
ประเทศไทย 
 
การหดตัวอยางมากของการสงออกอันเปนผลมาจากการหดตัวของการคาโลก ทาํใหผลผลติ
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนหดตัวในชวงครึ่งแรกของป 2552  ความเชื่อม่ันธุรกิจและความ
เชื่อม่ันผูบริโภคลดลงในครึ่งแรกของป สวนหนึ่งเปนผลมาจากสถานการณทางการเมือง ถึงแมวาจะ
มีสัญญาณบงชี้วาเศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ําสุดในชวงครึ่งปแรกไปแลว การคาดการณเศรษฐกจิ
ของทั้งป 2552 ไดปรับลดลงจากที่ไดเคยประมาณการไวในชวงเดือนมีนาคม 2552 เศรษฐกิจไทย
จะฟนตัวไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับการใชจายและการลงทุนของรัฐบาลตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจ  
ปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินการตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจคือการสะดุดหยุดชะงักทางการเมือง  
ประมาณการดัชนีราคาผูบริโภคไดมีการปรับลดลงเปนติดลบในปนี ้กอนที่แรงกดดันดานเงินเฟอจะ
เริ่มคอยๆ กลบัมาในปหนา 
 
สภาวะเศรษฐกิจไทย ณ ปจจุบัน 
 
สถานการณทางการเมืองในประเทศเพิ่มแรงกดดันตอเศรษฐกิจไทยนอกเหนือไปจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจไทยหดตัวอยางแรงรอยละ 5.9 ในไตรมาสสุดทายของปที่แลว (จาก
ไตรมาสกอนหนา) และ หดตัวลงไปอีกรอยละ 1.8 ในไตรมาสแรกของปนี้ กอนที่จะหดตัวนอยลง
รอยละ 2.3 ในไตรมาสที่สอง โดยรวมแลว ผลผลติทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 6 ในคร่ึงแรกของปนี้ 
จากชวงเดียวกันของปกอนหนา เปนการหดตัวที่รุนแรงลําดับตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 
การหดตัวของเศรษฐกิจไทยเปนผลมาจากการหดตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อันสืบ
เน่ืองมาจากการลดลงอยางมากของอุปสงคโลก และความเชื่อมันภาคธุรกิจและผูบริโภคที่ลดลง  
รัฐบาลไดพยายามชวยชะลอการหดตัวดวยการใชนโยบายการเงินและการคลังแบบขยายตัว 
 
การบริโภคภาคเอกชนลดลงรอยละ 2.4 ในครึ่งแรกของปนี้เมือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่
แลว อันเปนผลมาจากการจางงานที่นอยลง ราคาสินคาเกษตรสงออกลดลง ความเชื่อม่ันผูบริโภค
ลดลงโดยเฉพาะชวงทีเ่กิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในเดือนเมษายน 
 
ในทางตรงขาม การบริโภคภาครัฐเพ่ิมขึน้รอยละ 4.8 ในครึ่งปแรกของ 2552 เน่ืองจากรัฐบาล
พยายามเรงการเบิกจาย และมีการขึ้นคาตอบแทน และดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจระลอกแรก
ในเดือนมีนาคม 
 



การลงทุนที่ลดลงอยางมากในครึ่งแรกเปนสาเหตุสําคญัประการหนึ่งในดานอุปสงคที่ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยหดตัว  การลงทุนภาคเอกชนลดลงรอยละ 16.9 เปนผลมาจากอุปสงคภายนอกประเทศออนแอ 
ความเชื่อม่ันภาคธุรกิจที่ลดลง และการที่สถาบันการเงินระมัดระวังมากขึ้นในการปลอยสินเชื่อ  
มูลคาโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทีข่อรับสทิธิประโยชนสงเสริมการลงทุนลดลงรอยละ 
47 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2552 เม่ือเทียบกับปที่แลว 
 
การลงทุนภาครัฐหดตวัรอยละ 9.1 ในไตรมาสแรก กอนที่จะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.6 ในไตรมาสที่
สอง จากการเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาลและรฐัวสิาหกิจ  การหดตัวของการนําเขาที่รุนแรงกวา
การสงออก ทําใหการสงออกสินคาและบริการสุทธิสงผลในทางบวกตออัตราการขยายตัวของเศรษบ
กิจในชวงครึ่งแรกของป 2552 
 
ในดานอุปทาน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงอยางมากตามการสงออกที่หดตัว การผลติทาง
อุตสาหกรรมที่สําคัญลดลงรอยละ 11.4 ในคร่ึงแรก โดยภาคยานยนตหดตัวถึงรอยละ 40  สัญญาณ
ที่บงชีว้าเศรษฐกิจไดผานพนชวงถดถอยรุนแรงที่สุดแลว รวมถงึดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมที่ปรับตวั
ดีขึ้นจากที่ลดลงรอยละ 32.7 ในไตรมาสแรกเปนลดลงรอยละ 18.5 ในไตรมาสที่สอง และกําลังการ
ผลิตภาคอตุสาหกรรมที่เพ่ิมเปนรอยละ 59.2 ในไตรมาสที่สองจากรอยละ 58.1 ในไตรมาสแรกของ
ป 2552  ภาคการกอสรางซึ่งหดตัวตอเน่ืองมา 4 ไตรมาส เริ่มปรับตวัดีขึ้นในไตรมาสที่สองของปนี้ 
เน่ืองจากรัฐบาลและรฐัวสิาหกิจเรงการลงทุน 
 
ภาคการบริการหดตัวจากความเชื่อม่ันผูบริโภคที่ลดลงและจํานวนนกัทองเที่ยวตางชาติทีล่ดลง
ประมาณรอยละ 16 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2552  โดยรวมภาคการบริการหดตวัรอยละ 2.8 
ในชวงครึ่งปแรก  การสื่อสารและคมนาคม การโรงแรมและภัตตาคาร การขายสงและขายปลีก   
ภาคการเกษตรและการประมงขยายตวัเพียงรอยละ 0.4 ในครึ่งปแรก เน่ืองจากราคาสินคาเกษตร
โลกลดลง และในสวนที่ขยายตัวนั้นเปนผลมาจากผลผลิตกุงและปศุสัตว การผลติขาวลดลงใน
ไตรมาสที่สองเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว  
 
สําหรับภาคตางประเทศ มูลคาสินคาสงออกลดลงรอยละ 23.1 ในครึ่งปแรกจากชวงเดียวกันของปที่
แลว  สินคาทีมี่การสงออกลดลงมากคือยานยนต อิเล็กทรอนิกส เครือ่งใชไฟฟา  รวมถึงขาวโพด 
ยางพารา ขาว และมันสําปะหลัง  การสงออกไปตลาดหลักหดตัวทุกตลาด แตการสงออกไป
ออสเตรเลีย และตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก  ในภาพรวมนั้น การสงออกมีสถานการณที่
ดีขึ้นโดยหดตัวนอยลงในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกไปจีน อินเดีย และเกาหลใีต 
 



มูลคาสินคานาํเขาลดลงมากถึงรอยละ 35.2 ในครึ่งปแรกของ 2552 เน่ืองจากมีการนําเขาเพื่อผลิต
สงออกนอยลง ราคาน้ํามันที่ลดลงมากจากชวงเดียวกนัของปที่แลว และการบริโภคภายในประเทศที่
ออนแอ  การที่การนําเขาลดลงมากกวาการสงออกทําใหเกินดุลการคาเพิ่มขึ้นจาก 1.8 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ในครึ่งปแรกของ 2551 เปน 11.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในครึ่งปแรกของป 2552  
บัญชีเงินทุนมีการไหลออกสุทธิ 5.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ จากการลงทุนในหลกัทรัพยใน
ตางประเทศ และการชําระหนี้ตางประเทศ  ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 11.4 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ในครึ่งปแรกของ 2552 มากกวาชวงเดียวกันของปที่แลวถึง 3 เทา  ในภาพรวม ดุลการชําระเงนิ
เกินดุล 8.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  เงินทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นไปอยูทีร่ะดับ 123.4 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งคิดเปน 5.6 เทาของหนี้ตางประเทศระยะสั้น และ
เทากับการสงออกประมาณ 10 เดือน 
 
การเกินดุลบญัชีเดินสะพัดอยางมากนี้ ไดสงผลใหคาเงินบาทตอดอลลารสหรฐัฯ แข็งคาขึ้นประมาณ
รอยละ 2.7 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2552 และดัชนีคาเงินบาทเพิม่ขึ้นประมาณรอยละ 1  ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดผอนคลายระเบียบการลงทุนในหลกัทรัพยตางประเทศและการทําธุรกรรม
อนุพันธเม่ือเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการลงทุนในตางประเทศมีความ
คลองตัวขึ้นและจะเปนการชวยลดแรงกดดันตอคาเงินบาท 
 
ในดานการจางงานนั้น การสงออกที่ลดลงและอุปสงคในประเทศที่ออนตัวทําใหผูวาจางมีการลด
ชั่วโมงการทํางานและลดการจางงานลง โดยอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.1 ในไตรมาส
แรกของปนี้ เม่ือเทียบกับรอยละ 1.8 ในชวงเดียวกันของป 2551  ตอมาในไตรมาสที่สอง อัตราการ
วางงานลดลงเปนรอยละ 1.8 เม่ือการจางงานเริ่มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในภาคการกอสรางและบริการ 
 
อัตราเงินเฟอซ่ึงขึ้นไปอยูทีร่ะดับสูงสุดใน 11 ปเม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 ไดปรับลดลงอยางมาก 
และเฉลี่ยติดลบรอยละ 1.9 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2552  ไดมีการขยายระยะเวลาของมาตรการ
ชวยเหลือคาครองชีพประชาชนซึ่งรวมถึงคาน้ํา คาไฟ และรถเมลฟรี ออกไปอีก 2 ครั้งจนถึง
มกราคม 2553 เพ่ือเปนการกระตุนการบริโภคในประเทศ 
 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจรอบแรกที่เริ่มใชเม่ือเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งมีมูลคาประมาณ 116.7 
พันลานบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจ ประมาณครึ่งหนึ่งไดมีการเบิกจาย
แลว ณ สิ้นเดอืนกรกฎาคม 2552  การใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดังกลาวในยามที่การจัดเก็บ
รายไดเปนไปต่ํากวาเปาหมาย ทําใหเกิดงบประมาณขาดดุลประมาณรอยละ 4 ของจีดีพี  ใน
ปงบประมาณ 2552 จากที่ขาดดุลรอยละ 0.3 ในปงบประมาณ 2551  ในปงบประมาณ 2552 การ
จัดเก็บรายไดคาดวาจะต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากเศรษฐกิจที่หดตวัทาํใหการจัดเก็บอากรขาเขาและ



ภาษีมูลคาเพิม่ลดลงมาก  ในเดือนมิถุนายน 2552 รัฐสภาไดผานรางพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังในการกูเงินเกินจากกรอบวงเงินงบประมาณ โดยรัฐบาลจะกูเงินในประเทศเปน
วงเงิน 8 แสนลานบาท 
 
ธนาคารแหงประเทศไทยกระตุนเศรษฐกจิดวยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอยางมาก โดยตั้งแต
เดือนธันวาคม 2551 จนถึง เมษายน 2552  ไดมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแลวทั้งสิ้น 250 
จุด ลงไปอยูที่รอยละ 1.25  อยางไรก็ดี การปลอยสินเชือ่ยังฝดตัว เน่ืองจากธนาคารพาณิชยยังมี
ความกังวลเกีย่วกับความเสีย่งในการปลอยสินเชื่อในยามเศรษฐกิจหดตัว ในขณะเดียวกันภาคธรุกิจ
ก็มีความตองการสินเชื่อนอยลงเน่ืองจากมีการผลิตทีล่ดลง  อัตราการเพิ่มขึ้นของการปลอยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึน้เพียงรอยละ 6.1 ในไตรมาสที่สอง ลดลงจากรอยละ 8.4 ในไตรมาสแรก
ของป 2552   
 
ดัชนีตลาดหลกัทรัพยปรับตวัสูงขึ้นในไตรมาสที่สองของป 2552 จากที่ปรับลดลงถงึรอยละ 48 ในป 
2551  ใน 8 เดือนแรกของป 2552 ดัชนีตลาดหลักทรพัยปรับเพ่ิมขึน้รอยละ 45 เปนไปในทศิทาง
เดียวกันกับตลาดหลักทรัพยอ่ืนๆ ในเอเชีย   
  
ในเดือนเมษายน 2552 สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถอื S&P ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือในสกุล
เงินบาทไทยระยะยาวจาก A เปน A-  บริษัทฟทชเรทติ้ง ไดปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงิน
ตางประเทศระยะยาวลงสูระดับ BBB จากเดิม BBB+ ในเดือนเดียวกันน้ัน  ดวยเหตุผลเดียวกันคือ
ความไมสงบทางการเมืองทําใหรัฐบาลไมสามารถดําเนินนโยบายไดเต็มที ่
 
แนวโนมเศรษฐกิจไทย 
 

 
การคาดการณเศรษฐกิจไทยครั้งนี้ อยูบนสมมติฐานวาไมมีการสะดุดหยุดชะงักของรัฐบาลในชวง
การคาดการณ และมีการดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอยางที่วางแผนไว  รัฐบาลไดอนุมัติแผน



กระตุนเศรษฐกิจฉบับที่สอง หรือที่เรียกวาแผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ ซึ่งเปนแผนการลงทุนภาครัฐ
มูลคา 1.43 ลานลานบาทในชวงปงบประมาณ 2553 ถึง 2555 โดยจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2552 นี้  
แผนปฏิบัติการดังกลาวคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 5 ของจีดีพีในแตละป  รัฐบาลคาดวาโครงการ
ทั้งหมดจะกอใหเกิดการจางงาน 1.5 ลานอัตรา ชวยกระตุนการบริโภคภาคเอกชนและกอใหเกดิการ
ฟนตัวในภาคอุตสาหกรรมเชน เหล็ก ปูนซีเมนต และวสัดุกอสราง 
 
โครงการสําคัญๆ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งประกอบไปดวย การบริหารจัดการทรัพยากรท
น้ํา ทางหลวง ถนนชนบท และการขนสงมวลชน  นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในภาคการศึกษา การ
สาธารณสุข และการทองเทีย่วดวย 
 
การใชมาตรการกระตุนทางการคลังและการเงิน รวมถึงการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นาจะทําให
เศรษฐกิจไทยปรับตวัดีขึ้นในครึ่งหลังของป 2552 และในป 2553  สําหรับทั้งป 2552 นั้น เศรษฐกิจ
ไทยคาดวาจะหดตัวประมาณรอยละ 3.2  ซึ่งหดตัวมากกวาที่ไดประมาณการไวในชวงเดือนมีนาคม
ที่ผานมา เน่ืองจากครึ่งปแรกเศรษฐกิจไทยไดหดตัวไปมากกวาที่เคยคาดการณไวเดิม ประกอบกับ
มีการปรับลดคาดการณเศรษฐกิจของประเทศอตุสาหกรรมหลักและปริมาณการคาโลก 
 
ในป 2553 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลบัมาขยายตวัไดอีกครั้งหนึ่ง โดยจะขยายตวัประมาณรอยละ 3  
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการใชจายตามแผนปฏิบัตกิารไทยเขมแข็ง ซึ่งจะมีสวนในการกระตุนการลงทุน
ภาคเอกชน  การบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะดีขึ้นจากการจางงานที่ดีขึ้นและราคาสินคาเกษตรที่
คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น 
 
เศรษฐกิจตางประเทศที่เขมแข็งขึ้นคาดวาจะทําใหการสงออกสินคายานยนต อิเลก็ทรอนิกส 
เครื่องใชไฟฟา และสินคาเกษตร ของไทยขยายตวั  จากการหดตัวประมาณรอยละ 18 ในป 2552 
คาดวาการสงออกจะกลับมาขยายตวัประมาณรอยละ 15 ในป 2553  การนําเขาสินคาคาดวาจะ
กลับมาขยายตัวมากขึ้นหากการลงทุนภาครัฐเปนไปตามแผนและการลงทุนภาคเอกชนฟนตัว  โดย
คาดวาการนําเขาจะกลบัมาขยายตวัประมาณรอยละ 28 ในป 2553  ดานการบริการ คาดวาการ
ทองเที่ยวจะปรับตวัดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยูกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการปองกันการระบาดของ
ไขหวัด 2009 
 
ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดวาจะเกินดุลประมาณรอยละ 6 ของจีดีพีในป 2552 เปนผลมาจากการเกินดุล
การคาที่สูง  ในปหนา การนําเขาที่สูงขึ้นและราคาน้ํามันที่จะปรับตัวสูงขึ้นจะทําใหดุลการคาลดลง 
และดุลบญัชีเดินสะพัดคาดวาจะเกินดุลอยูที่ประมาณรอยละ 1 ของจีดีพี 
 



ดัชนีราคาผูบริโภคคาดวาจะปรับตัวสูงขึน้เปนบวกในปลายป 2552 สวนหนึ่งเปนผลมาจากฐานดัชนี
ที่ลดต่ําลงมากเมื่อสิ้นปที่แลว  ในป 2552 คาดวาอัตราเงินเฟอโดยเฉลี่ยจะติดลบรอยละ 0.5 สวนใน
ป 2553 คาดวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยทั้งปจะอยูที่รอยละ 2 โดยมีสมมติฐานอยูบนการฟนตัวของ
อุปสงคภายในประเทศและราคาน้ํามันที่ปรับตวัเพ่ิมสงูขึ้น อัตราเงินเฟออาจต่ํากวานี้หากรัฐบาล
ขยายมาตรการชวยเหลือคาครองชีพออกไปอีกในป 2553 
 
ธนาคารแหงประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งสุดทายเมื่อเดือนเมษายน 2552 ไปอยูที่
รอยละ 1.25  หากเศรษฐกิจฟนตัวและมีแรงกดดันดานเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจปรบั
เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปหลังของ 2553  อยางไรก็ดี ปญหาของภาคธุรกิจอยูที่การเขาถึง
สินเชื่อไมไดอยูที่ตนทุน รฐับาลพยายามแกปญหานี้โดยใหสถาบันการเงินภาครัฐปลอยสินเชื่อมาก
ขึ้น และมีการใหการค้ําประกันสินเชื่อสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูสงออก 
 
สําหรับแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งนั้น เปนการใชเงินนอกงบประมาณเปนหลัก โดยการออก
พันธบตัรรัฐบาลและการรวมลงทุนกับภาคเอกชน  การกูยืมเงินของรัฐบาล จะทําใหอัตราสวนหนี้
สาธารณะตอจีดีพีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 58 ในป 2555 จากรอยละ 37.4 ในป 2551 สําหรับงบประมาณ
ของป 2553 จะลดลงจากงบประมาณของป 2552  แตเม่ือรวมงบฯ ไทยเขมแข็งเขาไปดวยแลว จะมี
การขาดดุลสูงถึงรอยละ 7.4 ของจีดีพี 
 
ปจจัยเสี่ยงภายในประเทศตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่ความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งหาก
เกิดการสะดุดหยุดชะงักดวยเหตุผลใดกต็าม จะทําใหการเบิกจายงบประมาณ และการลงทุนภาครัฐ
หยุดชะงักไปดวย  การสรางความเขมแขง็ใหกับอุปสงคภายในประเทศสําคัญมาก ในภาวะที่
เศรษฐกิจโลกยังไมเขมแข็ง 
 
ภาครัฐจะตองเปนผูนําการลงทุนเนื่องจากภาคเอกชนยงัเพ่ิงจะเร่ิมฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
แตก็มีความเสี่ยงหากดูจากระดับการลงทุนภาครัฐในชวงที่ผานมาซึ่งคอนขางต่ํา  โครงการเมกกะ
โปรเจกตซึ่งไดเริ่มเปดตัวตัง้แตป 2548 ไมไดมีการลงทุนตามกําหนดการ เน่ืองจากการเปลี่ยน
รัฐบาลบอยครั้งและความตงึเครียดทางการเมือง  โครงการสวนหนึ่งในเมกกะโปรเจกตไดรับการ
บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง   
หากมีความไมสงบทางการเมืองเกิดขึ้นอีก จะทําใหการลงทุนภาครฐัลาชา และจะทําใหความเชื่อม่ัน
ภาคธุรกิจและผูบริโภคลดลง และจะกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจซ่ึงจะต่าํกวาคาดการณ 
 
 


