
ประเทศไทย 
 
สถานการณทางการเมืองและเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้น  ทําใหการบริโภคและการลงทุนในป 2551 ลดลง  

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงในไตรมาสที ่2 และมีแนวโนมที่จะลดลงในชวงครึ่งหลังของป  
ในขณะที่อัตราเงินเฟอเรงตวัสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมไปอยูในระดับสูงสุดในรอบ 10 ป  รัฐบาลไดออก
มาตรการหลายมาตรการ เชน การลดภาษีและคาสาธารณูปโภคบางประเภท  การสนับสนุนเงินทุนแกชุมชน
และกลุมธุรกิจรายยอย  รวมไปถึงการขึน้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปนี้คาด
วาจะอยูที่ระดบั 5.0%  สาํหรับป 2552 ภายใตสมมตฐิานวาความตึงเครียดทางการเมืองลดนอยลง  อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคาดวาจะอยูที่ประมาณ 5% ทั้งน้ี เปนการปรับลดการคาดการณลงจากที่เคย
คาดการณไวเม่ือเดือนเมษายน  สวนอัตราเงินเฟอน้ันมีการปรับการคาดการณขึ้นทั้ง ป 2551 และ 2552 

 
ภาวะเศรษฐกิจในครึ่งแรกของป 2551 
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตครึ่งหลังของป 2550 โดยขึ้นไป
อยูที่ระดับ 6.1% ในไตรมาสแรกของป 2551  ประเทศไทยไดรัฐบาลจากการเลือกตั้งในชวงตนป 2551 แต
รัฐบาลชุดนี้กต็องเผชิญกับปญหาดานกฎหมายและการเมืองหลายประการ จึงทําใหรัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินการตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร  ความตงึเครียดทางดานการเมืองเหลานี้เม่ือผนวก
รวมกับเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหความมัน่ใจของผูบริโภคและธรุกิจลดลงในชวงไตรมาสที่ 2 
และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงเดียวกันนั้นลดต่ําลงไปอยูที่ 5.3%  
 อัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนลดลงจากระดับ 2.6% ในชวงไตรมาสแรกไปอยูที่
ระดับ 2.4% ในชวงไตรมาสที่ 2  การบริโภคภาครัฐที่แทจริงหดตัวลงในทั้ง 2 ไตรมาส  จึงทําใหการบริโภค
โดยรวมคิดเปนเพียง 1.2% ของอัตราการขยายตวั 5.7% ของ GDP ในชวงครึ่งปแรก การลงทุนโดยรวม
สงผลอยางมีนัยยะสําคัญตอการขยายตวัของ GDP  แตโดยสวนใหญแลวมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคา
คงเหลือ การขยายตวัของการลงทุนในสนิทรัพยถาวรลดลงจาก 5.4% ในชวงไตรมาสแรกไปอยูที่ 1.9% 
ในชวงไตรมาสที่ 2  การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง และการลงทุนของภาครัฐที่ลดต่ําลง 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากสถานการณดานการเมือง การลงทุนในทรัพยสินถาวรทั้งหมดคิดเปนเพียงแคเกือบ 
1% ของอัตราการขยายตวัของ GDP  การสงออกสุทธิก็มีสวนชวยในการขยายของเศรษฐกิจโดยรวม แตใน
อัตราที่นอยกวาในป 2550 อยูมาก 
 ภาคอุตสาหกรรมขยายตวั 7.9% ในชวงครึ่งแรกโดยคิดเปนประมาณ 2/3 ของอัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP  ภาคการผลิตขยายตัว 9.0% ใน 6 เดือนแรกของป  อันเปนผลมาจากอตุสาหกรรมการสงออกซึ่ง
รวมถึงสินคาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรทัศน และเครื่องปรับอากาศ  การกอสรางภาครัฐลดลงในชวง
ครึ่งปแรกจากระดับที่สูงของปที่แลว  และการกอสรางภาคเอกชนก็ขยายตัวไมมาก 
 ภาคบริการขยายตัวเพียง 3.5% จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยคิดเปน 1.5% ของอัตราการ
ขยายตวัของ GDP  การคาปลีกและคาสงมีการเติบโตเพียงเล็กนอย  ในขณะที่การบริการภาครัฐบาง



ประเภท เชนการศึกษาและสาธารณะสขุหดตัว  ราคาสินคาเกษตรที่สูงขึ้นสงผลใหเกษตรกรเพิม่ผลผลิตใน
ขาว ออย น้ํามันปาลม และปศุสัตว  สงผลใหผลผลิตภาคเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น 4.9% ในชวงครึ่งปแรก   
 การสงออกสินคามีความแข็งแกรงมากกวาที่คาดการณไว โดยขยายตัวที่ 24.7%  ในชวงครึ่งแรก
ของป มีมูลคาทั้งสิ้น 86.5 พันลานดอลลารสหรัฐ  มูลคาการสงออกสินคาเกษตรเพิม่สูงขึ้นมากถึง 55%  
สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาว (เพ่ิมขึ้น 135%) และยางพารา (32%) ทั่วโลก  การสงออกสินคา
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 19% โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของการสงออกคอมพิวเตอรและชิน้สวนของ
คอมพิวเตอร  การสงออกที่เติบโตอยางมากนี้เปนผลมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการสงออกไปยัง
ตลาดที่มิใชตลาดหลักของไทยหรือตลาดใหม  โดยเฉพาะสาธารณรฐัประชาชนจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง
และยุโรปตะวนัออก  และเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ขยายตัวขึ้น ในทางตรงขามการสงออกไป
ยังตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ขยายตวัเพียง 10% สัดสวนการสงออกไปยังตลาด
หลักในปจจุบนัเหลือเพียง 35% ของการสงออกทั้งหมด 

การนําเขาขยายตัว 32% โดยมีมูลคา 86.1 พันลานดอลลารสหรฐัในชวงครึ่งแรกของป 2551 อัน
เปนผลมากจากราคาน้ํามันและปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึน้ มูลคาการนําเขาน้ํามันเพิ่มขึ้น
ประมาณ 60 % แมวาปริมาณการนําเขาจะเพิ่มขึ้นเพียง 6 % ประสิทธิภาพการใชพลังงานปรบัตวัดีขึ้น
ในชวง 2 -3 ปมานี้ เน่ืองจากราคาเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงขึน้ โดยมีการใชแกสโซฮอลล, ไบโอดีเซล และกาซ
ธรรมชาติ มากขึ้น  มูลคาการนําเขาปจจัยการผลิต เชน วัตถุดิบที่เปนสารเคมีและพลาสติกเพือ่ใชในการ
ผลิตเพ่ือสงออกที่มากขึ้น มีการขยายตวัอยางเห็นไดชัด 

การขยายตวัของการนําเขาที่มากกวาการสงออกอยางชัดเจนทําใหดุลการคาเกินดุลลดลงเหลือ 316 
ลานดอลลารสหรัฐ ในครึ่งปแรก จาก 4.1 พันลานดอลลารสหรัฐ ในชวงเดียวกันปกอน และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลลดลงไปอยูที่ 2.8 พันลานดอลลารสหรัฐ จาก 5.9 พันลานดอลลารสหรัฐ เงินสํารองระหวาง
ประเทศอยูที่ 102 พันลานดอลลารสหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม 2008 โดยคิดเปนปรมิาณการนําเขาสินคาและ
บริการ 7.5 เดือน 

เงินเฟอเรงตัวสูงขึ้นในชวงครึ่งแรกไปอยูที่เฉลี่ย 6.3% และพุงขึ้นไปถงึระดับที่สูงทีสุ่ดในรอบ 11 ป 
ที่ 9.2% ในเดือนกรกฎาคม กอนที่จะลดลงในเดือนสิงหาคม สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน (เชื้อเพลิงและ
กาซธรรมชาต)ิ ที่สูงขึ้นประมาณ 20% ในชวง 6 เดือน และราคาอาหารและเครื่องด่ืมซ่ึงสูงขึ้นประมาณ 9% 
คาใชจายในการผลิตทีสู่งขึน้ ซึ่งเกิดจากการตนทุนที่สงูขึ้นของโลหะและอีกหลายปจจัยการผลิต ไดสงผาน
ไปยังผูบริโภค จนทําใหอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (ไมรวมราคาหมวดอาหารและพลังงาน) เรงตัวสูงขึ้นถึง 3.7% 
ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเกินกวาอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งอยูในชวงระหวาง 0-
3.5%  เงินบาทแข็งคาขึ้นเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐเม่ือชวงตนป จากการยกเลิกมาตรการการกันสํารอง
ที่กําหนดใชในเดือนธันวาคมป 2549 อยางไรก็ดี ตอมาเงินบาทไดออนคาลงไปในแนวทางเดียวกับเงินสกลุ
อ่ืนๆ ของเอเชียเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่แยลง   



ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร
ระยะ 1 วัน) ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ครั้งละ 0.25% ไปอยูที่ 3.75% แตอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงอยูใน
ระดับต่ํากวาอัตราเงินเฟอ  

รัฐบาลใชมาตรการอื่นๆ ในการจัดการกับเงินเฟอ โดยมีการนําขาวจากคลังสินคามาขายในราคาต่ํา
และกลบัไปอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลเปนการชั่วคราวในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม นอกจากนี้ ยังมีการขอ
ความรวมมือใหโรงกลั่นน้ํามันลดคาการกลั่นดีเซลลง มีผลตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ปนี้  มีการ
ออกมาตรการลดเเรงกดดันดานเงินเฟอ 6 มาตรการ 6 เดือน โดนเริ่มมีผลตั้งแตเดือนสิงหาคม ซึ่งมาตรการ
ดังกลาว รวมถึงการลดภาษีสรรพสามิตของแกสโฮอลลและดีเซล การไมเก็บคาไฟฟาและน้ําประปาสําหรับ
ครัวเรือนขนาดเล็ก การใหใชรถเมลโดยสารฟรีในเขตกรุงเทพฯ และการใหขึ้นรถไฟชั้น 3 ฟรีในบางเสนทาง 
มาตรการเหลานี้ คิดเปนตนทุนของรัฐ ราว 1.4 พันลานดอลลารสหรัฐ 

 
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2551 - 2552 
 
ไดมีการใชมาตรการทางการคลังหลายมาตรเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในชวง8 เดือนแรกของป 2551 มาตรการ
ชุดแรกที่ประกาศในเดือนมีนาคมซึ่งมีตนทุนเทากับ 1.2  พันลานดอลลารสหรฐั ประกอบดวยการลดและ
ยกเวนภาษสีาํหรับบุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มาตรการชุดที่ 2 ประกอบดวยการ
พักชําระหนี้ 3 ปใหแกเกษตรกรจํานวน 300,000 ราย เงินกูดอกเบี้ยต่ําจากธนาคารออมสินสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็ก และการสนับสนนุเพิ่มเติมจากธนาคารอาคารสงเคราะห รัฐบาลไดอัดฉีดเงินชวยเหลอืเขาไปใน
โครงการตางๆมากขึ้นดังที่คาดไว โดยไดใสเงินเขาไปในโครงการเอสเอ็มแอลใหกับ 5,800 หมูบานในเดือน
เมษายน ประมาณ 41 ลานดอลลารสหรัฐ และอีก 26.6 ลานดอลลารสหรัฐ ไปยัง 900 หมูบานในโครงการ
กองทุนหมูบานในเดือนสิงหาคม 

มาตรการเหลานี้ เม่ือรวมกับการลดลงของอัตราเงินเฟอจะสงผลเชงิบวกตอชวงที่เหลือของป 2551 
อยางไรก็ดี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดวาจะชะลอตวัลงมาอยูที่ระดับประมาณ 4.0% ในชวงเวลา
ดังกลาว ความตึงเครียดดานการเมืองที่รุนแรงขึ้นในปลายเดือนสิงหาคม สงผลใหรัฐบาลประกาศภาวะ
ฉุกเฉินในกรุงเทพฯ เปนเวลา 12 วันในชวงตนเดือนกนัยายน ทําใหหลายประเทศไดออกประกาศเตือนการ
เดินทางมายังประเทศไทยโดยไมจําเปน ซึ่งเปนผลเสียตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอยางมาก 
ความตึงเครียดทางการเมืองที่เพ่ิงสูงขึ้นยงัมีผลกระทบตอทัศนคติของผูลงทุน ดัชนีราคาหลักทรัพยตกลงไป 
27 % ระหวางปลายเดือนพฤษภาคมถึงชวงกลางเดือนกันยายน ในขณะเดียวกนั การขยายตวัของการ
สงออกคาดวาจะชะลอลงในชวงครึ่งจากสถานการณการคาโลกที่ออนแอลง ถึงแมวาการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจะสงูถึง 5.7 % ในชวงครึ่งปแรก อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปคาดวาจะอยูที่ประมาณ 
5.0% เน่ืองมาจากบริบทของความไมแนนอนทางการเมืองที่มีสูง 

 
 
* บทวิเคราะหประเทศไทยเขียนโดย ดร.ลษัมณ อรรถาพชิ เศรษฐกรประจําประเทศไทย ธนาคารพฒันาเอเชีย 



 
การนําเขาที่เพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันและราคาสนิคาอ่ืนๆ ที่สูงขึ้น  ทําใหการเกินดุลการคา

ลดลงมากในปนี้ และรายไดจากการบริการก็จะไดรับผลกระทบจากจํานวนนักทองเที่ยวทีล่ดลงกวาที่
คาดการณไวในชวงครึ่งปหลัง สงผลใหดุลบัญชเีดินสะพัดจะเกินดุลลดลงอยูที่ระดับ 1.0% ของ GDP จากที่
คาดการณไวที่ 3.0% ใน ADO 2008 มาตรการ 6 เดือน 6 มาตรการ ไดชวยชะลออัตราเงินเฟอไปอยูที่ระดับ 
6.4% ในเดือนสิงหาคม (ราคาน้ํามันโลกที่ลดลงในเดือนนั้นมีสวนอยางมากเชนกัน) อัตราเงินเฟอโดยรวม
ของป 2551 คาดวาจะอยูทีป่ระมาณ 7.0% โดยเปนการปรับเพ่ิมจาก 4.0% ใน ADO 2008  

การคาดการณเศรษฐกิจในป 2552 อยูบนสมมติฐานที่วาความตึงเครียดทางการเมืองลดลงและ
นโยบายเศรษฐกิจมีความชดัเจน ซึ่งจะทําใหความเชื่อม่ันของผูบริโภคและธุรกิจดีขึ้น และจะทาํใหมีการ
ลงทุนในโครงการดานสาธารณูปโภคของรัฐขนาดใหญ (โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน 2 
สายใหมของกรุงเทพฯ) เปนที่คาดวาการใชจายภาครัฐจะเพ่ิมขึ้นในปหนาจากการตั้งงบประมาณขาดดุลที่ 
2.4% ของ GDP  

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะเพิ่มสูงขึน้ แตไมถึงระดับที่ประมาณไวใน ADO 2008 
เปนผลมาจากเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมสูงขึ้น  การบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้น
จากการลงทุนในโครงการดานโครงสรางพื้นฐานของรัฐและแผนการใชจายงบประมาณ การขยายตัวของการ
สงออกจะลดลงเนื่องจากภาวะการคาโลกที่ไมสดใสและราคาสินคาประเภทที่ไมใชเชื้อเพลิงจะเพ่ิมขึ้นไมมาก  
ในขณะที่การเติบโตของการนําเขาอาจไมไดปรับตวัลดลงในระดับเดียวกันเม่ือพิจารณาจากความตองการ
นําเขาอุปกรณสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐตางๆที่คาดการณไว  จากทั้งหมดนี้  ADO Update ฉบับนี้จึงลด
การคาดการณอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปหนาไวที่ 5.0% ดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นคาดวาจะขาด
ดุลประมาณ 0.5% ของ GDP (จากที่กอนหนานี้คาดวาจะเกินดุล) 
 อัตราเงินเฟอทั้งปคาดวาจะลดลงไปอยูที่ 5.5 % ในปหนา  เนื่องจากราคาทั่วโลกของน้ํามันและ
วัตถุดิบอ่ืนๆ ลดลงหรือโตในระดับที่ลดลงกวาในป 2551 อีกทั้งคาดวารัฐบาลจะดาํเนินมาตรการตางๆ เพ่ือ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย ดังที่ดําเนินการไปในปนี้  
 ความเสี่ยงหลกัเศรษฐกิจไทยในป 2552 อยูที่สถานการณทางการเมือง หากความขัดแยงทาง
การเมืองซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตป 2006 ยืดเยื้อไปถึงปที่ 4 ผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจจะมีแนวโนมที่จะรุนแรงขึ้น 
และกัดกรอนความเชื่อม่ันของผูบริโภคและธุรกิจที่ออนแออยูแลวและจะสงผลใหอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจต่ํากวาที่คาดการณไว  รัฐบาลเผชิญกับปญหาหลายประการที่อาจนําไปสูการเลือกตั้ง
ระดับประเทศกอนครบกําหนด ซึ่งอาจจะกอใหเกิดสูญญากาศของนโยบายเศรษฐกิจเปนเวลาหลายเดือน 
และจะสงผลใหมีความลาชาของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐออกไปอีกและเปนการทาํลาย
บรรยากาศการลงทุน ในภาวะเชนน้ี อุปสงคในประเทศที่ออนกวาที่คาดไวอาจทําใหการนําเขาขยายตัว
นอยลง และดุลบัญชเีดินสะพัดไมขาดดุล  การคาดการณอัตราเงินเฟออยูบนพื้นฐานของปจจัยภายนอก
ประเทศที่เปลีย่นแปลงไดงาย รวมถึงการดําเนินนโยบายบรรเทาเงินเฟอภายในประเทศและคาเงินบาท 


