาอัตราการขยายตัวเฉล่ีย
รอยละ 7.3 ในชวงป 2545-2550 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
นําโดยการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะจีนและ
อินเดีย  ซึ่งคาดวาจะเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีจะสงผลให
เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้น ในขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยางชา 
ๆ ประมาณรอยละ 2.1 นําโดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ท่ีคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 2.7 ในขณะท่ีอัตราการ

ขยายตัวของกลุมประเทศยูโรโซน ญี่ปุน และสหราชอาณาจักรคาดวา
จะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 1-1.5 การปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจประเทศสําคัญ ๆ ดังกลาวทําใหเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ 
ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่พ่ึงพิงการสงออกสูงในภูมิภาคเอเชีย 
NIEs และ ASEAN-5 ซึ่งคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 4.8 และ
รอยละ 4.7 ตามลําดับ 

ปจ จัยสนับสนุนการฟน ตัวของเศรษฐกิจโลกในป  2553 
ประกอบดวย (i) การปรับตัวของสินคาคงคลังในประเทศสําคัญ ๆ ท่ี
คาดวาจะมีความตอเนื่องในชวงครึ่งปแรกทั้งในจีน สหรัฐฯ และใน
ประเทศสําคัญอ่ืนๆ หลังจากการปรับตัวลดลงอยางรุนแรงในป 2552 
ซึ่งจะชวยผลักดันการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
ปริมาณการคาโลกโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงครึ่งแรกของป 2553 (ii) 
แรงสงจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ียังมีความตอเนื่องในหลายๆ 
ประเทศ11 (iii) แนวโนมการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ตอไปของประเทศอุตสาหกรรม12 แมวาประเทศเกิดใหมและประเทศ
กําลังพัฒนาในเอเชียรวมท้ังประเทศอื่นๆ ท่ีมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงในปท่ีผานมามีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนทิศทางและดําเนิน
นโยบายการเงินเขมงวดมากขึ้นในชวงคร่ึงปแรกเพ่ือลดแรงกดดันดาน
เงินเฟอและราคาทรัพยสิน โดยเฉพาะจีน อินเดีย และออสเตรเลีย 
และ (iv) พลวัตรจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงคร่ึงหลังของป 
2552 โดยเฉพาะในเอเชียซึ่งคาดวาจะสงผลใหอุปสงคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ  

คาเงินสกุลเอเชียมีแนวโนมแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร  
สรอ. ในขณะที่เงินดอลลาร สรอ. มีแนวโนมท่ีจะแข็งคาเมื่อเทียบ
กับคาเงินสกุลยูโร13 และเยน ราคาสินคาข้ันปฐมปรับตัวเพิ่มข้ึน
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยูในชวงขาข้ึน การฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก  แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจและการ
ปรับเปล่ียนทิศทางนโยบายการเงินท่ีเร็วกวาของประเทศเอเชีย14 คาด
วาจะทําใหการเคล่ือนยายเงินทุนเขาสูภูมิภาคเอเชียเปนไปอยาง
ตอเนื่อง เมื่อรวมกับการขาดดุลการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพัดและการ
ขยายปริมาณเงินของสหรัฐฯ ตลอดชวงท่ีผานมาและในชวงครึ่งปแรก 
คาดวาจะสงผลใหคาเงินในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมท่ีจะแข็งคาขึ้น

11  เนื่องจากการดําเนนิมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ สวนใหญมีความลาชาทําใหแรงสงจากการดาํเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวเร่ิมเห็นผลในชวงคร่ึงหลังของป 2552 และในคร่ึงแรก
ของป 2553 นอกจากนั้น ในชวงคร่ึงหลังของป 2552 ประเทศที่อปุสงคในประเทศยังคงออนแอไดประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มและมีผลตอเนื่องมาถึงป 2553 เชน สิงคโปร เกาหลีใต และญีปุ่น   

12  ทั้งนีใ้นกรณีฐานคาดวา สหรัฐฯ จะดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายตอเนื่องอยางนอยในคร่ึงปแรก ในขณะที่กลุมประเทศยูโรโซนคาดวาจะดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายตลอดป 2553 และ
ญี่ปุนคาดวาจะใชนโยบายขยายปริมาณเงินมากขึ้นเพื่อลดแรงกดดันดานปญหาเงนิฝดและกระตุนอุปสงคในประเทศ   

13  แมกระนั้นก็ตามหากสถานการณปญหาวิกฤติการณในยุโรปไมมีความรุนแรงมากนัก คาเงินดอลลาร สรอ. จะยังอยูภายใตแรงกดดันของการออนคาเม่ือเทยีบกับเงนิยูโร   
14  จีนและเวียดนามเร่ิมดําเนินนโยบายการเงินแบบตงึตัวในชวง 2 เดือนแรก โดยจีนประกาศเพิ่มอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย 2 คร้ัง (12 ม.ค. และ 12 ก.พ. 2553) รวมกันรอยละ 1.0 เวียดนามประกาศข้ึน

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0 จากรอยละ 7.0 เปนรอยละ 8.0 ในขณะทีธ่นาคารกลางของประเทศตาง ๆ ในเอเชียมีแนวโนมที่จะประกาศเพิ่มอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย และดอกเบี้ยอยางตอเนือ่งในคร่ึงป
แรก โดยเฉพาะจีน เวียดนาม อนิเดีย ฟลิปปนส เกาหลีใต และอนิโดนีเซีย สวนไตหวัน และนิวซีแลนดมีแนวโนมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในชวงกลางป รวมทั้งมาเลเซียและฮองกงมีแนวโนมที่จะขึน้อัตรา
ดอกเบี้ยในไตรมาสสุดทายในขณะที่ญีปุ่นคาดวาจะคงอัตราดอกเบีย้ตลอดป 2553  
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อย า งต อ เนื่ อ ง 1 5  เมื่ อ เ ที ยบกับ เ งินดอลลาร  สรอ . ใน
ขณะเดียวกัน คาเงินดอลลาร สรอ. มีแนวโนมท่ีจะมีเสถียรภาพ
มากขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินสกุลยูโรและเงินเยนเนื่องจากความ
แตกตางของวัฏจักรเศรษฐกิจท่ีกลุมประเทศยูโรและญี่ปุนมี
แนวโนมท่ีจะฟนตัวและปรับเปล่ียนทิศทางนโยบายการเงิน
ลาชากวาสหรัฐฯ นอกจากนั้นการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมี
แนวโนมท่ีจะทําใหราคาน้ํามันและราคาสินคาขั้นปฐมใน
ตลาดโลกปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นแมวาจะมีแนวโนมไมรุนแรงเทาการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในป 2551 ก็ตาม นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลกอยูในชวงขาขึ้นตามแนวโนมการปรับเปล่ียนนโยบาย
การเงินของประเทศสําคัญ ๆ ความตองการเงินทุนเพ่ือชดเชย
การขาดดุลทางการคลังรวมทั้งการฟนตัวของความตองการ
เงินทุนของภาคเอกชนในชวงเศรษฐกิจฟนตัว 

อยางไรตามก็อุปสงคในประเทศอุตสาหกรรมสําคัญยังคง
มีความเปราะบางและเปนความเสี่ยงท่ีสําคัญตอขนาด
และความตอเน่ืองของการฟนตัวของโลกในชวงคร่ึงหลัง
ของป  ในขณะท่ีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและ

การเงินโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจากปลายป 2552 โดยมีปจจัย
สําคัญๆ ท่ีอาจทําใหเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกขยายตัวต่ํากวา
การคาดการณและสรางความผันผวนแกเศรษฐกิจโลก ไดแก (i) อุป
สงคภาคเอกชนในประเทศอุตสาหกรรมมีความเส่ียงท่ีจะออนตัวกวาท่ี
คาดการณไวเนื่องจากการวางงานและภาระหนี้สินยังอยูในระดับสูง (ii) 
การปรับตัวของสินคาคงคลังในประเทศสําคัญ ๆ คาดวาจะเขาสูสมดุล
มากขึ้นในครึ่งปแรกและมีความเส่ียงท่ีจะส้ินสุดลงเร็วกวาท่ีคาดหาก
อุปสงคภาคเอกชนออนตัวซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของภาค
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมและปริมาณการคาโลกในชวงครึ่งหลังของ
ป (iii) แรงสงจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีสําคัญๆ มีแนวโนมลดลง 
(iv) แรงกดดันดานภาวะเงินเฟอ ความกังวลดานปญหาเสถียรภาพ
ทางดานการคลังอาจทําใหประเทศตางๆ ถอดถอนนโยบายการคลัง
และปรับเปล่ียนทิศทางนโยบายการเงินเร็วและแรงกวาท่ีคาดการณไว 
โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนแกนนําของการฟนตัวทางเศรษฐกิจในเอเชีย และ 
(v) ปญหาวิกฤติการณทางการคลังและวิกฤติการณดุลชําระเงินใน
ประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจออนแอซึ่งอาจพัฒนาเปน Systemic 
risk และสงผลกระทบตอภาคการเงินและเปนอุปสรรคตอการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก16 โดยเฉพาะในชวงท่ีอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยู
ในชวงขาขึ้นและการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังออนตัว  

2.2 แนวโนมราคานํ้ามันป 2553 

(1) คาดวาราคานํ้ามันดิบดูไบโดยเฉลี่ยในป 2553 จะอยูท่ี 75-85 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล สูงกวาราคาเฉลี่ย 61.60 ดอลลาร 
สรอ.ตอบารเรล ในป 2552 โดยในเดือนมกราคม 2553 ราคา
น้ํามันดิบดูไบเฉล่ียเทากับ 76.56 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล และ ณ 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2553 ราคาน้ํามันดิบดูไบอยู ท่ี 72.12 
ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ท้ังนี้คาดวาราคาน้ํามันดิบโดยเฉล่ียในป 
2553 จะเพิ่มขึ้นโดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งนําโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เชน จีน อินเดีย กลุมประเทศอาเซียน รวมถึง
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมอ่ืน ๆ 

(2) ราคานํ้ามันอาจมีความผันผวนไดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
เน่ืองจากปญหาสภาพภูมิอากาศ และความกังวลเกี่ยวกับ
ความแข็งแกรงของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ยกตัวอยาง
เชน ราคาน้ํามันดิบ WTI สูงสุดท่ีระดับ 83.18 ดอลลาร สรอ.ตอ
บารเรล  ในวันท่ี 6 มกราคม 2553 แตกลับลดลงอยางรวดเร็วโดย
มาอยู ท่ี ราคา  71 .19 ดอลลาร  สรอ .ตอบาร เรล  ในวัน ท่ี  5 
กุมภาพันธ 2553 และวันท่ี 11 กุมภาพันธ เพ่ิมขึ้นมาอยูท่ี 75.28  

  ประมาณการราคาน้ํามันป  2553 

EIA (ณ กุมภาพันธ 2553) WTI = 79.8 US$/Barrel 

World Bank (ณ มกราคม 2553) WTI = 76.0 US$/Barrel 

Morgan Stanley (ณ มกราคม 2553) ณ ส้ินป WTI = 95.0  US$/Barrel 

Goldman Sachs (ณ ธันวาคม 2552) WTI = 90 US$/Barrel 

15  โดยเฉพาะคาเงินหยวนซึ่งมีความเปนไปไดที่ทางการจีนจะยอมใหแข็งคาขึน้ในป 2553 ซึ่งสถานการณดังกลาวมีแนวโนมที่จะทําใหคาเงินสกุลเอเชียอื่น ๆ ปรับตัวแข็งคาขึน้  
16  เชน (i) วิกฤติการณทางการคลังของประเทศโปรตุเกส ไอรแลนด กรีซ และสเปน (PIGS) และประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป (ii) ปญหาดุลการชําระเงินในเวียดนาม รวมทั้ง (iii) ปญหาหนี้สินภาครัฐทีอ่ยูในระดับสูง

ของประเทศอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน ญีปุ่น อิตาล ี 
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ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล อยางไรก็ตามในระยะยาวราคาน้ํามันจะ
ยังอยูในแนวโนมของการปรับเพ่ิมขึ้น และราคาน้ํามันดิบโดยเฉล่ีย
ในป 2553 จะอยูในระดับสูงกวาราคาเฉล่ียของป 2552 โดย 
Energy Information Administration (EIA) คาดการณว าราคา
เฉล่ียน้ํามันดิบ WTI ในป 2553 จะอยูท่ี 79.78 ดอลลาร สรอ.ตอ
บารเรล และหลายสถาบันคาดการณวาราคานํ้ามันดิบในป 2553 
จะอยูในชวง 75-95 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล อยางไรก็ตาม สศช. 
คาดวาราคาเฉลี่ยนํ้ามันดิบ WTI จะอยูในชวง 75-85 ดอลลาร 
สรอ.ตอบารเรล สูงกวาราคาเฉล่ียของป 2552 ท่ีอยูท่ีระดับ 
61.82 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล 

(3) ปจจัยท่ีทําใหคาดวาราคานํ้ามันดิบโดยเฉลี่ยในป 2553 จะสูง
กวาราคาเฉลี่ยในป 2552 ประกอบดวย 

 ปริมาณความตองการใชมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจากผานพนชวงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
เขมแข็งของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากรายงานภาวะ
ตลาดน้ํามันของ EIA ประจําเดือนกุมภาพันธ EIA ไดปรับเพ่ิม
คาดการณปริมาณความตองการใชน้ํามันของโลกในป 2553 
โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากการฟนตัวตอเนื่องของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ซึ่งเห็นไดจากความตองการใชน้ํามันของจีนใน
เดือนธันวาคม เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 12 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปท่ีแลว นอกจากนั้นมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ี
จีนใชอยางตอเนื่องยังชวยสนับสนุนความตองการใชน้ํามันอีก
ทางหนึ่ง ท้ังนี้ EIA คาดการณวาปริมาณความตองการใชน้ํามัน
ของโลกในป 2553 เมื่อเทียบกับป 2552 จะเพ่ิมขึ้น 1.2 ลาน
บารเรลตอวัน หลังจากท่ีลดลงตอเนื่องในป 2551 และ 2552 
โดยความตองการใชน้ํามันจะมาจากประเทศนอกกลุม OECD 
เปนสําคัญ ซึ่งคาดวาจะมีปริมาณความตองการใชเพ่ิมขึ้น 3.06 
ลานบารเรลตอวัน และปริมาณความตองการใชน้ํามันของกลุม
ประเทศ OECD เพ่ิมขึ้น 0.13 ลานบารเรลตอวัน  

 คาเงินดอลลาร สรอ. มีแนวโนมออนคาลง  มีแนวโนมวา
คาเงินดอลลาร สรอ. ในป 2553 จะออนคาลง เนื่องจากยังมี
ความไมมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ
เทียบกับประเทศคูคา อ่ืนๆ  ซึ่งการออนคาลงของคาเงิน
ดอลลาร สรอ. จะทําใหนักลงทุนโยกเงินออกจากตลาดเงินและ
ตลาดตราสารหน้ีมาลงทุนในตลาดสินคาโภคภัณฑมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในตลาดน้ํามัน ในฐานะที่เปนการลงทุน

 

ปริมาณการผลิตนํ้ามันของโลก 
          (million barrels per day) 

  Year 2009 2010_f 

Supply 2007 2008 2009 2010_f 3rd 4th 1st 2nd 

OECD  21.46 20.91 20.95 20.65 20.75 21.18 20.89 20.74 

   U.S. (50 States) 8.46 8.51 9.03 9.30 9.11 9.24 9.20 9.33 

   Canada 3.42 3.35 3.31 3.37 3.32 3.34 3.40 3.32 

   Mexico 3.50 3.19 3.00 2.73 2.96 2.98 2.78 2.80 

   North Sea  4.54 4.30 4.07 3.73 3.81 4.06 3.97 3.76 

   Other OECD 1.53 1.56 1.54 1.52 1.55 1.55 1.54 1.53 

Non-OECD 62.95 64.46 63.18 64.89 63.66 63.94 64.50 64.77 

   OPEC 35.42 35.72 33.90 34.88 34.28 34.29 34.48 34.61 

      Crude Oil Portion 30.90 31.27 29.10 29.47 29.34 29.31 29.35 29.29 

      Other Liquids 4.52 4.46 4.80 5.42 4.94 4.98 5.13 5.32 

   Former Soviet Union 12.60 12.52 12.89 13.15 12.98 13.11 13.15 13.24 

   China 3.90 3.97 3.98 4.06 4.01 4.02 4.03 4.07 

   Other Non-OECD 11.02 12.24 12.41 12.81 12.39 12.51 12.84 12.84 

Total World  
Production 84.40 85.37 84.13 85.55 84.41 85.11 85.39 85.51 

   Non-OPEC  
Production 48.98 49.65 50.23 50.66 50.13 50.82 50.91 50.90 

ที่มา : Energy Information Administration (EIA)  
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ทางเลือก และเปนการปองกันความเส่ียงจากคาเงินท่ี
ลดลงและอัตราเงินเฟอท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น  

2.3 แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2553 

ในป  2553 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัว สูงกวา ท่ี
คาดการณไวเดิมตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการคาโลกท่ีเร็วกวาการคาดการณ และแรงสงจากการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของป 2552 โดยการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2553 จะมีแรงขับเคล่ือนหลัก
มาจากการขยายตัวของภาคการสงออกและการฟนตัวของ 
อุปสงคภาคเอกชนในประเทศเปนสําคัญ อยางไรก็ตามพลวัตร
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม ท่ีจะกระจุกตัว
โดยเฉพาะในระยะแรกของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ี
ขนาดและพลวัตรของการฟนตัวในครึ่งปหลังมีความเส่ียงท่ีจะ
มีขอจํากัดจากความตอเนื่องของพลวัตรการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก ท่ียังเปราะบางและมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตัวลง
ในชวงครึ่งหลังของป นอกจากนั้นแรงกดดันดานเงินเฟอ การ
แข็งคาของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น ดังนั้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป
ยังจะตองใหความสําคัญกับ (i) การรักษาการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจใหมีความตอเนื่อง (ii) การดูแลรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ  (iii) การดูแลและสนับสนุนใหการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจมีการกระจายตัวมากขึ้น (iv) การลดความเส่ียงและ
ผลกระทบจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นจากชวงปลายป 2552 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวสูงกวาการคาดการณใน
การประมาณการครั้งท่ีผานมาเนื่องจากเศรษฐกิจและ
ปริมาณการคาโลกมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเร็วกวา ท่ี
คาดการณไวรวมท้ังพลวัตรท่ีเกิดจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจในชวงครึ่งหลังของป ซึ่งจะสงผลใหการผลิตและ
สงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑสูงกวาท่ี
ประมาณการไวเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงครึ่งปแรกซึ่ง
คาดวาการปรับตัวของสินคาคงคลังในประเทศสําคัญ ๆ 
คาดวาจะมีความตอเนื่องจากไตรมาสสุดทายของป 2552 
ในขณะท่ีการทองเที่ยวจะไดรับแรงสงสําคัญมาจากการ
ขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียซึ่งเปน
ศูนยกลางการฟนตัวทางเศรษฐกิจในป 2552 การฟนตัว
ของการผลิต การสงออกและการทองเท่ียวจะเปนปจจัย

สําคัญท่ีจะขับเคล่ือนการขยายตัวของภาคการผลิตและอุปสงคใน
ประเทศโดยเฉพาะในชวงคร่ึงปแรก 

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2553 จะมีแรงขับเคล่ือนจาก
การขยายตัวของภาคการสงออกและการฟนตัวของอุปสงค
ภาคเอกชนในประเทศเปนสําคัญ ในขณะที่แรงขับเคล่ือนจาก 
อุปสงคภาครัฐมีความเสี่ยงท่ีจะมีขอจํากัดจากการลดลงของกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจายป 2553 และความลาชาในการเบิกจาย
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ท้ังนี้ การ
ปรับตัวดีขึ้นของการผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรม การ
ทองเท่ียวและราคาสินคาเกษตรตามภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลกทําใหการสงออกมีแนวโนมท่ีจะมีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับ เค ล่ือนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป  2553 ใน
ขณะเดียวกันอุปสงคภาคเอกชนในประเทศมีแนวโนมท่ีจะปรับตัว
ดีขึ้นอยางตอเนื่องจาก (i) พลวัตรการฟนตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศท่ีเกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2552 (ii) การปรับตัวดีขึ้น
ของราคาสินคาเกษตรท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นเร็วกวาการคาดการณ
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2552 (iii) การเพ่ิมขึ้นของอัตราการ
ใชกําลังการผลิตในหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่สูงกวาระดับรอยละ 75 
ซึ่งเปนระดับท่ีจะกอใหเกิดการลงทุนใหมเพ่ือขยายกําลังการผลิต
ภายใตการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเศรษฐกิจโลกท่ีทําใหการ
เคล่ือนยายเงินทุนมายังภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและการ
แข็งคาของอัตราแลกเปล่ียนท่ีทําใหราคานําเขาสินคาทุนลดลง 
และ (iv) สภาพคลองในระบบเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะยังอยูในเกณฑดี
และเอื้ออํานวยตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ  

พลวัตรการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกระจุกตัว
โดยเฉพาะในระยะแรกของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แมวาการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลกจะสงผลใหเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นก็ตาม 
แตการฟนตัวของภาคการผลิตในระยะแรกมีแนวโนมท่ีจะยัง
กระจุกตัว โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต 
และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาซึ่งมีแนวโนมท่ีจะไดรับผลประโยชน
จากการปรับตัวของสินคาคงคลังในประเทศสําคัญๆ17 คอนขางสูง
ในชวงคร่ึงปแรก ในขณะท่ีการปรับตัวของการผลิตภาคการเกษตร
ตอราคาในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นยังมีความลาชา อยางไรก็ตามการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปล่ียนผานจากแรงขับเคล่ือน 
อุปสงคในประเทศสําคัญๆ จากอุปสงคภาครัฐไปยังอุปสงค
ภาคเอกชนมีมากขึ้นในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะทําใหการฟนตัว
ของภาคการผลิตมีการกระจายตัวมากขึ้นตามลําดับ 

17  การปรับตัวของสินคาคงคลังในไตรมาสที่ 4/2552 โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จีน และประเทศอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ในยูโรโซนเปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหอุตสาหกรรมช้ินสวนและสวนประกอบขยายตัวสูงโดยผาน
ทางสายพานการผลิตอุตสาหกรรมช้ินสวนในจีน   
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การฟนตัวในครึ่งปหลังอาจมีขอจํากัดจากความตอเนื่อง
ของพลวัตรการฟนตัวเศรษฐกิจโลกท่ียังคงมีความเส่ียงท่ีจะ
ชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของป แมวาระบบการเงินโลกจะ
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งทําใหเศรษฐกิจและปริมาณ
การคาโลกมีแนวโนมขยายตัวสูงกวาการคาดการณเดิมก็
ตาม แตการฟนตัวของอุปสงคภาคเอกชนในประเทศ
สําคัญๆ ยังคงมีความเปราะบางและพลวัตรการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงท่ีจะชะลอลงในชวงคร่ึงปหลัง 
ในขณะที่ความผันผวนในภาคการเงินมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
จากปลายป 2552 เนื่องจาก (i) แรงสงจากการปรับตัวของ
สินคาคงคลังในประเทศสําคัญๆ ซึ่งเปนแรงขับเคล่ือนท่ี
สําคัญของการฟนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
การคาโลกมีแนวโนมท่ีจะลดลงในคร่ึงปหลัง (ii) แรงสงจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศสําคัญๆ มีแนวโนม
ชะลอตัวลง (iii) แนวโนมการปรับเปล่ียนทิศทางนโยบาย
การเงินในประเทศสําคัญ ๆ ท่ีอาจสงผลใหการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเร็วและแรงกวาท่ีคาดการณ 
โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนหัวจักรของการฟนตัวของเศรษฐกิจ
เอเชีย และ (iv) ความเปราะบางของภาคการเงินในประเทศ
ท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจออนแอ แนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกดังกลาวยังเปนความเสี่ยงท่ี
สําคัญตอขนาดและความตอเนื่องของการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทย  

แรงกดดันดานเงินเฟอและการแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยน
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบ้ียอยูในชวงขาขึ้น 
โดยแรงกดดันดานเงินเฟอท่ีเพ่ิมขึ้นจะมีสาเหตุมาจากการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑใน
ตลาดโลกซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น รวมถึงการ
ส้ินสุดลงของนโยบาย “5 มาตรการ 6 เดือน เพ่ือลดคา
ครองชีพของประชาชน” ในเดือน มีนาคม 2553 ท้ังนี้ปจจัย
สนับสนุนการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันคาดวาจะมีอยูอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะ
ทําใหอุปสงคน้ํามันฟนตัว ในขณะท่ีราคาสินคาเกษตร
สําคัญ ๆ มีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามอุปสงคในตลาดโลก
และผลกระทบจากความเสียหายในแหลงผลิตสินคาเกษตร
สําคัญๆ นอกจากนั้นคาเงินบาทและคาเงินสกุลเอเชียยังอยู
ภายใตแรงกดดันของการแข็งคาเมื่อเทียบกับคาเงิน
ดอลลาร สรอ.18 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย (Nominal Term) 
อยูภายใตแรงกดดันของการเพ่ิมขึ้นตามแนวโนมการ

เพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกรวมทั้งปริมาณพันธบัตร
รัฐบาลท่ีจะออกสูตลาดมากขึ้นและความตองการเงินทุนของ
ภาคเอกชนท่ีจะเพ่ิมขึ้นในชวงเศรษฐกิจฟนตัว ปจจัยดังกลาวอาจ
สงกระทบตอแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ
ผลกระทบตอการฟนตัวของการสงออก การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนซึ่งยังเปนสถานการณท่ีจะตองระมัดระวังและติดตาม
อยางใกลชิด 

ปจจัยสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกจะเปนปจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวของการสงออก การผลิตและการทองเท่ียว ซึ่งจะเปน
ปจจัยท่ีสนับสนุนการฟนตัวของรายไดและการใชจายของ
ครัวเรือนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แมวาผลประโยชนของ
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงคร่ึงปแรกมีแนวโนมท่ีจะ
กระจุกตัวแตการเปล่ียนผานของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใน
ประเทศสําคัญ ๆ จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐและการ
ปรับตัวของวัฏจักรสินคาคงคลังไปเปนอุปสงคภาคเอกชนมาก
ขึ้น คาดวาจะสงผลดีตอภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมในวง
กวางมากข้ึนในชวงครึ่งหลังของป ในขณะเดียวกันการปรับตัวดี
ขึ้นของราคาสินคาเกษตรตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจ
โลก คาดวาจะทําใหรายจายและอุปสงคในครัวเรือนภาคเกษตร
ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ 

 แรงสงจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศในชวงครึ่ง
หลังของป 2552 ซึ่งสงผลใหภาวะการจางงาน รายได และความ
เชื่ อมั่นในระบบเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่ อง  ใน
ขณะเดียวกันการฟนตัวท่ีเร็วกวาการคาดการณของเศรษฐกิจใน
ไตรมาสสุดทายของปทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตในหลาย
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเขาใกลหรือสูงกวารอยละ 
75 ซึ่งเปนระดับการใชกําลังการผลิตท่ีภาคธุรกิจเริ่มขยายการ
ลงทุน เมื่อรวมกับแนวโนมการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
คาดวาจะทําใหภาคการผลิตเริ่มลงทุนมากขึ้น แรงสงจากการฟน
ตัวของเศรษฐกิจในชวงคร่ึงหลังของป 2552 ดังกลาวคาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2553 

 การดําเนินมาตรการขยายการลงทุนภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากการหดตัวของ
รายจายภาครัฐภายใตกรอบงบประมาณปกติและอยูในฐานะที่จะ
สามารถเรงรัดการเบิกจายเพ่ือสนับสนุนใหเศรษฐกิจมีการฟน
ตัวอยางตอเนื่อง รวมท้ังการเตรียมความพรอมโครงการสําคัญ ๆ 

18  โดยเฉพาะคาเงินหยวนของจีนซึ่งมีการคาดการณวาทางการจีนมีแนวโนมที่จะปลอยใหคาเงินหยวนแข็งคาขึน้ในป 2553 ซึ่งจะสงผลตอคาเงนิสกุลสําคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย  
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ใหมีความพรอมท่ีจะเบิกจายและดําเนินการในชวงคร่ึงป
หลังซึ่งเศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตัวลง  

ปจจัยเสี่ยงและขอจํากัด 

พลวัตรการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง
และมีความเสี่ยงท่ีจะชะลอลงในชวงครึ่งหลังของปใน
ขณะท่ีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมี
แนวโนมท่ีจะเพ่ิมขึ้นจากชวงปลายป 2552 โดยขนาด
และความตอเนื่องของการฟนตัวของเศรษฐกิจเอเชีย
ในชวงคร่ึงปแรกยังขึ้นอยูกับพลวัตรการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนเปนหลักในขณะที่ชวงครึ่งหลังของป จะเปน
ชวงท่ีการปรับตัวของวัฏจักรสินคาคงคลังในประเทศ
สําคัญ ๆ มีแนวโนมปรับตัวเขาสูภาวะสมดุลมากขึ้น แรง
สงของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในประเทศสําคัญ ๆ 
ลดลง และประเทศตาง ๆ มีแนวโนมท่ีจะปรับเปล่ียน
ทิศทางนโยบายการเงินมากขึ้น สถานการณดังกลาวทํา
ใหเศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งป
หลัง นอกจากนั้นปญหาเสถียรภาพทางดานการคลังและ
ดุลการชําระเงินในประเทศที่มี พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ออนแอมีแนวโนมท่ีจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นภายใต
สภาพแวดลอมของการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและอุป
สงคในตลาดโลกท่ีออนตัว 

 เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ แมวาเศรษฐกิจไทย
จะมีแนวโนมปรับตัว ดีขึ้ นมาก  แตการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทยยังอยูภายใตเง่ือนไขการฟนตัวของความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน รวมทั้งความตอเนื่อง
ของการดําเนินมาตรการของภาครัฐ ดังนั้นสถานการณ
การชุมนุมทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอความเช่ือมั่น
ท่ีอยูในชวงของการฟนตัวและพัฒนาไปสูระดับท่ีเปน
อุปสรรคตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

การเบิกจายงบประมาณการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็งมีแนวโนมท่ีจะมีความลาชากวาท่ีคาดการณ
ไว โดย ณ สินป 2552 สามารถเบิกจายได 35,036 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ  16 ของวงเงิน ท่ีไดรับอนุมั ติ 
219,819 ลานบาท ภายใตกรอบ พรก.ฟนฟูฯ 4 แสนลาน
บาท ในขณะที่งบประมาณปกติในปงบประมาณ 2553 มี
วงเงิน เงินงบประมาณลดลงจากปกอนหนา  ดังนั้นความ
ลาชาในการเบิกจายงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็งมีแนวโนมท่ีจะทําใหแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจาก
ภาครัฐลดลง 

ปญหาอุปสรรคการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยัง
เปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการฟนตัวของการลงทุนภาคเอกชน 

แมวาในป 2553 ปญหาดังกลาวทําใหภาคธุรกิจมีขอจํากัดใน

การขยายการลงทุนในชวงท่ีอุปสงคกําลังฟนตัว การใชกําลังการ

ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และอัตราแลกเปล่ียนท่ีเอื้ออํานวยตอการนําเขา

สินคาทุน 

การเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันตามอุปสงคท่ีเพ่ิมขึ้นในชวงการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยท่ีหากพิจารณาจากปจจัยพ้ืนฐานแลว
คาดวาราคาน้ํามันเฉล่ียในป 2553 จะอยูในชวงประมาณ 75-85 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลอยางไรก็ตามความตองการเก็งกําไร
และความผันผวนของเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดโลก อาจสงผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวน
และเพ่ิมขึ้นเร็วกวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อรวมกับราคา
สินคาเกษตรท่ีมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นและการส้ินสุดนโยบาย 
“5 มาตรการ 6 เดือน เพ่ือลดคาครองชีพของประชาชน” ใน
เดือนมีนาคม 2553 ทําใหเงินเฟอมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและอาจ
สรางแรงกดดันตอตนทุนการผลิตและคาครองชีพของประชาชน  

 แนวโนมการแข็งคาขึ้นของคาเงินบาททามกลางการใชนโยบาย
แลกเปล่ียนแบบคงที่ในประเทศสงออกท่ีสําคัญ รวมท้ังการออน
คาลงของคาเงินในประเทศที่ประสบปญหาวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจอาจสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานราคาของสินคาสงออก และผลประกอบการของภาคธุรกิจท่ี
พ่ึงพิงรายรับจากการสงออกแตมีสัดสวนของตนทุนในประเทศ
สูง 

 อัตราดอกเบ้ียมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการปรับตัว
เพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก ปริมาณพันธบัตรรัฐบาล
ท่ีคาดวาจะออกสูตลาดมากขึ้นในป 2553 รวมทั้งความตองการ
เงินทุนภาคเอกชนท่ีจะเพ่ิมขึ้นในชวงเศรษฐกิจฟนตัว การ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียอาจจะเปนขอจํากัดตอการฟน
ตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ยังมีความลาชาเนื่องจากปญหา
ส่ิงแวดลอมและขอกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  

สถานการณ ภัยแล งในป  2553 แมว าราคาผลผลิตภาค
การเกษตรจะมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นแตการขยายตัวของผลผลิต
ภาคการเกษตรในป 2553 ยังคงมีความเส่ียงจากสถานการณภัย
แลงซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลผลิตภาคการเกษตรและระดับ
ราคาในประเทศ  
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2.3.1 ขอสมมติฐานในการประมาณการเศรษฐกิจป 2553 

(1) เศรษฐกิจโลกในป 2553 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.8 – 
4.2 และปริมาณการคาโลกขยายตัวรอยละ 5.8 เปนการ
ปรับขึ้นจากสมมติฐานการขยายตัวเศรษฐกิจโลกรอยละ 
2.8 – 3.2 และปริมาณการคาโลกรอยละ 2.5 ในการ
ประมาณการเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเปนการ
ปรับขึ้นตามการปรับประมาณการแนวโนมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกขององคกรระหวางประเทศ 

(2) ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียในป 2553 เทากับ 75 – 85 
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล เพ่ิมขึ้นจาก 61.60 ดอลลาร 
สรอ .ตอบาร เรลในป 2552 ตามแนวโนมอุปสงคใน
ตลาดโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นในชวงการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  

(3) ราคาสงออกและราคานําเขาโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นตามการ
เพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันและอุปสงคในตลาดโลก โดยคาด
วาราคาสินคาสงออกและราคาสินคานําเขาโดยเฉล่ียจะ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.5 และ 6.0 ตามลําดับ ซึ่งเปนการปรับ
เพ่ิมจากเฉล่ียรอยละ 3.5 และ 4.5 ตามลําดับ ในการ
ประมาณการเมื่อ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ตาม
แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและอุปสงคโลกท่ีเร็วกวา
การคาดการณเดิม 

(4) จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศ
ไทยในป 2553 คาดวาจะอยู ท่ีประมาณ 16 ลานคน 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.5 ซึ่งเปนการปรับขึ้นจากสมมติฐานเดิม 
15 ลานคน ในการประมาณการเศรษฐกิจเมื่อวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2552 และเปนการปรับขึ้นตามการปรับตัวดี
ขึ้นของจํ านวนนักทองเ ท่ียวจากภูมิภาคเอเชียซึ่ ง
เศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวเร็วกวาท่ีคาดการณไวและยังมี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่องในชวงคร่ึงปแรก  

2.3.2 ประมาณการเศรษฐกิจท้ังป 2553 

คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2553 มีแนวโนมขยายตัวในชวง
รอยละ 3.5 – 4.5 อัตราเงินเฟอรอยละ 3.0 – 4.0 และดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณรอยละ 4.1 ของ GDP 

ในการแถลงขาววันท่ี  23 พฤศจิกายน 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ไดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงรอยละ 
3.0 - 4.0 อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 2.5 - 3.5 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลรอยละ 5.3 ของ GDP  

ในการแถลงขาววันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 นี้ สศช. คาดวาโอกาสท่ี
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ํากวารอยละ 3.5 มีนอยลง จึงไดปรับชวง
การประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนรอยละ 3.5 – 4.5 
อัตราเงินเฟอรอยละ 3.0 – 4.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 
4.1 ของ GDP ดวยเหตุผลดังนี้ 

(1) เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวสูงกวาท่ี
คาดการณไวเดิม โดยเศรษฐกิจโลกในป 2553 มีแนวโนมท่ีจะ
ขยายตัวรอยละ 3.8 - 4.2 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.8 – 3.2 
ในสมมติฐานการประมาณการเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึง
เปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหโอกาสที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวนอยกวา
รอยละ 3.5 ลดลง และสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาและบริการ
มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวไดมากกวาท่ีประมาณการไวเดิม การ
ปรับตัวดีขึ้นของภาคการสงออกตามแนวโนมการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกท่ีสูงกวาการคาดการณดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะสงผล
ใหอัตราการขยายตัวของภาคการผลิต การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน รวมท้ังการนําเขาสินคาและบริการขยายตัวสูงกวาการ
ประมาณการเดิมในการแถลงขาวเมื่อวันท่ี  23 พฤศจิกายน 2552  

(2) เศรษฐกิจในไตรมาสสุดทายของป 2552 ขยายตัวในเกณฑท่ีสูงกวา
ท่ีคาดการณไวเดิมซึ่งจะเปนแรงสงใหการฟนตัวในชวงตนปมี
แนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะการวางงานท่ีลดลงอยูในระดับต่ําเพียง
รอยละ 1.0 ในเดือนพฤศจิกายน 2552  ซึ่งเปนอัตราการวางงานท่ี
ตํ่าท่ีสุดนับตั้งแตเดือนธันวาคม 2546 อัตราการใชกําลังการผลิตใน
อุตสาหกรรมสงออกสําคัญๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะการ
ใชกําลังการผลิตในหมวดการผลิตอิเล็กทรอนิกสและยานยนตท่ี
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 68.8 และ 59.9 ในไตรมาส 3 เปนรอยละ 72.0 
และ 72.2 ในไตรมาสท่ี 4 โดยท่ีอุตสาหกรรมเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการปรับตัวของสินคาคงคลังและการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องในชวงคร่ึงแรกของป 2553 ใน
ขณะเดียวกันการฟนตัวของภาคการทองเท่ียวในชวงครึ่งปหลังมี
แนวโนมเร็วกวาท่ีคาดการณ จากจํานวนนักทองเที่ยว 1.15 ลาน
คน ในเดือนธันวาคม 2551 เปน 1.63 ลานคนในเดือนธันวาคม 
2552 ซึ่งเปนจํานวนนักทองเท่ียวท่ีสูงสุดนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
2551 โดยไดรับประโยชนจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
ของภูมิภาคเอเชียอีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวในเกณฑดีอยาง
ตอเนื่องในป 2553 

(3) อยางไรก็ตามการเบิกจายงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2555 มีแนวโนมท่ีจะมีความลาชามากกวาท่ีคาดการณไว
เดิม ในขณะท่ีงบประมาณรายจายลงทุนและงบประมาณรายจาย
ประจําภายใตกรอบงบประมาณปกติลดลงจากป 2552 สถานการณ



 

 

Economic Outlook NESDB 

35 22 กุมภาพันธ 2553 สํา นัก ยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  

ดังกลาวทําใหแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาครัฐมีแนวโนม
ท่ีจะลดลงจากท่ีคาดการณไวเดิม 

2.3.3 องคประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2553 

(1) รายจายเพ่ือการอุปโภคบริโภครวมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 
2.8 จากการหดตัวรอยละ 0.1 ในป 2552 โดยที่การใชจาย
ภาคครัวเรือนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวรอยละ 
1.1 ในป 2552 เปนการขยายตัวรอยละ 3.0 ในป 2553 และ
เปนการปรับเพ่ิมจากการคาดการณการขยายตัวรอยละ 2.7 
เนื่องจากภาวะการจางงานและรายไดของครัวเรือนมี
แนวโนมปรับตัวดีขึ้นมากกวาการคาดการณ ท้ังรายไดจาก
การขยายตัวของการผลิตและการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
การขยายตัวของภาคทองเท่ียวและการปรับตัวดีขึ้นของ
ราคาสินคาเกษตร ในขณะที่รายจายการบริโภคภาครัฐมี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวรอยละ 1.6 เทากับในการประมาณ
การเศรษฐกิจในการแถลงขาวเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2552 

(2) การลงทุนรวมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 เทียบกับการ
หดตัวรอยละ 9.0 ในป 2552 และการขยายตัวรอยละ 3.8 
ในการประมาณการเมื่อวันท่ี  23 พฤศจิกายน 2552 โดยท่ี
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวรอยละ 5.0 
เทียบกับการหดตัวรอยละ 12.8 ในป 2551 ซึ่งเปนการปรับ
เพ่ิมจากการประมาณการเดิมรอยละ 3.0 ตามอัตราการใช
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมสงออกสําคัญ ๆ ท่ีเพ่ิมขึ้น
เร็วกวาการคาดการณ อยางไรก็ตาม การขยายการลงทุนใน
ป 2553 ยังมี อุปสรรคสําคัญจากปญหาขอกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม การลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 
3.5 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 8.7 ในป 2552 ซึ่งเปนการ
ปรับลดจากรอยละ 6.0 ในการประมาณครั้งกอนเนื่องจาก
แนวโนมความลาชาของการเบิกจายงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่งทําใหการลงทุน
ภาครัฐในป 2553 มีความเส่ียงท่ีจะหดตัว 

(3) มูลคาการสงออกสินคาและบริการในรูปเงินดอลลาร สรอ. 
ขยายตัวรอยละ 15.5 เทียบกับการหดตัวรอยละ 13.9 ในป 
2552 ปรับเพ่ิมจากการขยายตัวรอยละ 10.0 ในการ
ประมาณการครั้ งกอนตามแนวโนมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกท่ีรอยละ 3.8-4.2 และปริมาณการคาโลกท่ีรอย
ละ 5.8 รวมทั้งการปรับราคาสินคาสงออกและจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีสูงกวาในสมมติฐานการประมาณการเมื่อ
วันท่ี  23 พฤศจิกายน 2552 ท้ังนี้เปนการปรับประมาณการ

อัตราการขยายตัวของปริมาณการสงออกสินคาจากเดิมรอยละ 6.5 
เปนรอยละ 9.0 เทียบกับการหดตัวรอยละ 14.2 ในป 2552  

(4) มูลคาการนําเขาสินคาและบริการในรูปเงินดอลลาร สรอ. เพ่ิมขึ้น
รอยละ 24.0 เทียบกับการหดตัวรอยละ 24.9 ในป 2552 ซึ่งเปน
การปรับเพ่ิมจากการขยายตัวรอยละ 18.5 ในการประมาณการครั้ง
กอนตามการปรับประมาณการการขยายตัวของภาคการสงออก 
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งทําใหความตองการนําเขา
สินคาและบริการเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังการปรับเปล่ียนสมมติฐานดาน
ราคาสินคานําเขาจากการเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.5 เปนการเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.0 เทียบกับการหดตัวรอยละ 2.0 ในป 2552 ท้ังนี้คาดวา
ปริมาณการนําเขาสินคาจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.0 เทียบกับการหดตัว
รอยละ 23.0 ในป 2552 และเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.0 ในการประมาณ
การครั้งกอนเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 

(5) ดุลการคาเกินดุล 11.3 พันลานดอลลาร สรอ. และเมื่อรวมกับดุล
บริการท่ีคาดวาจะเกินดุล จะสงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ประมาณ 12.2 พันลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 4.1 ของ GDP 
เทียบกับประมาณการเดิมท่ีคาดวาจะเกินดุลประมาณรอยละ 5.3 
ของ GDP  

(6) อัตราเงินเฟอรอยละ 3.0 – 4.0 เทียบกับรอยละ (-0.9) ในป 2552 
และรอยละ 2.5 – 3.5 ในการประมาณการครั้งกอนเนื่องจากราคา
สินคาเกษตร ราคาสงออกและนําเขามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเร็วกวาท่ี
คาดการณไวเดิม 

 

2.3.4 การประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีสูง 

และกรณีตํ่า  

(1) กรณีสูง เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 4.5 ภายใต
เง่ือนไข (i) เศรษฐกิจโลกขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 4.2 และพล
วัตรของการฟนตัวเปนไปอยางตอเนื่องในชวงครึ่งหลังของปโดย
ไมมีการชะลอตัวรุนแรง ในขณะท่ีปญหาเสถียรภาพทางการเงิน
และการคลังในประเทศที่มีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจออนแอไม
ลุกลามและสงผลกระทบรุนแรงตอระบบการเงินและเศรษฐกิจโลก 
(ii) สถานการณปญหาทางการเมืองและความขัดแยงในประเทศไม
เปนอุปสรรคตอการฟนตัวของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ (iii) 
การเบิกจายงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งไมมี
ความลาชาและเปนไปตามเปาหมายการเบิกจาย ในขณะที่การ
เบิกจายจากงบประมาณปกติเฉล่ียรวมไมตํ่ากวารอยละ 94 ของ
วงเงินงบประมาณรัฐบาลและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ  (iv) ราคา
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น้ํามันดิบดูไบเฉล่ียท้ังปไมเกิน 75 ดอลลาร สรอ. ตอ
บารเรล และ (v) ไมมีปญหาภัยแลงรุนแรงจนเปนอุปสรรค
ตอการขยายตัวของผลผลิตภาคเกษตร 

(2) กรณีตํ่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 3.5 ในกรณีท่ี (i) 
เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ํากวารอยละ 3.8 (ii) สถานการณ
ทางการเมืองในประเทศและความขัดแยงในประเทศสงผล
กระทบตอพลวัตรการฟนตัวของเศรษฐกิจ (iii) การเบิกจาย
งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งมีและการ
เบิกจายภายใตกรอบงบประมาณปกติมีความลาชา โดย
การเบิกจายงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 ไมเปนไปตามเปาหมายและสงผลใหการใชจาย
ภาครัฐโดยภาพรวมหดตัว (iv) ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียท้ัง
ปสูงกวา 85 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล และ (v) ปญหา
สถานการณภัยแลงมีความรุนแรง 

2.3.5 แนวโนมการผลิต ป 2553 โดยรวมมีแนวโนมขยายตัว 
จากป 2552  

(1) สาขาเกษตรกรรม  ในป  2553 คาดวาผลผลิตมี
แนวโนมลดลงเน่ืองจากปจจัยเสี่ยงดานสภาพอากาศ
ท่ีแปรปรวนรวมท้ังการประสบกับปญหาภัยแลง 
ขณะท่ีระดับราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก
ป 2552 เนื่องจากอุปสงคตอสินคาเกษตรที่เพ่ิมขึ้นตาม
การฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการดําเนิน
มาตรการของภาครัฐท่ีชวยสนับสนุนการผลิตภาคเกษตร 
เชน มาตรการประกันรายไดเกษตรกร ท่ีครอบคลุมพืช
หลักๆ 3 ชนิด คือ ขาวเปลือก มันสําปะหลัง และขาวโพด
เล้ียงสัตว รวมท้ังการสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปท่ี
มีคุณภาพและปรับเปล่ียนรูปแบบใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สําหรับแนวโนมภาคเกษตรกรรมที่สําคัญมีดังนี้ 

(1.1) ผลผลิตขาวเปลือก คาดวาในป 2553 ผลผลิต
ขาวเปลือกรวมจะลดลง เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูก
ลดลงจากการที่เกษตรกรบางสวนในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางไดปรับเปล่ียน
พ้ืนท่ีไปปลูกยางพารา  ประกอบกับปญหาการแพร
ระบาดของเพล้ียท่ีทําความเสียหายตอผลผลิตขาวใน
บางพ้ืนท่ี สําหรับราคามีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจาก
ความตองการขาวของตลาดโลกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับผลผลิตขาวในตลาดโลกลดลงโดยเฉพาะ
ผลผลิตในประเทศฟลิปปนส อินเดีย และเวียดนามท่ี

ไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติท้ังภาวะภัยแลงและน้ํา
ทวม ประเทศตาง ๆ มีความตองการนําเขาขาวมากข้ึนเพ่ือ
ทดแทนผลผลิตท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
เพ่ิมปริมาณสต็อกขาวท่ีลดลงจากป 2552  

(1.2) ยางพารา คาดวาในป 2553 ผลผลิตยางพาราจะลดลง 
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ขณะที่ราคามี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
สงผลใหความตองการใชยางของอุตสาหกรรมยานยนตและ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน 
อินเดีย ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสแรกของป 2553 
ความต อ งก า ร ใ ช ย า ง จ ะอยู ใ น ร ะดั บ สู ง  เ นื่ อ ง จ าก
ผูประกอบการไดส่ังซื้อยางเพ่ือเก็บสะสมวัตถุดิบไวใชในการ
ผลิตรองรับชวงฤดูกาลยางผลัดใบซึ่งจะมีผลผลิตออกสูตลาด
นอย อีกปจจัยท่ีทําใหราคายางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น คือ การ
ดําเนินนโยบายยกระดับราคาของภาครัฐโดยการสนับสนุน
ใหสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาและเก็บ
สต็อกผลผลิตไวเพ่ือสรางความสมดุลระหวางอุปทานและอุป
สงคในตลาด 

(1.3) มันสําปะหลัง คาดวาในป 2553 ผลผลิตมันสําปะหลังจะ
ลดลงจากป 2552 เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเพล้ีย
แปงทําใหเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน
เพ่ือตัดวงจรการแพรระบาดของเพล้ียแปง ขณะท่ีผลผลิต 
มันสําปะหลังโลกลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจากประเทศผูผลิต
สําคัญ ไดแก เวียดนามและอินโดนีเซียประสบปญหาน้ําทวม 
สวนราคามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการ
ผลิตภัณฑมันเสนเพ่ือใชในการผลิตเอทานอลของจีนท่ี
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาซื้อขายลวงหนามีแนวโนมสูงขึ้น
ทําใหคาดวาราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังสงออกจะเพ่ิมขึ้น
เชนเดียวกัน 

(1.4) ออย คาดวาแนวโนมระดับราคาออยจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
สต็อกน้ําตาลของโลกมีปริมาณลดลงจากการที่ประเทศ
บราซิลซึ่งเปนประเทศผูผลิตน้ําตาลรายใหญของโลกประสบ
กับปญหาผลผลิตเสียหายเน่ืองจากฝนตกอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับประเทศอินเดียไดเปล่ียนสถานะจากประเทศผู
สงออกน้ําตาลรายใหญมาเปนผูนําเขาเนื่องจากประสบภาวะ
ภัยแลงสงผลใหตลาดน้ําตาลมีความตึงตัว จึงคาดวาปริมาณ
ผลผลิตออยในป 2553 จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาในปท่ีผาน
มาอยูในระดับสูงจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
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(1.5) สินคาประมง คาดวาในป 2553 ผลผลิตกุงจากการ
เพาะเล้ียงอยูในภาวะทรงตัว แตการสงออกกุงและกุง
แปรรูปคาดวาลดลงประมาณรอยละ 5 สวนราคา
สินคาประมงจะทรงตัวอยูในระดับใกลเคียงกับป 
2552 อยางไรก็ตามปจจัยเส่ียงในป 2553 ไดแก 
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้นซึ่งสงผล
ตอตนทุนในการจับสัตวน้ํา การแข็งคาของเงินบาท 
และมาตรการกีดกันทางการคาของประเทศคูคาตาง 
ๆ เชน การประกาศใชกฎ ระเบียบ IUU (IIlegal, 
Unreported and Unregulated) ของสหภาพยุโรปท่ี
เขมงวดกับการรายงานถึงท่ีมาของวัตถุดิบท่ีจับจาก
ทะเลและปญหาเรื่องกระบวนการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานตางดาวเพื่อขึ้นทะเบียนและความรับผิดชอบ
ขององคกรธุรกิจตอสังคม (CSR: Corporate Social 
Responsibility)  

(2) ภาคอุตสาหกรรม คาดวาในป 2553 มีแนวโนมขยายตัว
จากป 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งท้ัง 
2 ปจจัยสงผลตอการเพ่ิมอุปสงคของสินคาในหมวด
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย 
เชน  สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป (15) ญี่ปุน  จีน  มี
แนวโนมฟนตัวอยางชัดเจน ทําใหอุปสงคในการนําเขา
สินคาอุตสาหกรรมจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาใน
กลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา รถยนตและ
สวนประกอบโดยสวนหนึ่งเปนผลของแผนการลงทุนเพ่ือ
ผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมยางและ
ผ ลิต ภัณฑ ย า ง ท่ี สอดคล อ งกั บก า รขยายตั ว ขอ ง
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมส่ิงทอซึ่งจะมีผลจาก
ชวงเทศกาลฟุตบอลโลกในกลางปนี้ประกอบกับแรงส่ังซื้อ
จากตลาดอาเซียนญี่ปุนตามกรอบ AJCEP และ JTEPA 
และอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีมีการ
จัดทําแผนเรงดวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
และใหไทยเปนศูนยกลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก 
และอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง  

อุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือใชภายในประเทศที่มีทิศทาง
และแนวโนมปรับตัวดีขึ้นประกอบดวย  อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุกอสรางท่ีขยายตัวจาก
ผลของการก อสร า งภาครั ฐภายใต โครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 และการปรับตัวดีขึ้น

ของการกอสรางภาคเอกชน เชนเดียวกับอุตสาหกรรมไมและ
เครื่องเรือนท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นสอดคลองกับการขยายตัว
ภาคอสังหาริมทรัพย  

ปจจัยเส่ียงของอุตสาหกรรมในป 2553 ไดแก ความมั่นใจในการ
ขยายตัวท่ีแทจริงของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากยังมีสัญญาณของ
การฟนตัวท่ียังไมมีเสถียรภาพ เชน อัตราการวางงานท่ียังไม
ลดลงของท้ังในสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรปรวมถึงการ
ปรับลดความรอนแรงของเศรษฐกิจจีนจากอัตราเงินเฟอระดับท่ี
สูงกวาท่ีคาดการณ อัตราแลกเปล่ียนท่ียังผันผวนซึ่งสงผลตอ
ตนทุนการนําเขาวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินคา มาตรการการกีดกัน
ทางการคาของประเทศคูคา เชน ความเขมงวดจากมาตรการดาน
ความปลอดภัยดานเกษตรและอาหารจากกลุมประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ปจจัยทางการเมืองท่ียังผันผวน แนวโนมการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในชวงคร่ึงปหลังซึ่งอาจจะสงผลตอการเขาถึงแหลง
เงินทุนของกลุมการผลิตอุตสาหกรรมรายยอย ผลกระทบจากการ
ชะลอโครงการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งจะ
สงผลถึงความมั่นใจของนักลงทุนจากตางประเทศ และการขาด
แคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมที่มีการปลดแรงงานในชวงเกิด
วิกฤต 

(3) สาขาการกอสราง คาดวาในป 2553 มีแนวโนมขยายตัว โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากการกอสรางภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ซึ่งประกอบดวย การกอสรางถนนไรฝุน 
โครงการเชื่อมตอรถไฟฟาสายตางๆ เชน โครงการกอสราง
รถไฟฟาสายสีมวงและสายสีแดง โครงการบานมั่นคง เปนตน 
ในขณะท่ีการกอสรางภาคเอกชนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในป 
2553 ท้ังในสวนของการกอสรางท่ีอยูอาศัย อาคารพาณิชย และ
โรงงานอุตสาหกรรม โดย มีปจจัยสนับสนุน ไดแก การท่ีสถาบัน
การเงินมีนโยบายในการผอนคลายหลักเกณฑ การอนุมัติสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบการทําใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น 
การกอสรางท่ีอยูอาศัยในทําเลท่ีสัมพันธกับแนวการกอสรางภาค
การขนสงของรัฐ เชน โอกาสของการกอสรางท่ีอยูอาศัยตามแนว
สวนขยายของรถไฟฟาสายตางๆ หรือตามเสนทางถนนที่ขยาย
ออกสูเขตชานเมือง และการเรงกอสรางทุกประเภทในขณะที่
ราคาวัสดุกอสรางยังไมเพ่ิมสูงมากนักโดยเฉพาะในชวงครึ่งแรก
ของป  

สําหรับปจจัยเส่ียงของภาคกอสราง ไดแก 1) สถานการณทาง
การเมืองท่ียังไมมั่นคงซึ่งอาจสงผลตอสถานะการเบิกจาย
งบประมาณเพื่อกระตุนการกอสรางภาครัฐรวมถึงอาจจะกระทบ
ตอความมั่นใจตอแผนการลงทุนในอนาคต 2) ตนทุนการกอสราง
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ท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น ท้ังราคาวัสดุกอสรางและอัตราดอกเบี้ย
โดยเฉพาะในชวงคร่ึงปหลัง  3) ความเขมงวดของ
กฎเกณฑและมาตรการดานการควบคุมส่ิงแวดลอมทําให
การพัฒนาโครงการกอสรางมีขอจํากัดมากขึ้น เปนตน 

(4) สาขาอสังหาริมทรัพย ในป 2553 มีแนวโนมปรับตัวดี
ขึ้นจากป 2552 เปนผลจาก 1) ผูประกอบการและ
ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอการฟนตัวของสถานการณ
เศรษฐกิจ จะเห็นไดจากการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาท่ีอยูอาศัย พบวา ในไตรมาส 4 
มีดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับรอยละ 
76.5 ซึ่งสูงกวาไตรมาสที่แลวท่ีระดับ 75.9 แสดงถึงความ
มั่นใจของผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากขึ้น 2) ราคาของท่ีอยู
อาศัยในป 2553 ยังไมปรับสูงขึ้นมากนัก เนื่องจาก
ผูประกอบการยังมีสต็อกบานเหลืออยูมาก 3) การผอนผัน
หลักเกณฑการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินสงผลตอการ
เพ่ิมอํานาจซื้อของผูบริโภค 4) มีบานราคาถูกในโครงการ
บาน BOI เปนทางเลือกท่ีอยูอาศัยใหกับผูท่ีมีรายไดนอย 
5) ผูบริโภคมีแนวโนมจะซื้อท่ีอยูอาศัยหลังท่ีสองเพ่ิมขึ้น
เพ่ือความสะดวกในการเดินทางสงผลตอการเพ่ิมอุปสงค
ในตลาดอสังหาริมทรัพย และ 6) มีความชัดเจนขึ้นใน
โครงการการปรับปรุงดานคมนาคมขนสงภาครัฐท้ัง
โครงการรถไฟฟาสายสีมวงและสีแดงรวมถึงการเปดใช
บริการรถไฟฟาสายแอรพอรตลิงคภายในปนี้  

อยางไรก็ตามปจจัยเ ส่ียงท่ีจะสงผลกระทบตอภาค
อสังหาริมทรัพย ไดแก 1) รัฐบาลไมตออายุมาตรการ
กระตุนอสังหาริมทรัพยท้ังเรื่องมาตรการการลดหยอน
ภาษีซึ่งหมดไปชวงปลายป 2552 และมาตรการลด
คาธรรมเนียมการโอนท่ีจะส้ินสุดลงวันท่ี 28 มีนาคม 2553 

ซึ่งอาจจะทําใหลดแรงจูงใจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพยของทั้ง
ผูประกอบการและผูบริโภค 2) ปริมาณสต็อกบานท่ียังคงมีอยูสูง
ในป 2552 (ณ ส้ินปอยูท่ี 97,442 หนวย) เมื่อรวมจํานวนบาน 
BOI และบานเอื้ออาทรอาจจะสงผลใหเกิดภาวะอุปทานบานลน
ตลาด 3) เงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะสูงขึ้นในชวงคร่ึงป
ห ลั ง จ ะ ส ง ผ ล ก ร ะ ทบต อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร ซื้ อ ข า ย
อสังหาริมทรัพย  

(5) สาขาบริการทองเที่ยว คาดวาในป 2553 จะมีนักทองเท่ียว
ตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยจํานวน 16.0 ลานคน 
หรือ เ พ่ิมขึ้ นรอยละ  13 .5  จากป  2552 ท่ีมีนักทอง เ ท่ียว
ตางประเทศจํานวน 14.1 ลานคน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการฟน
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท่ีเปนตลาดหลักของไทย 
เชน มาเลเซีย จีน ญี่ปุน และสหราชอาณาจักร เปนตน รวมท้ัง
การดําเนินนโยบายสงเสริมการตลาดตางประเทศของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวตลาดตางๆ 
ดังนี้ (i) ตลาดเอเชียตะวันออก อาเซียน และโอเชียเนีย เนนการ
ประชาสัมพันธเพ่ือฟนฟูความเชื่อมั่นของนักทองเท่ียวและเพิ่ม
ชองทางการตลาด (ii) ตลาดยุโรปเนนการขยายการรับรูและการ
ขยายตลาดกลุมสนใจเฉพาะ (niche market) (iii) ตลาดอเมริกา
เนนการขยายชองทางการตลาดและการเพ่ิมความมั่นใจใหคูคา
ดวยการเชิญ ส่ือมวลชนทอง ถ่ินเข ามาทอง เ ท่ียวแลวนํ า
ประสบการณท่ีไดรับกลับไปเผยแพรในพ้ืนท่ี และ (iv) ตลาด
เอเชียใตและตะวันออกกลาง เนนท้ังการขยายตลาดทั่วไปและ
ตลาดกลุมสนใจเฉพาะ (niche market)  
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3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจป 2553 

เศรษฐกิจไทยในป 2553 มีโอกาสที่จะฟนตัวไดมากขึ้นจากการฟนตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก แตการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะ
กระจุกตัวในระยะแรก และยังมีความเสี่ยงจากความเปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจจะชะลอลงในชวงคร่ึงหลังของป ในขณะท่ี
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากชวงปลายปท่ีผานมา รวมท้ังแรงกดดันดานเงินเฟอ การแข็งคาของอัตรา
แลกเปล่ียนและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของปยังควรใหความสําคัญกับการดูแลให
เศรษฐกิจในประเทศมีการฟนตัวไดอยางตอเนื่องพรอมๆ กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจมีการ
กระจายตัวมากขึ้น รวมท้ังการติดตามและเตรียมการรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมีแนวทางมาตรการที่สําคัญ ๆ 
ดังนี้  

3.1 การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปล่ียนท่ีสมดุลระหวางการรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพใน
ระบบเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความเส่ียงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก 

3.2 การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดโครงการลงทุนสําคัญๆ ท่ีจําเปนตอการสรางศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
ภายใตแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่สองเพ่ือลดผลกระทบจากการหดตัวของกรอบงบประมาณปกติและขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

3.3 การเรงแกไขปญหาและอุปสรรคดานการลงทุนและสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนเพ่ือมิใหเปนขอจํากัดในยามที่กําลังการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงระดับท่ีตองขยายการลงทุนและอัตราแลกเปล่ียนเอื้ออํานวยตอการนําเขาสินคาทุนจากตางประเทศ 

3.4 ลดความเส่ียงและรักษารายไดของเกษตรกรโดยมาตรการประกันรายไดเกษตรกรรวมท้ังการปองกันและแกไขปญหาสถานการณภัยแลง  
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สถานการณเศรษฐกิจป 2552 และแนวโนมป 2553 
  ขอมูลจริง   ประมาณการ ป 2553 
  2550 2551 2552   23 พ.ย.52 22 ก.พ.53 
GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานบาท) 8,529.8 9,075.5 9,047.6   9,278.8 9,726.2 

รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป) 129,240 135,455 134,638   137,463 144,092 
GDP (ณ ราคาประจําป: พันลานดอลลาร สรอ.) 245.8 273.4 263.5   285.5 299.3 

รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอหัวตอป) 3,724.2 4,080.6 3,921.3   4,229.6 4,433.6 
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงท่ี, %) 4.9 2.5 -2.3   3.0 - 4.0 3.5 - 4.5 
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงท่ี, %) 1.5 1.2 -9.0   3.8 4.6 

ภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี, %) 0.6 3.2 -12.8   3.0 5.0 
ภาครัฐ (ณ ราคาคงท่ี, %) 4.2 -4.6 2.7   6.0 3.5 

การบริโภครวม (ณ ราคาคงท่ี, %) 2.8 3.0 -0.1   2.5 2.8 
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงท่ี, %) 1.7 2.7 -1.1   2.7 3.0 
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงท่ี, %) 9.7 4.6 5.8   1.6 1.6 

ปริมาณการสงออกสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) 7.8 5.1 -12.7   6.7 8.8 
มูลคาการสงออกสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 151.3 175.2 150.9   166.3 174.3 

อัตราการขยายตัว (%) 18.2 15.9 -13.9   10.0 15.5 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %) 11.9 4.9 -14.2   6.5 9.0 

ปริมาณการนําเขาสินคาและบริการ (ปริมาณ, %) 4.4 8.5 -21.8   12.4 16.4 
มูลคาการนําเขาสินคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 138.5 175.1 131.5   153.4 163.0 

อัตราการขยายตัว (%) 9.1 26.5 -24.9   18.5 24.0 
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %) 3.5 12.3 -23.0   14.0 18.0 

ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 12.8 0.1 19.4   13.0 11.3 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.) 1/ 15.7 1.6 20.3   14.6 12.2 
ดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP (%) 6.3 0.5 7.7   5.3 4.1 
เงินเฟอ (%) 

      
  

    
ดัชนีราคาผูบริโภค 2.3 5.5 -0.9   2.5 - 3.5 3.0 - 4.0 
GDP Deflator 3.2 4.5 2.0   2.5 - 3.5 3.0 - 4.0 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 22 กุมภาพันธ 2553 

หมายเหต ุ 1/ Reinvested earnings has been recorded as part of FDI in Financial account, and its contra entry recorded as income on equity in 
current account. 


