ภาพรวมเศรษฐกิจไทย : วิกฤติปี 2552 และแนวโน้ มในปี 2553
พรายพล คุ้มทรัพย์
รุ่งนภา โอภาสปั ญญาสาร
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่ วงที่ผ่านมา
วิกฤตการเงินโลกเริ่มก่อตัวขึ ้นตังแต่
้ ต้นปี 2551 จากการเก็งกาไรตราสาร หนี ท้ ี่เกี่ยวข้ องกับ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการปล่อยสินเชื่อที่หละหลวมของสหรัฐ ฯ จนทาให้ เกิดปั ญหาการขาดทุน ของ
วาณิชธนกิจรายใหญ่ในสหรัฐฯอย่าง Bear Stearns ส่งผลให้ เกิดความ ล้ มเหลวในตลาดสินเชื่อของ
สหรัฐฯและลุกลามไปถึงภาคสถาบันการเงิน จนสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Lehman Brothers
ประกาศล้ มละลายในที่สดุ ในเดือนกันยายน 2551 ทาให้ ภาวะการปล่อยสินเชื่อทังระบบของสหรั
้
ฐฯตึง
ตัวอย่างรุนแรง
วิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงของสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่
ต้ องปรับลดกาลังการผลิตลงและจาเป็ นต้ องปรับลดคนงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึง่ ส่งผลลุกลามไปทัว่
โลกตังแต่
้ ปี 2551 หากพิจารณาเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี่ปนุ่
พบว่าในปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเริ่มได้ รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3
ของปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศต่างๆในโลกหดตัวอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1
รูปที่ 1 GDP ของประเทศสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ
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เศรษฐกิจไทยเริ่มได้ รับผลกระทบตังแต่
้ ปลายปี 2551 โดย GDP ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 หด
ตัวร้ อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน และส่งผลต่อเนื่องมายังปี 2552 โดย GDP ในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2552 หดตัวร้ อยละ 7.1 ส่วน GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 ยังคงหดตัว ต่อไปอีก ร้ อยละ 4.9
(ต่ากว่าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยประมาณการไว้ ที่ร้อยละ
5.4 เทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน ) แต่เริ่มขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า แสดงให้ เห็น
สัญญาณการทรงตัวของเศรษฐกิจไทย และ “ระดับ” ต่าสุดของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ดังแสดงในรูป
ที่ 2 และตารางที่ 1
รูปที่ 2 GDP รายไตรมาสของประเทศไทย
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของ GDP ปี 2008 - 2009
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หากพิจารณาภาคการส่งออกซึง่ เป็ นกลจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย พบว่า
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ สง่ ผลกระทบผ่าน เข้ ามายังภาคการส่งออกของไทยซึง่ สะท้ อน
ให้ เห็นจากปริมาณการส่งออกที่หดตัวตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2551 สอดคล้ องกับการลดลงของ
ปริมาณการค้ าโลกและคาสัง่ ซื ้อของประเทคูค่ ้ าที่สาคัญของไทย โดยการส่งออกไปยังประเทศคูค่ ้ าที่
สาคัญของไทยไม่วา่ จะเป็ น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และจีน หดตัวลงตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2551
และส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปี 2552 ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4
รูปที่ 3 ปริ มาณการส่งออกและการนาเข้าของไทย
(SA, 3-m MA, Index 2007 = 100)
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สาหรับการส่งออกล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2552 ยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน ร้ อยละ
17.9 ในอัตราที่ชะลอลง โดยเป็ นการหดตัวในทุกหมวดโดยเฉพาะในหมวดสินค้ าอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีสงู อาทิ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศต่างๆ

Source: Bloomberg
สาหรับภาคการท่องเที่ยวก็ได้ รับผลกระทบอย่างมาก เช่นกัน โดยในเดือนกันยายน 2551
ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 885 ,000 คน ลดลงร้ อยละ 16.5 จากระยะเดียวกันปี
ก่อน ขณะที่อตั ราการเข้ าพักโรงแรมในเดือนกันยายนลดลงมากจากร้ อยละ 56.7 ในปี ที่แล้ ว มาอยูท่ ี่
ร้ อยละ 46.3 ในปี นี ้ โดยมีสาเหตุมาจากทังปั
้ ญหาวิกฤตการเงินโลก และปั ญหาความไม่สงบทาง
การเมืองภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ ้น ส่งผลให้ มีการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินในเขตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 14 กันยายน 2551 ทาให้ การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ รับผลกระทบอย่างมากตังแต่
้ ปลายปี 2551 มา จนถึงปี 2552 โดยจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 มีจานวน 6.6 ล้ านคน หดตัวร้ อยละ 16.3 จาก
ระยะเดียวกันปี ก่อน ส่วนอัตราการเข้ าพักโรงแรมปรับลดลง เมื่อเทียบกับ ระยะเดียวกันปี ก่อนจากร้ อย
ละ 47.7 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 61.1 ตามการหดตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็ นสาคัญ

4

สาเหตุหลักสาคัญที่กระทบภาคการท่องเที่ยวไทย ได้ แก่
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะ เศรษฐกิจของประเทศที่เป็ นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย การปิ ดสนามบินสุวรรณภูมิ
สถานการณ์ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศจากเหตุการณ์จลาจลของการชุมนุมทางการเมือง ซึง่ ทวี
ความรุนแรงขึ ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน 2552 และการแพร่ระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิด A (H1N1) 2009 ซึง่ เริ่มแพร่กระจายในประเทศแถบอเมริกาและยุโรปในเดือนมิถนุ ายน ส่งผลให้
จานวนนักท่องเที่ยว ต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก โดย ล่าสุด จานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2552 อยูท่ ี่ 1.15 ล้ านคน หดตัวร้ อยละ 5.3 จากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ส่วนอัตราการเข้ าพักโรงแรมอยูท่ ี่ร้อยละ 49.4 ปรับลดลงจากระยะเดียวกันปี ก่อนซึง่ อยู่
ที่ร้อยละ 57.3
รูปที่ 5 จานวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
No. of tourist (‘000)

%YoY

Source : Tourism Authority of Thailand

นอกจากนี ้ วิกฤตการเงินโลกได้ สง่ ผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศทังการบริ
้
โภคและการลงทุน
ภาคเอกชน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มชะลอลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 โดยในเดือน
ตุลาคม 2551 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงร้ อยละ 1.1 จากเดือนก่อน สอดคล้ องกับดัชนี
ความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคโดยรวมในเดือนตุลาคมอยูท่ ี่ระดับ 75.8 ลดลงจากระดับ 76..8 ในเดือนก่อนหน้ า
หลังจากนัน้ ดัชนีการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ ม หดตัวต่อเนื่อง ตังแต่
้ ต้นปี 2552 โดยในเดือนกุมภาพันธ์
2552 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้ อยละ 7.1 จากระยะเดียวกันปี ก่อน และลดลงร้ อยละ
4.8 จากเดือนก่อนหน้ า สอดคล้ องกับทิศทางรายได้ เกษตรกรและความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคที่ได้ รับ
5

ผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและวิกฤตการเงินโลก อย่างไรก็ตามข้ อมูล
ล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2552 แสดงให้ เห็นดัชนีการบริโภคอุปโภคที่หดตัวลดลงจากระยะเดียวกัน ของปี
ก่อนที่อตั ราร้ อยละ 1.8 ซึง่ เป็ นการหดตัวในอัตราที่ชะลอลงมาก ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 6 ดัชนี การบริ โภคอุปโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index)
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รูปที่ 7 ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index)
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สาหรับการลงทุนภาคเอกชนในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 หดตัวมากจากระยะเดียวกันปี ก่อน
โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้ อยละ 15.9 โดยเครื่ องชี ้ทุกตัวลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการยัง
ขาดความมัน่ ใจในสถานการณ์เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลในเดือน
สิงหาคม 2552 การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่องในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ13.3 (ประมาณการ)
แต่ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.6 จากเดือนก่อนหน้ า ซึง่ เป็ นการขยายตัวที่เป็ นบวกติดต่อกันต่อเนื่อง
เป็ นเดือนที่สามนับจากวิกฤตการเงินโลกครัง้ นี ้ ดังแสดงในรูปที่ 7
การหดตัวของอุปสงค์ทงจากต่
ั้
างประเทศและในประเทศเนื่องจากกาลังซื ้อทัว่ โลกลดลง ส่งผล
ต่อภาคการผลิตของ อุตสาหกรรมไทยเป็ นอย่างมาก สะท้ อนจาก การลดลงของ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัว
มากในช่วงปลายปี 2551 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะ
เดียวกันปี ก่อนร้ อยละ 6.6 โดยเป็ นการหดตัวในเกือบทุกหมวดการผลิต อาทิ หมวดอิเล็กทรอนิกส์
หมวดอาหาร และหมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า สอดคล้ องกับการลดลงของอุปสงค์ตา่ งประเทศ และลดลง
ต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคม 2552 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงในกลุม่ ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็ นหลัก
หลังจากนันในเดื
้
อนมีนาคม 2552 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเมื่อปรับฤดูกาลแล้ วขยายตัวร้ อยละ 2.5
จากเดือนก่อนหน้ า โดยเป็ นการปรับตัวดีขึ ้นเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มมีคาสัง่
ซื ้อจากต่างประเทศเข้ ามา ส่งผลให้ อตั ราการใช้ กาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมอยู่
ที่ร้อยละ 61.7 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 54.6 ในเดือนก่อน เป็ นที่นา่ สังเกตว่าในเดือนพฤษภาคมการผลิตใน
หมวดอิเล็กทรอนิกส์เริ่มกลับมาขยายตัวเป็ นครัง้ แรก หลังจากที่หดตัวต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน
2551 สาหรับ ข้ อมูลล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2552 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้ อยละ 10.5 จาก
ระยะเดียวกันปี ก่อน เป็ นการหดตัวเพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ทังนี
้ ้ เป็ นผลจาก
ปั จจัยชัว่ คราว และอุปสงค์ที่ชะลอลง ดังแสดงในรูปที่ 8
การหดตัวของอุปสงค์ทงในและต่
ั้
างประเทศส่งผลให้ คาสัง่ ซื ้อลดลง ผู้ผลิตสินค้ าทุกหมวด
อุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้ รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากไม่
สามารถขายสินค้ าได้ ส่งผลให้ มีสินค้ าคงคลังเหลือจานวนมาก ผู้ประกอบการจึงมีความจาเป็ นที่ต้อง
ปรับลดสต็อคสินค้ าลงเพื่อให้ สามารถอยูร่ อดได้
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รูปที่ 8 ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index)
Index 2000 = 100
225
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สาหรับภาวะการจ้ างงาน ตลาดแรงงานในช่วงปลายปี 2551 มีสญ
ั ญาณอ่อนตัวลงต่อเนื่อง
สะท้ อนจากอัตราการว่างงาน ที่ เพิ่มขึ ้น และการจ้ างงานในภาคการผลิตยังคงหดตัว โดยในเดือน
พฤศจิกายน 2551 ผู้วา่ งงานมีจานวนทังสิ
้ ้น 522 ,250 คน ซึง่ เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนของกาลังแรงงาน
ทังหมด
้
ทาให้ อตั ราการว่างงานเท่ากับร้ อยละ 1.4 เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันปี ก่อนที่ร้อยละ 1.1 และ
ตลาดแรงงานยังคงอ่อนตัว ต่อเนื่องมาจนปี 2552 อย่างไรก็ตามข้ อมูลล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2552
ตลาดแรงงานเริ่มปรับตัวดีขึ ้นสะท้ อนจากจานวนผู้วา่ งงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการจ้ างงานมี
จานวนทังสิ
้ ้น 38.8 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปี ก่อน เป็ นผลจากผู้ผลิตเริ่มมีการ
ผลิตเพื่อชดเชยสินค้ าคงคลังที่ลดลงมากในช่วงก่อนหน้ านี ้ และบางธุรกิจได้ เพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนอง
ต่อคาสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศที่เริ่มกลับมาขยายตัว รวมทัง้ การจ้ างงานในภาคการผลิตที่กลับมา
ขยายตัวเป็ นครัง้ แรกนับตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2551 นอกจากนี ้ การว่างงานในเดือนกรกฎาคมมีผ้ ู
ว่างงานทังสิ
้ ้น 475.7 พันคน หรื อคิดเป็ นอัตราการว่างงานร้ อยละ 1.2
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2. นโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
นับตังแต่
้ เกิดวิกฤตการเงินโลก ประเทศต่างๆทัว่ โลกได้ ดาเนินมาตรการในการกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างเข้ มข้ นและต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง การออกมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างสภาพคล่องในประเทศ การเพิ่มทุนให้ กบั สถาบัน
การเงิน การค ้าประกันเงินฝากและเงินกู้ และการใช้ จา่ ยของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการ
ในประเทศสาคัญๆ สรุปได้ ดงั นี ้
ประเทศสหรัฐฯ นับตังแต่
้ เดือนกันยายน 2551 เป็ นต้ นมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทยอย
ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (Fed Funds Rate) จากร้ อยละ 5.25 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.0 ในเดือน
ตุลาคม 2551 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ได้ ประกาศใช้ Fed Funds Target Range ที่ร้อยละ 0
ถึง 0.25 จนถึงปั จจุบนั แทนการใช้ Fed Funds Target ที่เคยใช้ อยูเ่ ดิม
นอกจากนี ้ได้ ออกมาตรการซื ้อตราสารหนี ้ที่เป็ น toxic asset ออกจากระบบผ่านโครงการ
Troubled Asset Relief Program (TARP) เช่น การเข้ าซื ้อ Mortgage Backed Securities (MBS)
จาก Fannie Mae และ Freddie Mac เพื่อช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดการเงิน รวมถึงการเข้ า
ซื ้อตราสารหนี ้ระยะยาวของรัฐบาลเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี ้ย
ทางการสหรัฐฯยังให้ ความช่วยเหลือด้ านสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรื อน ผ่าน
โครงการ Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) รวมมูลค่าถึงกว่า 1 ล้ านล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯ รวมถึงการให้ สภาพคล่องดอลลาร์ แก่ธนาคารกลางประเทศต่างๆซึง่ รวมธนาคารกลาง
ยุโรป ญี่ปนุ่ และเกาหลี
ภาคสถาบันการเงินสหรัฐฯ ( Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)) ออก
Temporary Credit Guarantee Program สาหรับ newly-issued senior unsecured debt และ
noninterest-bearing transaction account เพื่อเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้ แก่นกั ลงทุน
สภาคองเกรสผ่านร่างงบประมาณ Fiscal Stimulus Package จานวน 787 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 5.5 ของ GDP เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ส่วนใหญ่เป็ นเงินโอน
ให้ แก่ รัฐบาลท้ องถิ่นเพื่อสาธารณูปโภคและอื่นๆ และการให้ Tax Rebate
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป ( ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
(Refinancing Rate) อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2551 เป็ นต้ นมา จากร้ อยละ 4.25 มาอยูท่ ี่ร้อย
ละ 1.0 ในเดือนมิถนุ ายน 2552 และประกาศเข้ าซื ้อ Covered Bonds ตามมาตรการ Quantitative
Easing เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี ้ย
ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ( BOE Official Bank Rate) อย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2550 เป็ นต้ นมา จากร้ อยละ 5.75 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.5 ในเดือนมิถนุ ายน
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2552 และได้ ประกาศ Asset Purchase Programme ซึง่ เป็ นการเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ของภาคเอกชน
นอกจากนี ้ กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมมูลค่า 2.2 แสน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ผ่านทางมาตรการทางด้ านภาษีและโครงการก่อสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
ประเทศญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) ปรับลดอัตราดอกเบี ้ย จากร้ อยละ 0.5 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2551 จนเหลือร้ อยละ 0.1 ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 และเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปี
ละ 21.6 ล้ านล้ านเยน
นอกจากนี ้ได้ ซื ้อหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bonds) หุ้นของธนาคารพาณิชย์ และ Asset
Backed Commercial Paper เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้ าซื ้อตราสารหนี ้
(loans on deeds) ของภาครัฐหรื อรัฐบาลท้ องถิ่นที่ถือโดยสถาบันการเงิน รวมทังของภาคเอกชนที
้
่
รัฐบาลค ้าประกัน
รัฐบาลญี่ปนประกาศใช้
ุ่
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประจาปี งบประมาณ (มีนาคม 2552 ถึง
เมษายน 2553) มูลค่า 15.4 ล้ านล้ านเยน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ต่อ GDP
ประเทศจีน ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายจากร้ อยละ 7.47 ในเดือน
กันยายน 2551 จนเหลือร้ อยละ 5.31 ในเดือนธันวาคม
2551 และได้ ทยอยปรับลด Reserve
Requirement ลงตังแต่
้ เดือนกันยายน 2551 รวมทังได้
้ รับค ้าประกันเงินฝากในสถาบันการเงินของรัฐ
เต็มจานวน
รัฐบาลจีนได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 5.8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดย
มุง่ เน้ นการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื ้นฐานและสวัสดิการสังคม และได้ ออกมาตรการส่งเสริม
การส่งออก อาทิ การลดภาษีสินค้ าส่งออกเป็ นร้ อยละ 0 พร้ อมมาตรการสนับสนุนทางด้ านการเงิน
ให้ แก่ผ้ สู ง่ ออก เพื่อปรับบทบาทให้ จีนเป็ นผู้สง่ ออกรายใหญ่โดยอาศัยจังหวะเวลาในช่วงวิกฤตดังกล่าว
รวมทังผ่
้ อนคลายกฎระเบียบ FDI โดยอนุญาตให้ รัฐบาลท้ องถิ่นสามารถอนุมตั ธิ ุรกรรม FDI ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ได้
สาหรับประเทศไทย จากวิกฤตการเงินโลกที่สง่ ผลอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจไทยนัน้
รัฐบาลได้ ใช้ นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย ในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในระยะแรก
(Stimulus Package 1 หรื อ SP1) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย
รวมทังกระตุ
้
้ นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤติโดยตรง
และกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยของภาครัฐและเอกชนให้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่าง
เร่งด่วน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม่ โดยมีโครงการที่อยูใ่ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรกทังหมด
้
18 โครงการ รวมเป็ นเม็ดเงินกว่า 280,000 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็ นจานวน 117,000 ล้ านบาท การประกันราคาพืชผลจานวน
124,000 ล้ านบาท และมาตรการปรับลดภาษีจานวน 40,000 ล้ านบาท
โครงการต่างๆ ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะแรก รัฐบาลคาดว่าจะสามารถช่วยพยุง
เศรษฐกิจไทยให้ ผา่ นพ้ นสภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงในระยะ 3 – 9 เดือนแรกของปี 2552 ได้
อย่างทันท่วงที โดยเน้ นกา รบริโภคภายในประเทศ การใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ การลงทุน
ภาคเอกชน และ ภาคการส่งออกและท่องเทีย่ ว ดังนี้ (ดูตารางที่ 2)
 โครงการเพื่อกระตุน้ การบริโภคภายในประเทศ ที่เน้ นกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยและลดค่า
ครองชีพของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ น้อย
และผู้สงู อายุ โดยเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั ประชาชนโดยตรงรวมถึงลดภาระค่าครองชีพ
เพื่อให้ ประชาชนมีเงินเหลือในการจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าและบริการอื่นๆมากขึ ้น เช่น
โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการประกันราคาพืชผล โครงการเบี ้ยกตัญญู โครงการส่งเสริม
อสม. โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ และโครงการธงฟ้าช่วยประชาชน
 โครงการด้ านการใช้ จา่ ยและการลงทุนภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เกิดการจ้ างงาน
และรายได้ รวมทังพั
้ ฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะในเขตพื ้นที่ชนบท อาทิ โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี โครงการต้ นกล้ าอาชีพ
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร โครงการถนน
ปลอดฝุ่ น โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยและที่พกั อาศัยตารวจชันประทวนทั
้
ว่ ประเทศ
 โครงการด้ านการลงทุนภาคเอกชน เน้ นให้ ความช่วยเหลือและส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อลด
การปลดพนักงาน รวมทังกระตุ
้
้ นให้ เกิดการลงทุนใช้ จา่ ยเพื่อสร้ างงานในระบบเศรษฐกิจ
อาทิ โครงการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการซื ้ออสังหาริมทรัพย์ โครงการค ้าประกัน
สินเชื่อของ บยส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)
โครงการส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และมาตรการลดภาษีให้ แก่
SMEs และวิสาหกิจชุมชน รวมทังการงดเก็
้
บภาษีจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ภาคเอกชน
 โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะหดตัวของภาคส่งออกและการท่องเที่ยวโดยเน้ น
ช่วยเหลือภาคส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของผู้สง่ ออก อาทิ
โครงการรับประกันความเสี่ยงให้ แก่ผ้ สู ง่ ออก โดยการขยายการรับประกันการส่งออกให้
ผู้ประกอบการในวงเงิน 150,000 ล้ านบาท เป็ นเวลา 3 ปี โครงการฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่
ประเทศไทย โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวและนัก
ลงทุนให้ เดินทางมายังประเทศไทย โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน ปรับภูมิทศั น์และระบบรักษาความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ
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รวมถึงการยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซา่ 3 เดือน ตลอดจนลดค่าธรรมเนียม Landing Fee
ยกเว้ นค่าเข้ าชมอุทยานฯ และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยค่าใช้ จา่ ยจากการ
อบรมสัมมนาสามารถหักภาษีได้ 2 เท่า เป็ นต้ น
มาตรการระยะแรกส่วนใหญ่เป็ นการโอนเงินเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ ประชาชน ทังการ
้
แจกเช็คช่วยชาติให้ กบั ผู้ใช้ แรงงานที่มีรายได้ ไม่เกิน 15,000บาท หรื อ เงินให้ แก่ผ้ สู งู อายุ ซึง่ ทางรัฐบาล
ได้ ประเมินว่าทาให้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100,000 ล้ านบาท
ตารางที่ 2 โครงการต่างๆ ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จในระยะแรก
โครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
เช็คช่วยชาติ
5 มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ
ธงฟ้าช่วยประชาชน
ส่งเสริ ม อสม.
เบี ้ยกตัญญู
ประกันราคาพืชผล

โครงการด้ านการใช้ จ่ายและการลงทุนภาครั ฐ
เรี ยนฟรี 15 ปี
ต้ นกล้ าอาชีพ
ชุมชนพอเพียง
พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
ถนนปลอดฝุ่ น
ที่พกั อาศัยตารวจชันประทวน
้
ปรับปรุ งสถานีอนามัย

โครงการส่ งเสริมการลงทุนภาคเอกชน

โครงการเพื่อช่ วยเหลือภาคการส่ งออกและ
ท่ องเที่ยว
รับประกันความเสียงให้ ผ้ สู ง่ ออก
ฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่ ประเทศไทย
สนับสนุนการท่องเที่ยว
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมค่าวีซา่ และ Landing fee
ค่าใช้ จ่ายอบรมสัมนาหักภาษี ได้ 2 เท่า

สนับสนุนการพัฒนา SMEs
ลดหย่อนภาษี เงินได้ การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์
ค ้าประกันสินเชื่อ SMEs
ลดภาษี ให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
งดเก็บภาษี จากการปรับโครงสร้ างหนี ้

นอกจากนี ้ รัฐบาลได้ เริ่มแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สอง ( Stimulus Package 2 หรื อ SP2)
ซึง่ รู้จกั กันในชื่อ แผนปฏิบัตกิ ารไทยเข้ มแข็ง พ.ศ. 2553 ถึง 2555 ระยะเวลาในการลงทุน 3 ปี
วงเงินรวม 1,431,330 ล้ านบาท แบ่งแยกได้ เป็ น โครงการที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน วงเงินลงทุนรวม
1,110,168 ล้ านบาท และโครงการที่รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง มีวงเงินลงทุนรวม 321,162 ล้ าน
บาท โดยจะเน้ นการลงทุนในระบบโครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเป็ นการสร้ างงานและเสริมสร้ าง
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึง่ รัฐบาลจะพลิกวิกฤติให้ เป็ นโอกาสในการ
เสริมสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั เศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ ยืน
และลดการพึง่ พาทรัพยากรน ้ามันจาก
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้รัฐบาลมีแผนจะลงทุน ในช่วง 3 ปี ข้ างหน้ า เพื่อสร้ างงานและรองรับผู้วา่ งงานจาก
ภาวะเศรษฐกิจหดตัว รวมทังยกระดั
้
บโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ ทังในด้
้ านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ ด้ านทรัพยากรน ้า ด้ านการเกษตร ด้ านพลังงาน ด้ านการศึกษา ด้ านสาธารณสุข และด้ านการ
ท่องเที่ยว รวมทังพั
้ ฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ (creative economy)
ในระยะกลางช่วง 15 เดือนข้ างหน้ านี ้ รัฐบาลจะเน้ นการลงทุนในโครงการเพื่อรองรับภาค
เศรษฐกิจที่ได้ รับผลกระทบรุนแรง โดยให้ ความสาคัญกับโครงการที่สามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที มีโอกาสรั่วไหล (คอร์ รัปชัน่ ) น้ อยที่สดุ รวมทังมี
้ การใช้ สินค้ าและวัตถุดบิ ที่ผลิตในประเทศ
ไทยเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่าเม็ดเงินของการลงทุนดังกล่าวคงอยูใ่ นประเทศ และโครงการที่มี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ครอบคลุมในหลายพื ้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้ เกิดการจ้ างงานในชนบท
เพื่อรองรับแรงงานที่จะย้ ายกลับถิ่นฐานจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
สาหรับการลงทุนในระยะยาว เป้าหมายหลัก คือการเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยอย่างยัง่ ยืนตามแผนการพัฒนาทัง้ 7 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน ้าและพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ กบั ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
2) การปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ ทนั สมัยในระดับสากล เพื่อลดต้ นทุน
และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
3) การเพิ่มศักยภาพในการสร้ างรายได้ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยการฟื น้ ฟู
ภาพลักษณ์และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ควบคูก่ บั การลงทุนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีศกั ยภาพ รวมทังการฟื
้
น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม
เพื่อให้ การ
ท่องเที่ยวยังคงเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ หลักของประเทศอย่างยัง่ ยืน
4) การพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์เพื่อสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ครอบคลุม 4 ด้ านคือ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ งานฝี มือและออกแบบ
งานศิลปะ และงานด้ านสื่อและสิ่งพิมพ์
5) การ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ทงระบบให้
ั้
ทนั สมัย (
Education
Modernization Program) รวมทังปรั
้ บปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะการ
ผลิตและการใช้ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและ
การเรี ยนรู้
6) การปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขเพื่อลดต้ นทุนการรักษาพยาบาลในระยะยาว
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7) การลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ ชมุ ชนและประชาชนพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีชีวิตและความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น ได้ รับการบริการพื ้นฐานในการดาเนินชีวิตที่พอเพียงทัว่ ถึงโดยมีที่อยูอ่ าศัยที่
มัน่ คงเพิ่มขึ ้น สร้ างอาชีพและรายได้ ของชุมชนในระยะยาว
สาหรับด้ านนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2551 มีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ 1.0 ต่อปี จากร้ อยละ 3.75 เป็ น
ร้ อยละ 2.75 ต่อปี และทยอยปรับลดอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2552 มีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ 0.75 ต่อปี จากร้ อยละ 2.75 เป็ นร้ อยละ
2.0 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการฯมีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
ร้ อยละ 0.5 ต่อปี จากร้ อยละ 2.0 เป็ นร้ อยละ 1.5 ต่อปี และครัง้ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552
คณะกรรมการฯมีมติให้ ปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายร้ อยละ 0.25 ต่อปี จากร้ อยละ 1.5 เป็ นร้ อยละ
1.25 ต่อปี โดยใช้ ระยะเวลา ไม่ถึง 5 เดือนปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไปทังสิ
้ ้นร้ อยละ 2.5 จนเหลือ
ร้ อยละ 1.25 และคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ในเวลาต่อมา และล่าสุดเมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2552
คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ คงระดับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี ดังแสดง
ในรูปที่ 9 เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มจะปรับตัวดีข้ ึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตาม
แรงส่ งของเศรษฐกิจโลกและผลจา กมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐและนโยบายการเงินที่ผอ่ น
คลายเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ หากเศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัวได้ ตอ่ เนื่องและแรงกระตุ้นจากมาตรการทางด้ าน
การคลังเริ่มส่งผลมากขึ ้น จะช่วยสนับสนุนการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปภายใต้ ภาวะเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบี ้ยที่อยูใ่ นระดับต่า
รูปที่ 9 อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
%

1-day R/P

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5

21 Oct 09

2.0
1.5

1.25

1.0
0.5
Jan 05

Jul 05

Jan 06

Jul 06

Jan 07

July 07

Source: Bank of Thailand

14

Jan 08

Jul 08

Jan 09

Jul

การปรับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายส่งผลให้ ดอกเบี ้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ ลดลงจาก
ร้ อยละ 6.75 เหลือร้ อยละ 5.86 ในปั จจุบนั ซึง่ ได้ ชว่ ยผ่อนคลายปั ญหาด้ านต้ นทุนทางการเงินและ
ภาระดอกเบี ้ยของผู้ผลิตและผู้บริโภค
นอกจากนี ้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนให้ มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินกับ
ผู้ประกอบการผ่านการค ้าประกันสินเชื่อ (Credit guarantee) โดยบรรษัทอุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เพื่อเป็ นการปล่อยสภาพคล่องที่ล้นระบบออกสูต่ ลาด รวมทังเป็
้ นการดูแลสภาพคล่องและการ
ขยายสินเชื่อให้ กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2553
สาหรับแนวโน้ มของเศรษฐกิจโลกในปี
2553 เริ่มมีสญ
ั ญาณ ที่ชี ้ให้ เห็น การปรับตัวที่ดีขึ ้นทัง้
ภาคการผลิต และคาสังซื
่ อ้ สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า สอดคล้องกับการประมาณ
การ ทัง้ จาก IMF และ Consensus โดยล่าสุดได้ปรับเพิม่ ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2553 ขึน้ (ตารางที่ 3) ดังนี้
ในเดือนตุลาคม 2552 IMF ได้ ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (World
output) ในปี 2553 ขึ ้นมาเป็ นร้ อยละ 3.1 จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ ที่ร้อยละ 2.5 เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2552 สาหรับการคาดการณ์อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โลกในปี 2552 IMF คาดการณ์
ไว้ ที่เฉลี่ยทังปี
้ ติดลบร้ อยละ 1.1 จากที่เคยคาดการณ์ไว้ ที่ตดิ ลบร้ อยละ 1.4
นอกจากนี ้ IMF ยังได้ ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญๆ ในปี 2553 เช่น ประเทศสหรัฐฯจะขยายตัวร้ อยละ 1.5 จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ ร้อยละ
0.8 ประเทศสหภาพยุโรป (Euro zone) จะขยายตัวร้ อยละ 0.3 จากเดิมที่ประมาณการไว้ วา่ จะหดตัว
ร้ อยละ 0.3 และประเทศจีนจะขยายตัวร้ อยละ 9.0 จากเดิมที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 8.5 สาหรับ
ประเทศญี่ปนุ่ IMFยังคงประมาณการการขยายตัวร้ อยละ 1.7 เท่าเดิมที่เคยประมาณการไว้
ส่วนการคาดการณ์ลา่ สุดของ
Consensus ในเดือนสิงหาคม 2552 ซึง่ รวบรวมข้ อมูลการ
ประมาณการของแหล่งคาดการณ์ตา่ งๆ อาทิ JP Morgan Chase Barclays capital และ Goldman
Sachs Asia ได้ ปรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก ในปี 2553 ไว้ เช่นกันโดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตัวร้ อยละ 2.3 จากเดิมที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 1.9 ในเดือนเมษายน 2552
ขณะที่ Consensus ได้ ปรับเพิ่มประมาณการของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ในปี 2553 เช่น
ประเทศสหรัฐฯจากที่คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 1.8 เป็ นร้ อยละ 2.3 ประเทศสหภาพยุโรปจากเดิมที่
คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 0.3 เป็ นร้ อยละ 0.6 ประเทศญี่ปนจากขยายตั
ุ่
วร้ อยละ 0.8 เป็ นร้ อยละ 1.3
และประเทศจีนจากขยายตัวร้ อยละ 8.3 เป็ นร้ อยละ 9.3 เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ในเดือนมิถนุ ายน 2552 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ มีการประมาณการ
เศรษฐกิจโลกในปี 2553 ว่าจะขยายตัวร้ อยละ 2.0 ขณะที่คาดการณ์วา่ ทังปี
้ 2552 เศรษฐกิจโลกจะหด
ตัวที่ร้อยละ 2.9
ตารางที่ 3 ประมาณการเศรษฐกิ จโลกจาก IMF Consensus และ World Bank
2009
Country

IMF

2010

Consensus

Jul 09 Oct 09 Apr 09 Aug 09
World Output -1.4

-1.1

World Bank

IMF

Jun 09

Jul 09 Oct 09

Consensus

-2.9

2.5

3.1

Apr
Aug 09
09
1.9
2.3

World Bank
Jun 09
2.0

G3
US
Euro zone
Japan

-2.6
-4.8
-6.0

-2.7
-3.4
-6.3

-2.6
-4.3
-6.1

-3.0
-4.5
-6.8

0.8
-0.3
1.7

1.5
0.3
1.7

1.8
0.3
0.8

2.3
0.6
1.3

1.8
0.5
1.0

China
Thailand

7.5

7.0
-3.4

8.3
-3.8

6.5
-3.2

8.5

9.0

8.3
2.9

9.3
3.5

7.5
2.2

จากการคาดการณ์ของแหล่งต่างๆ พบว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2553 มีทิศทางปรับตัวดีขึ ้น
จากปี 2552 เป็ นผลจากมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทุกประเทศทังการใช้
้
จา่ ยอย่างมาก
ของภาครัฐ และการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของทุกประเทศ ทาให้ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี ้
เริ่มบรรเทาเบาบางลงและเริ่มมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
สาหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจไทย ขณะนี ้เริ่มมีแนวโน้ มของการฟื น้ ตัวที่ชดั เจนมากขึ ้น โดยข้ อมูล
เศรษฐกิจตังแต่
้ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 เป็ นต้ นมา รวมถึงข้ อมูลในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมก็
ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ คาดว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 เศรษฐกิจไทยจะหดตัวน้ อยกว่า
ไตรมาสที่ 2 โดยคาดว่าจะหดตัวในช่วงร้ อยละ 3.0 ถึง 3.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน และใน
ไตรมาสสุดท้ ายของปี นี ้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้ มกลับมาขยายตัว
ขณะที่แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี 2553 คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวได้ ในที่สดุ
อันเป็ นผลจากแรงเสริมของมาตรการต่างๆของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการฟื น้ ตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อันเป็ นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ า สอดคล้ องกับการ
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายฝ่ ายทังในและต่
้
างประเทศ อาทิ สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารโลก และ Consensus ดังนี ้
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เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์อตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2552 ไว้ ที่เฉลี่ยติดลบร้ อยละ 3.0 ตามที่เคยประเมินไว้ ในเดือนมิถนุ ายน 2552
โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะยังคงติดลบในช่วงร้ อยละ 3.0 ถึง 4.0 ในช่วงไตรมาสที่ 3ของปี 2552 ก่อนที่จะ
พลิกฟื น้ ตัวกลับมาเป็ นบวกได้ ในช่วงร้ อยละ 3.0 ถึง 4.0 ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2552
หลังจากนันคาดว่
้
าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื น้ ตัวดีขึ ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ว่า GDP จะกลับมาขยายตัวได้ ที่ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีชว่ ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 4.1 เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2552 ที่คาดว่าทังปี
้ เศรษฐกิจจะขยายตัวติดลบร้ อยละ
3.0 โดยจะได้ รับแรงหนุนจากการใช้ จา่ ยของภาครัฐภายใต้ กรอบงบขาดดุล และรายจ่ายลงทุนของ
ภาครัฐภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็ง ทาให้ คาดว่าการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวได้ ร้อยละ 8.2
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ มีการประมาณการเศรษฐกิจไทยล่าสุดในรายงานแนวโน้ มเงินเฟ้อ
เดือนกรกฎาคม 2552 โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะขยายตัวในช่วงร้ อยละ 3.0 ถึง 5.0 จาก
เดิมที่เคยประมาณการในเดือนเมษายนไว้ ในช่วงร้ อยละ 1.5 ถึง 3.5 แสดงถึงแนวโน้ มการฟื น้ ตัวของ
เศรษฐกิจไทย (Growth momentum) มีทิศทางที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรับ
ลดประมาณการเศรษฐกิจ (GDP growth) ของทังปี
้ 2552 ลงจากหดตัวในช่วงร้ อยละ 3.5 ถึงร้ อยละ
1.5 เป็ นหดตัวร้ อยละ 4.5 ถึงร้ อยละ 3.0 เนื่องจาก GDP ในไตรมาสแรกของปี 2552 หดตัวมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ เดิม
ธนาคารโลกได้ ประมาณการเศรษฐกิจไทยเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2552 ว่าทังปี
้ 2552 เศรษฐกิจ
ไทยจะหดตัวร้ อยละ 3.2 หลังจากนันในปี
้
2553 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวร้ อยละ 2.2
Consensus ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ว่า ในปี
2553 ประเทศไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.5 จากเดิมที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 2.9 โดยในไตรมาสแรก
ของปี 2553 ขยายตัวร้ อยละ 3.2 หลังจากนันในไตรมาสที
้
่ 2 และ 3 ขยายตัวร้ อยละ 3.3 และ 3.0
ตามลาดับ และในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2553 ขยายตัวร้ อยละ 3.1
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2552 คาดว่าในไตรมาสที่ 3 จะหดตัวร้ อยละ 3.8 และกลับมา
ขยายตัวร้ อยละ 0.9 ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2552 ทาให้ คาดว่าทังปี
้ 2552 เศรษฐกิจไทยจะหดตัว
ร้ อยละ 3.8
การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยจะมีความเป็ นไปได้ สงู ตามที่คาดการณ์นนั ้ มาจากปั จจัยทัง้
ภายนอกและภายในประเทศที่เอื ้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ
ประการแรก การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศคูค่ ้ าสาคัญของไทย อาทิ สหรัฐฯ
และ จีน ซึง่ จะส่งผลให้ การส่งออกของไทยหดตัวในอัตราที่ชะลอลง และถ้ าการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลกมีความต่อเนื่องจะทาให้ การส่งออกกลับมาขยายตัวได้ อีกครัง้
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ประการที่สอง การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
เร่งดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้ มแข็งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่
เหลือของปี หลังจากที่การใช้ จา่ ยภาคเอกชนยังฟื น้ ตัวได้ ไม่เต็มที่ โดยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระยะแรกได้ เบิกจ่ายไปแล้ วประมาณร้ อยละ 60 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 10 โดยเฉพาะเงิน
เงินโอนเพื่อกระตุ้นการบริโภค ซึง่ เป็ นงบประมาณที่สามารถอัดฉีดเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจได้ อย่างรวดเร็ว
รูปที่ 10 อัตราการเบิ กจ่ายงบเพิ่ มเติ ม
อัตราการเบิ กจ่ายงบเพิ่ มเติ ม (ร้อยละ)
ณ 21 ส.ค.52

วงเงิ น
(พันล้านบาท)
SME ท่องเที่ยว ฟื้ นฟู
ความเชื่อมั ่น

ณ 18 ก.ย. 52

50.7

งบเพิ่ มเติ มทัง้ หมด

56.2

58.9

77.7

87.3
85.5

ช่วยเหลือค่าครองชีพ
32.9
32.9

ชุมชนพอเพี ยง

แหล่งน้าและก่อสร้าง
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69.3
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ทีม่ า: รวบรวมจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 18 ก.ย.52

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยง (Risk to growth) จากปั จจัยภายในและภายนอก
ประเทศซึง่ อาจจะส่งผลให้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ อาทิ
ประการแรก ปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ ที่เกิดจากความขัดแย้ งระหว่างกลุม่
ผู้สนับสนุน และกลุม่ ผู้คดั ค้ านอดีตนายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชินวัตร อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทาให้ เกิดความคืบหน้ าล่าช้ า และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของ
นักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ ผู้บริโภค รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประการที่สอง ถึงแม้ วา่ ภาครัฐได้ มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทัง้ SP 1 และ
SP 2 แต่หากรัฐบาล ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ตามเป้าหมาย ที่วางไว้
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โดยเฉพาะงบลงทุนตามแผนปฏิบตั กิ ารไทยเข็มแข็ง หรื อหากเบิกจ่ายได้ ลา่ ช้ าจากปั ญหาเสถียรภาพ
ทางการเมือง จะทาให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ ทุกฝ่ ายควร ติดตาม
และตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส เพราะอาจจะมีการรั่วไหลหรื อเกิดการ
คอร์ ปรับชัน่ ได้ นอกจากนี ้ ควรมีการประเมินผลของประสิทธิภาพของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศระยะที่ 2 เป็ นระยะๆ
ประการที่ส าม ภาระหนี ้สาธารณะของภาครัฐ จากการที่รัฐบาลได้ ออกมาตรการเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้ ภาระหนี ้สาธารณะเพิ่มขึ ้น โดยยอดหนี ้สาธารณะคงค้ าง ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2552 มีจานวน 3,984,377 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 45.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) โดยยอดหนี ้ดังกล่าวเป็ นหนี ้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 2,589,542 ล้ านบาท หนี ้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ น
สถาบันการเงิน 1,090,998 ล้ านบาท หนี ้รัฐวิสาหกิจที่เป็ นสถาบันการเงินที่รัฐบาลค ้าประกัน 204,817
ล้ านบาท และหนี ้กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 99,020 ล้ านบาท
ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่นาเงินไปลงทุนในโครงการพื ้นฐาน ต่างๆ เช่น โครงการ
ขนส่ง ทังสร้
้ างถนน สร้ างรถไฟฟ้า ซึง่ ใช้ เม็ดเงินกว่า 571,000 ล้ านบาท โครงการด้ านทรัพยากรน ้าและ
การเกษตร โครงการด้ านการศึกษา โครงการสาธารณสุข และโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานการ
ท่องเที่ยว ที่รัฐบาลคาดว่าจะทาให้ เกิดการจ้ างงานได้ กว่า 2,000,000 คน และช่วยเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันให้ กบั ประเทศในระยะยาว มาตรการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ หนี ้สาธารณะของประเทศ
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 45.35 ของ GDP ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ ้นไปถึงร้ อยละ 60 ของ GDP
ในปี 2556 ซึง่ เกินกรอบความยัง่ ยืนทางการคลังที่กาหนดไว้ ที่ร้อยละ 50 ของ GDP และอาจจะ
มากกว่าร้ อยละ 60 ของ GDP ในปี 2557 และอาจจะเป็ นปั ญหาในการชาระหนี ้ของ ภาครัฐได้ ดัง
แสดงในรูปที่ 11
อย่างไรก็ตาม หากผลตอบแทนจากโครงการลงทุนมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าที่จะทาให้
เศรษฐกิจขยายตัว ได้ ดี ก็จะทาให้ หนี ้สาธารณะเริ่มลดลงได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2557 และลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ
47.0 ของ GDP ในปี 2561 ในที่สดุ
ประการที่สาม ปั จจัยเสี่ยงทางด้ านความผันผวนของราคาน ้ามัน ซึง่ อาจจะเป็ นได้ ทงปั
ั ้ จจัย
บวกหรื อลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 แนวโน้ มของราคาน ้ามันจะอยู่
ในช่วงขาขึ ้นเนื่องจากอุปสงค์ของน ้ามันเริ่มปรับตัวสูงขึ ้นหลังจากที่ภาคการผลิตเริ่มฟื น้ ตัวโดยมีการ
ผลิตเพื่อชดเชยสต็อคสินค้ าที่ลดลง โดยหากราคาน ้ามันมีแนวโน้ มสูงขึ ้นจะกระทบกับต้ นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการ รวมทังการคาดการณ์
้
อตั ราเงินเฟ้อในอนาคต ซึง่ จะเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในอนาคต
ประการที่ส่ ี ในด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯมีแนวโน้ มอ่อนค่าลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 12 เป็ นผลมาจากเงินทุนไหลออกจากสหรัฐฯเป็ นจานวนมาก โดยเงินทุน
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บางส่วนไหลเข้ ามาในตลาดทุนของไทย ประกอบกับการที่ไทยมีฐานะการค้ าที่เกินดุลเป็ นส่วนใหญ่ จึง
ทาให้ คา่ เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่าขึ ้น และหากค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่
ค้ าคูแ่ ข่ง ก็อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อการส่งออก
ประการสุดท้ าย การที่ ศาลปกครองกลางมีคาสัง่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ให้ หน่วยงาน
ของรัฐสัง่ ระงับโครงการหรื อกิจกรรมการลงทุน 76 โครงการซึง่ มีวงเงินลงทุน รวมกันถึง 4 แสนล้ านบาท
ในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ไว้ เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรื อ
คาสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ยกเว้ นโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้
บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และโครงการหรื อกิจกรรมที่ไม่ต้องทา EIA
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2552
การสัง่ ระงับโครงการในพื ้นที่ดงั กล่าวสืบเนื่องจาก ปั ญหาการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
และชีวอนามัย เช่น ผลกระทบด้ านคุณภาพอากาศ ปั ญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการขาดแคลน
ทรัพยากรน ้า เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมประเภท ปิ โตรเคมี การกลัน่ น ้ามัน เคมีภณ
ั ท์ เหล็กและโลหะ การระงับโครงการ 76
โครงการดังกล่าว จึงอาจส่งผลเสียต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี รวมทัง้ ก่อให้ เกิดการชะลอ
การลงทุนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยในที่สดุ
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