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ประเมินสถานการณภาวะธุรกิจ และเศรษฐกิจไทย 

บทนํา 

 สถานการณภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2552 ยังคงมีความเสี่ยงและออนไหวอยางมาก ทั้งนี้ดวย

ปจจัยทั้งภายในปละภายนอกประเทศเปนสําคัญ โดยปจจัยภายในที่ยังคงบั่นทอนภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอยู ไดแก สถานการณทางการเมืองที่ยังคงไมมีเสถียรภาพ สวนปจจัยภายนอกไดแก 

สถานการณวิกฤติการณของโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งทําใหทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ไดมีการ

ทําการประเมินสถานการณในชวงเดือนกุมภาพันธ 2552 ถึงสถานการณเศรษฐกิจไทยวามีโอกาสที่หดตัว

ลงรอยละ 1-2 โดยไตรมาสที่ 1 คาดวาจะหดตัวลงถึงรอยละ 5 และปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายป แตปจจัย

ทางเศรษฐกิจไดมีการปรับเปลี่ยนในชวงเดือนเมษายน 2552 โดยปจจัยหลักไดแกสถานการณความไม

สงบที่เกิดข้ึนระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน +3 และ +6 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี และสถานการณ

การประกาศ พรบ.ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งหากไลเล่ียง

เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว เปนดังนี้ 

‐ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศยุบพรรคการเมือง และมีการจับขั้วใหมทางการเมือง โดย

พรรคประชาธิปตยไดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล  

‐ ในวันประกาศนโยบายทางดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ไดมีการปดลอมของกลุมคนเสื้อ

แดง ในชวงปลายป 2551 แตไมมีเหตุการณรุนแรง  

‐ หลังจากนั้นทางกลุมคนเสื้อแดงไดมีการสลายการชุมนุมไป แตไดมีการนัดพบกันอีกครั้ง เพ่ือ

ทวงถามขอเสนอของกลุมเสื้อแดงอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ 

‐ ในเดือนกุมภาพันธกลุมคนเสื้อแดงไดนัดการชุมนุมใหญอีกครั้งและมีการเคล่ือนยายสถานที่

ชุมนุมไปปดทําเนียบรัฐบาล และเรียกรอง 4 ขอ ไดแก 1.ดําเนินคดีกับพันธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตย 2.ปลดนายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 3.นํา

รัฐธรรมนูญป 2540 มาใช และ 4.ใหยุบสภา 

‐ ในชวงตนเดือนมีนาคม อดีตนายกทักษิณ ไดมีการโฟนอินนในแตละพ้ืนที่ โดยเริ่มจากจังหวัด

ทางภาคอีสาน  

‐ ชวงปลายเดือนมีนาคม เร่ิมมีการประชุมใหญของคนเสื้อแดงอยางตอเนื่อง และไดมีการบุก

ยึดทําเนียมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นหนาทําเนียบรัฐบาลจึงเปนสถานที่การชุมนุมของ

เส้ือแดงและมีการโฟนอินนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ อยางตอเนื่อง 
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‐ ในชวงตนเดือนเมษายนไดมีการประกาศของกลุมแกนนําเส้ือแดงใหในวันที่ 8 เมษายน เปน

การชุมนุมใหญของกลุมเสื้อแดง เพ่ือแสดงพลัง ซึ่งเหตุการณในวันดังกลาวผานไปไดดวยดี 

ไมมีเหตุการณรุนแรง 

‐ ในวันที่ 9 เมษายน 2552 มีกลุมรถแท็กซี่ไดมีการปดถนนหลายสายในกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะแยกดินแดง อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ และอีกหลายสาย ทําใหการจารจรในกรุงเทพ

เปนอัมพาท และในวันเดียวกันทางรัฐบาลไดมีการประกาศใหวันที่ 10 เมษายน 2552 เปน

วันหยุดราชกาลเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ซึ่งสถานการณเร่ิมมีทิศทางคลีคลายลง 

‐ วันที่ 11 เมษายน 2552 กลุมคนเสื้อแดงไดบุกไปยังสถานที่ประชุมผูนําอาเซียน จนตองมี

การยกเลิกการประชุมอาเซียน 

‐ วันที่ 13 เมษายน 2552 ไดเร่ิมมีการสลายการชุมนุมโดยทหาร โดยเริ่มจากแยกดินแดง 

หลังจากนั้นไดมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

‐ วันที่ 14 เมษายน 2552 ไดเร่ิมมาตรการตอเนื่องในการสลายการชุมนุม และทางกลุมเสื้อ

แดงไดมีการประกาศจากกลุมแกนนําใหมีการยุติการชุมนุมลง 

ซึ่งจากสถานการณดังกลาวจะพบวาเหตุการณตางๆ นั้นเกิดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งสงผล

กระทบตอการทองเที่ยวอยางมาก โดยเฉพาะภาพขาวที่ไดออกไปสูสายตาชาวโลก ซึ่งทําใหรัฐบาลของบาง

ประเทศไดมีการประกาศเตือนประชาชนของประเทศตนเองใหมีความระมัดระวังในการเดินทางเขามายัง

ประเทศไทย ซึ่งเหตุการณดังกลาวนั้น ไดมีผลกระทบในหลายดานตอธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดังนี 

1. ผลกระทบที่มีตอภาวะธุรกิจของประเทศไทย 

จากชวงเทศกาลสงกรานตที่เกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองข้ึน ซึ่งสงผลกระทบตอภาค

ธุรกิจในหลายภาคสวน โดยเฉพาะทางดานของภาคบริการทางดานการทองเที่ยวที่ไดผลกระทบอยางเห็น

ไดชัด จากสถานการณทางดานการยกเลิกการเขาพัก และการจองทัวรตางๆ นอกจากนั้นแลวยังสงผล

กระทบในดานตางๆ ไมวาจะเปนยอดขาย สภาพคลอง เปนตน ซึ่งผลกระทบที่ทําการประเมินในครั้งนี้ได

ทําการสอบถามผูประกอบการจํานวน 806 ตัวอยาง โดยแบงออกเปนภาคเกษตร ภาคการคา ภาคบริการ 

และภาคการผลิต ซึ่งผลของการประเมินเปนดังนี้ 

 

 



3 

 

1.1 ผลกระทบของธุรกิจหลังจากเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 806 ตัวอยาง ถึงผลกระทบของกิจการหลังจากเกิด

เหตุการณความไมสงบทางการเมือง พบวา รอยละ 43.3 มีผลกระทบในระดับปานกลาง รอยละ 26.4 มี

ผลกระทบนอย รอยละ 6.1 มีผลกระทบนอยมาก รอยละ 11.9 มีผลกระทบมาก รอยละ 0.9 มีผลกระทบ

มากที่สุด และรอยละ 11.5 ไมไดรับผลกระทบเลย เมื่อทําการพิจารณาแยกตามภาคธุรกิจ จะพบวา ภาค

ธุรกิจสวนใหญ ไมวาจะเปนภาคเกษตร ภาคการคา และภาคการผลิต สวนใหญไดรับผลกระทบในระดับ

ปานกลาง และนอย มากท่ีสุด ยกเวนภาคบริการ ที่ไดรับผลกระทบในระดับ ปานกลาง และมาก มากที่สุด 

ดังนั้นจึงอาจมองไดวา สถานการณจากความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น ภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงมากที่สุดไดแก ภาคบริการ  

ตารางที่ 1 ประเมินผลกระทบตอธุรกิจหลังจากสถานการณทางการเมืองไมสงบ 

  
ภาคเกษตร ภาคการคา ภาคบริการ ภาคการผลิต รวม 

ไมไดรับผลกระทบเลย 12.82 25 1.58 15.5 11.5 

นอยมาก 7.69 13.33 2.11 6.78 6.1 

นอย 41.03 25 15.79 30.51 26.4 

ปานกลาง 30.77 28.33 53.68 41.4 43.3 

มาก 7.69 8.33 24.21 5.81 11.9 

มากที่สุด 0 0 2.63 0 0.9 
ที่มา : หอการคาโพลล ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

1.2 ประเมินสถานภาพธุรกิจไทยหลังเกิดความไมสงบทางการเมือง 

จากการประเมินสถานการณสถานภาพธุรกิจไทย เก่ียวกับทางดานของยอดขาย กําไรสุทธิ สภาพ

คลองธุรกิจ ยอดรับคําส่ังซื้อ ช่ัวโมงการทํางานของพนักงานปจจุบัน การจางงาน การขยายการลงทุน 

ความสามารถการชําระหนี้ และตนทุน โดยภาพรวม พบวา เมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบทางดาน

การเมืองเกิดขึ้นนั้นจะสงผลตออัตราการขยายตัวในดานดังกลาวลดลงอยางมาก ซึ่งผลการประเมิน

เบื้องตน พบวา  
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• ยอดขายหดตัวลงถึงรอยละ 45.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวายอดขายลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวายอดขายจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 23.4 เทานั้น 

• กําไรสุทธิหดตัวลงถึงรอยละ 36.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวากําไรสุทธิลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวากําไรสุทธิจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 17.7 เทานั้น 

• สภาพคลองหดตัวลงถึงรอยละ 31.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวาสภาพคลองลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวาสภาพคลองจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 17.7 เทานั้น 

• ยอดรับคําส่ังซื้อหดตัวลงถึงรอยละ 32.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อ

เทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวายอดรับคําส่ังซ้ือลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิด

เหตุการณผูประกอบการคาดการณวายอดรับคําส่ังซื้อจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 16.1 

เทานั้น 

• การจางงานหดตัวลงถึงรอยละ 26.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวาการจางงานลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวาการจางงานจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 13.9 เทานั้น 

• การขยายการลงทุนหดตัวลงถึงรอยละ 15.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ

เมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาการขยายการลงทุนลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอน

เกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาการขยายการลงทุนจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 

15.8 เทานั้น 

• ความสามารถในการชําระหนี้หดตัวลงถึงรอยละ 35.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และเมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาความสามารถในการชําระหนี้ลดลง

คอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาความสามารถใน

การชําระหนี้จะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 18.6 เทานั้น 

• ตนทุนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบกอนที่

จะมี เหตุการณพบวาตนทุนเพิ่มขึ้นคอนขางมาก  เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวาตนทุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 11.0 เทานั้น 
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ตารางที่ 2  รอยละของการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพธุรกิจไทย 

  รอยละการเปลี่ยนแปลง รอยละการเปลี่ยนแปลง 

  กอนเกิดเหตุการณไมสงบ  หลังเกิดเหตุการณไมสงบ  

ยอดขาย -23.4 -45.5 

กําไรสุทธิ -17.7 -36.1 

สภาพคลองของธุรกิจ -17.7 -31.7 

ยอดรับคําสั่งซื้อ -16.1 -32.2 

การจางงาน -13.9 -26.6 

การขยายการลงทุน -15.8 -30.3 

ความสามารถในการชําระหนี้ -18.6 -35.1 

ตนทุน 11.0 23.5 
ที่มา : หอการคาโพลล ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

นอกจากสถานภาพของธุรกิจโดยรวมดังกลาวแลว เมื่อพิจารณาเฉพาะภาคบริการโดยเฉพาะภาค

การทองเที่ยวแลว จะพบวา 

• การจางงานหดตัวลงถึงรอยละ 8.54 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวาการจางงานลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวาการจางงานจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 6.08 เทานั้น 

• สภาพคลองหดตัวลงถึงรอยละ 39.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเทียบ

กอนที่จะมีเหตุการณพบวาสภาพคลองลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณ

ผูประกอบการคาดการณวาสภาพคลองจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 23.07 เทานั้น 

• ความสามารถในการชําระหนี้หดตัวลงถึงรอยละ 38.43 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และเมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาความสามารถในการชําระหนี้ลดลง

คอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาความสามารถใน

การชําระหนี้จะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 19.25 เทานั้น 

• จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศหดตัวลงถึงรอยละ 26.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และเมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาจํานวนนักทองเที่ยวลดลงคอนขางมาก 

เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ

จะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 20.61 เทานั้น 
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• จํานวนนักทองเที่ยวไทยหดตัวลงถึงรอยละ 26.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

และเมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาจํานวนนักทองเที่ยวลดลงคอนขางมาก เนื่องจาก

กอนเกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาจํานวนนักทองเที่ยวไทยจะปรับตัวลดลง

เพียงรอยละ 20.47 เทานั้น 

• ยอดจองทัวร โรงแรม หดตัวลงถึงรอยละ 26.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ

เมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวายอดจองลดลงคอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิด

เหตุการณผูประกอบการคาดการณวายอดจองจะปรับตัวลดลงเพียงรอยละ 10.99 

เทานั้น 

• การยกเลิกการจองที่พัก/ทัวร เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 28.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และเมื่อเทียบกอนที่จะมีเหตุการณพบวาการยกเลิกการจองที่พัก/ทัวรเพ่ิมข้ึน

คอนขางมาก เนื่องจากกอนเกิดเหตุการณผูประกอบการคาดการณวาการยกเลิกการจองที่

พัก/ทัวรปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 9.63 เทานั้น 

ตารางที่ 3 ประเมินสถานภาพธุรกิจไทยภาคบริการไทย 

  รอยละการเปลี่ยนแปลง รอยละการเปลี่ยนแปลง 

  กอนเกิดเหตุการณไมสงบ  หลังเกิดเหตุการณไมสงบ  

การจางงาน -6.08 -8.54 

สภาพคลองของธุรกิจ -23.07 -39.10 

ความสามารถในการชําระหนี้ -19.25 -38.43 

จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ -20.61 -26.7 

จํานวนนักทองเที่ยวไทย -20.47 -26.5 

ยอดจอง(ทัวร โรงแรม) -10.99 -26.7 

การยกเลิกการจองที่พัก/ทัวร 9.63 28.9 
ที่มา : หอการคาโพลล ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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2. ผลกระทบที่มีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

1. การบริโภคของภาคประชาชน    

1.1 สถานการณการบริโภค 

จากสถานการณทางดานการบริโภคของ

ภาคประชาชนในชวงไตรมาสที่ 1 ที่ผานมา นั้น

พบว ามี สัญญาณของการชะลอตัวลงอย า ง

ตอเนื่องจะสังเกตุไดจากภาษีมูลคาเพ่ิมที่รัฐบาล

จัดเก็บได 2 เดือนแรก คือ มกราคม  และ

กุมภาพันธ  2552 หดตัวลงถึ งรอยละ  20 

นอกจากนี้ไมวาจะเปนปริมาณการจําหนาย

รถยนต หรือรถจักยานยนตก็หดตัวลงเชนกัน 

และหากพิจารณาถึงดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคก็

มีสัญญาณของการลดลงอยางตอเนื่อง นั่นยอม

แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญยังคงไมมี

ความเชื่อมั่น  

นอกจากนี้หากพิจารณาผลการสํารวจตางๆ ของหอการคาโพลล โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในแตละชวงเทศกาล ไมวาจะเปนเทศกาลตรุษจีน วาเรนไทน หรือ

แมแตชวงสงกรานนั้น พบวา แนวโนมการใชจายในชวงเทศกาลดังกลาวนั้นมีสัญญาณของการชะลอตัวลง

อยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลที่ประชาชนสวนใหญยังไมแนใจในสถานการณเศรษฐกิจไทย และกังวลเรื่องการ

ตกงาน  

1.2 ผลการประเมินการบริโภค ผานแบบจําลอง CEBF Model 

จากสถานการณการบริโภคที่ไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวายังคงมีสัญญาณของการชะลอตัว

ลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาในปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการบริโภคของภาคประชาชน จะพบวา 

สถานการณทางการเมืองที่มีความไมแนนอน และกอใหเกิดความรุนแรงในชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมา

นั้นไดมีผลกระทบตอในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค  ซึ่งในปจจุบันอยูในระดับต่ําสุดในรอบ 7 ป 

อาจปรับตัวลดลงไดอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการบริโภคของภาคประชาชนจะยังคงชะลอตัวลงตอไป ซึ่งทาง

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีการประเมินสถานการณออกเปน 3 

กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) 
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กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) 

ซึ่งผลของการประเมินในแตละกรณีของการบริโภค เปนดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) จะสงผลใหการบริโภคปรับตัวลดลง 11,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการบริโภค

ลดลง 0.12 (ตารางที่ 4) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคลี่คลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) จะ

สงผลใหการบริโภคปรับตัวลดลง 27,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการบริโภคลดลง 0.30 (ตารางที่ 4) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) จะสงผล

ใหการบริโภคปรับตัวลดลง 45,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการบริโภคลดลง 0.50 (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินการบริโภค จาก CEBF Model 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
ผลกระทบของการบริโภค (ลานบาท) -11,000 -27,000 -45,000 
ผลกระทบของการบริโภค(รอยละ) -0.12 -0.30 -0.50 

  

2. การลงทุนของภาคเอกชน 

2.1  สถานการณการลงทุนของภาคเอกชน 

สถานการณการลงทุนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเอกชนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงตั้งแต

ป 2551 ที่สถานการณการเมืองไมแนนอน ทําใหนักลงทุนตางพากันชะลอการลงทุนอยางตอเนื่อง จะเห็น

ไดจากดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนที่มีสัญญาณของการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยเดือนกุมภาพันธ

หดตัวลงถึงรอยละ 12.9 นอกจากนี้แลวยังมีปริมาณการนําเขาสินคาทุนที่หดตัวลงถึงรอยละ 14.9 

ปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยหดตัวลงถึงรอยละ 38.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาในชวงที่ผานมานั้น

สถานการณการลงทุนยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง 

และเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของการลงทุนของภาคเอกชนจากผลการสํารวจของหอการคาโพลล 

โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา ผูประกอบการสวนใหญกวารอย
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ละ 70 ยังไมแนใจวาจะเริ่มดําเนินการขยายการลงทุน ขยายตลาด และการขอสินเชื่อเพ่ิม เมื่อไหร ทั้งนี้

เหตุผลที่ผูประกอบการใหก็คือ ความไมแนนอนในสถานการณทางการเมือง และสถานการณทางดาน

เศรษฐกิจที่ยังมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง 

2.2 ผลการประเมินการลงทุน ผานแบบจําลอง CEBF Model 

จากสถานการณการลงทุนที่ผานมาจะเห็นไดวาสถานการณการลงทุนของภาคเอกชนนั้นยังคงมี

สัญญาณของการชะลอตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 เปนตนมา ซึ่งปจจัยหลักที่ภาคเอกชนไดใหน้ําหนัก

ไวคอนขางมากไดแก ปจจัยทางดานการเมือง ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการยังไมมั่นใจในเสถียรภาพ

ทางดานการเมือง และยังไมยังเห็นทิศทางของการเมืองไมชัดเจน ดังนั้น ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงไดทําการประมาณการการดานการลงทุนของภาคเอกชนเปน 3 กรณี 

ดังนี้  

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) 

ซึ่งผลของการประเมินในแตละกรณีของการลงทุน เปนดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) จะสงผลใหการลงทุนปรับตัวลดลง 11,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการลงทุน

ลดลง 0.12 (ตารางที่ 5) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคลี่คลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) จะ

สงผลใหการลงทุนปรับตัวลดลง 24,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการบริโภคลดลง 0.26 (ตารางที่ 5) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมโีอกาสเปนไปได 20%) จะสงผล

ใหการลงทุนปรับตัวลดลง 42,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการลงทุนลดลง 0.44 (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินการลงทุนของภาคเอกชน จาก CEBF Model 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
ผลกระทบของการลงทุนภาคเอกชน (ลานบาท) -11,000 -24,000 -42,000 
ผลกระทบของการลงทุนภาคเอกชน(รอยละ) -0.12 -0.26 -0.44 

 

3. ภาวะการคลัง 

2.1  สถานการณดานการคลังของภาครัฐ 

 ในปจจุบันสถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 

2551 จนถึงปจจุบัน ทําใหตองออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณา

รายจายของภาครัฐบาลในชวงเดือนกุมภาพันธแลวพบวาการใชจายในเร่ืองของงบลงทุนของรัฐบาลนั้น

ขยายตัวถึงรอยละ 217 ซึ่งถือวาเปนการเรงการใชจายของภาครัฐฯ อยางเห็นไดชัด แตทางดานรายไดของ

จะพบวามีการหดตัวลงอยางตอเนื่อง โดยเดือนกุมภาพันธรายไดสุทธิของภาครัฐหดตัวลงถึงรอยละ 29.1 

ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่ไดวางไว  

 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาฐานะการคลังในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ คือ ต.ค.51-มี.ค.

52 พบวา การจัดเก็บรายไดนั้นอยกวาป 2551 อยู 70,786 ลานบาท ลดลง 11.2% สวนทางดานรายจาย

นั้นมีการใชจายสูงกวาปงบประมาณ 2551 อยู 176,300 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 22.2% สงผลใหดุลการคลัง
(ดุลเงินสด) ของรัฐบาลขาดดุล (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 6 ฐานะการคลัง 
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4. ภาคการสงออก-นําเขา 

4.1 สถานการณการสงออก และนําเขาของประเทศไทย 

สถานการณการสงออกของประเทศไทยในชวงเดือนมีนาคมนั้น หดตัวลงอยางตอเนื่อง โดยมี

มูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน 11,555.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ  หดตัวลงรอยละ 23.1 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากตลาดสงออกทั้งตลาดหลักและตลาดใหมนั้นหดตัวลงอยางตอเนื่อง 

เหตุจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ทําใหในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2552 นั้นการสงออกหดตัว

ลงรอยละ 20.6 โดยมีมูลคาการสงออกท้ังส้ิน 33,787.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ    

 สถานการณการนําเขาของประเทศไทยในเดือนเดือนมีนาคม หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน 

โดยมีมูลคา 9,454.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ  หดตัว รอยละ 35.1ทั้งนี้เปนการลดลงในหมวดเชื้อเพลิง 

ประมาณ 40% และหมวดสินคาทุนลดลง 24.7% และสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป นําเขาลดลง 43.2% 

สงผลใหไตรมาสที่ 1 การนําเขาหดตัวลงรอยละ 37.6 โดยมีมูลคา 26,732.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 ซึ่งจากสถานการณสงออกและนําเขาดังกลาวสงผลใหดุลการคาไทยเกินดุลการคามูลคา 2,100.7 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2552 สงผลใหในไตรมาสที่ 1 ไทยเกินดุลการคามูลคา 7,054.7 

ลานเหรียญสหรัฐฯ         

4.2 ผลการประเมินการสงออก ผานแบบจําลอง CEBF Model 

สถานการณการสงออกของประเทศไทย ยังคงมีความเสี่ยงอยูในหลายดาน โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจของตางประเทศ ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง แตในชวงตนของไตรมาส

ที่ 2 ของป 2552 เร่ิมมีสัญญาณที่ดีข้ึน คือเศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มสงสัญญาณของการหยุดการชะลอ

ตัวลง ดังนั้นทําใหหลายฝายตางพากันคาดการณวาเศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะมีสัญญาณของการฟนตัวข้ึนไดใน

ปลายปนี้ ดังนั้นทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงไดมีการประเมิน

สถานการณการสงออกของประเทศไทยออกและการนําเขาเปน 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) 
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ซึ่งผลของการประเมินในแตละกรณีของการนําเขาและสงออก เปนดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) จะมีผลกระทบตอการสงออกนอย แตจะมีผลกระทบตอการนําเขา โดยการนําเขาจะ

ปรับตัวลดลง 13,000 ลานบาท สงผลให GDP เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.14 (ตารางที่ 7) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) จะมี

ผลกระทบตอการสงออกนอย แตจะมีผลกระทบตอการนําเขา โดยการนําเขาจะปรับตัวลดลง 21,000 

ลานบาท สงผลให GDP เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.21 (ตารางที่ 7) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) จะสงผล

ใหการสงออกปรับตัวลดลง 15,000 ลานบาท ทําให GDP ดานการสงออกลดลง 0.1 สวนทางดานการ

นาํเขาจะปรับตัวลดลง 30,000 ลานบาท สงผลให GDP เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3 (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 ประเมินผลกระทบทางดานการสงออกและนําเขา จาก CEBF Model 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
ผลกระทบของการสงออก (ลานบาท) มีผลกระทบนอย มีผลกระทบนอย -15,000 
ผลกระทบของการสงออก(รอยละ) มีผลกระทบนอย มีผลกระทบนอย -0.1 
ผลกระทบของการนําเขา(ลานบาท) -13,000 -21,000 -30,000 
ผลกระทบของการนําเขา(รอยละ) +0.14 +0.21 +0.3 

 

5. สถานการณการทองเที่ยวไทย 

5.1  สถานการณการทองเที่ยวไทย 

สถานการณการทองเท่ียวไทยในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ นั้นมีสัญญาณของการหดตัวลง

อยางตอเนื่อง ถึงแมจะเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวก็ตาม ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองที่มีการ

ปดสนามบินของกลุมพันธมิตร ทําใหนักทองเที่ยวตางวิตกกังวลจึงมีการยกเลิกการจองหองพัก และการ

เดินทางมายังประเทศไทย ทําใหสถานการณการทองเท่ียวของประเทศนั้นหดตัวลง โดยในเดือนมกราคม

จํานวนนักทองเที่ยวหดตัวลงรอยละ 10.5 สวนเดือนกุมภาพันธหดตัวลง รอยละ 23.2 ตามลําดับ ทําให

ในชวง 2 เดือนแรกของป 2552 จํานวนนักทองเที่ยวหดตัวรอยละ 16.9  
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อยางไรก็ตามหลายฝายคาดวาสถานการณการทองเท่ียวนาจะมีสัญญาณของการปรับตัวฟนข้ึน

ในชวงเทศกาลสงกรานตคือในชวงเมษายน 2552 ดังนั้น ผูประกอบการหลายฝายจึงพากันเตรียมพรอม

ในการรองรับกับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาในชวงเทศกาลสงกรานต แตเหตุการณในชวงเวลาดังกลาว

มีความไมสงบเกิดขึ้นทําใหนักทองเที่ยวบางสวนเดินทางกลับกอนกําหนด และบางสวนไดมีการยกเลิกการ

จองหองพักและการมา นอกจากนี้หลายประเทศตางพากันประกาศใหคนของชาติตนเองระมัดระวังในการ

เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งสถานการณดังกลาวคาดวาจะสงผลใหการทองเที่ยวของประเทศชะลอลง

อยางตอเนื่อง 

5.2  ผลการประเมินการทองเที่ยว ผานแบบจําลอง CEBF Model 

สถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยถือวาไดรับผลกระทบมากที่สุดเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมหลายๆ ดาน ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณที่มีการสลายการชุมนุมของคนกลุมเสื้อแดง

ในชวงเทศกาลสงกรานต และภาพขาวไดมีการเผยแพรไปทั่วโลก สงผลใหหลายประเทศตางพากัน

ประกาศเตือนนักทองเที่ยวในประเทศตนเองใหระมัดระวังในการเดินทางเขามายังประเทศไทย นอกจากนี้

นักทองเท่ียวบางสวนที่เดินทางเขามาในชวงเทศกาลสงกรานตกอนหนานี้ไดมีการกลับออกจากประเทศ

ไทยกอนกําหนด ทําใหการทองเที่ยวมีความสูญเสียในหลายดาน ซึ่งทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ

ไดมีการประเมินสถานการณเบื้องตน โดยแบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) 

ซึ่งผลของการประเมินในแตละกรณีของการทองเที่ยว เปนดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) จะสงผลมีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 12.6 ลานคน ลดลงรอยละ 10 ซึ่งจะสงผล

ใหรายไดจากการทองเที่ยวลดลง 56,000 ลานบาท สงผลให GDP ปรับตัวลดลง รอยละ 0.5 (ตารางที่ 

8) 
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กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคลี่คลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) จะ

สงผลมีจํานวนนักทองเท่ียวประมาณ 11.2 ลานคน ลดลงรอยละ 20.0 ซึ่งจะสงผลใหรายไดจากการ

ทองเที่ยวลดลง 112,000 ลานบาท สงผลให GDP ปรับตัวลดลง รอยละ 1.1 (ตารางที่ 8) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) จะสงผล

มีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 9.98 ลานคน ลดลงรอยละ 30.0 ซึ่งจะสงผลใหรายไดจากการทองเที่ยว

ลดลง 162,400 ลานบาท สงผลให GDP ปรับตัวลดลง รอยละ 1.8 (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินดานการทองเที่ยวของประเทศไทย จาก CEBF Model 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
ผลกระทบของตอจํานวนนักทองเที่ยว (ลานคน) 
จากเปาหมายนักทองเที่ยว 14 ลานคน 

12.6  11.2 9.98 

ผลกระทบของตอจํานวนนักทองเที่ยว (รอยละ) -10.0 -20.0 -30.0 
ผลกระทบของรายไดจากการทองเท่ียว (ลาน

บาท)  จากเปาหมายรายได 5 แสนลานบาท 

-56,000 -112,000 -162,400 

ผลกระทบของการทองเที่ยว(รอยละ) -0.5 -1.1 -1.8 
 

6. สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2552 

 

ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดประเมินผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณไมสงบทางการเมืองของประเทศ ไวเปนกรณีตางๆ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 (ซึ่งมี

โอกาสเปนไปได 20%) 

กรณีที่ 2 สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3  (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 60%) 

กรณีที่ 3 สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป (ซึ่งมีโอกาสเปนไปได 20%) 

ซ่ึงจากทั้ง 3 กรณีสามารถสรุปผลกระทบท่ีมีตอ GDP ของประเทศไทย ไดดังนี้ 
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  กรณีท่ี 1 สถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมามีเสถียรภาพภายในไตรมาสที่ 2 

จากผลการประเมินในเบื้องตน  หากสถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมาอยาง

รวดเร็ว ภายในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบในเชิงลบทั้งหมดประมาณ 67,000 ลานบาท 

สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวติดลบมากขึ้นจากรอยละ -2.8  เปนรอยละ -3.5 

กรณีท่ี 2  สถานการณการเมืองคล่ีคลายในชวงไตรมาสที่ 3 

จากผลการประเมินในเบื้องตน  หากสถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมาอยาง

รวดเร็ว ภายในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบในเชิงลบทั้งหมดประมาณ -142,000  ลานบาท 

สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวติดลบมากขึ้นจากรอยละ -2.8  เปนรอยละ -4.3 

กรณีท่ี 3  สถานการณการเมืองยังไมแนนอนตลอดทั้งป 

จากผลการประเมินในเบื้องตน  หากสถานการณการเมืองคลีคลาย และฟนกับมาอยาง

รวดเร็ว ภายในไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบในเชิงลบทั้งหมดประมาณ 219,000 ลานบาท 

สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวติดลบมากขึ้นจากรอยละ -2.8  เปนรอยละ -5.3 

ท้ังนี้ คาดวามูลคาการสงออกในปนี้จะขยายตัวในระดับรอยละ -15.0 ถึง -20.0  จากเดิมท่ี

คาดวาจะอยูท่ีระดับ -10.0 ถึง -15.0   และอัตราเงินเฟอจะอยูท่ีระดับรอยละ -0.8 ถึง -1.3 จากเดิมท่ีคาดวาจะ

อยูท่ีระดับ -0.5 ถึง -1.0 
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ตารางที่ 9  ผลกระทบของสถานการณทางการเมืองตอเศรษฐกิจไทย 

 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

ผลกระทบของการบริโภคตอ GDP (ลานบาท) -13,000 -27,000 -45,000 

ผลกระทบของการบริโภคตอ GDP (รอยละ) -0.15 -0.30 -0.50 

ผลกระทบที่เกดิจากการลงทุนตอ GDP (รอย
ละ) 

-11,000 -24,000 -42,000 

ผลกระทบของการลงทุนตอ GDP (รอยละ) -0.12 -0.26 -0.44 

ผลกระทบตอการสงออก  มีผลกระทบนอย มีผลกระทบนอย -15,000 

ผลกระทบของการสงออกตอ GDP (รอยละ) มีผลกระทบนอย มีผลกระทบนอย -0.1 

ผลกระทบตอการนําเขา  -13,000 -21,000 -30,000 

ผลกระทบของการนําเขาตอ GDP (รอยละ) +0.14 +0.21 +0.3 

ผลกระทบตอการทองเที่ยว  -56,000 -112,000 -162,400 

ผลกระทบของการทองเที่ยวตอ GDP (รอยละ) -0.5 -1.1 -1.8 

ผลกระทบโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจ  -67,000 -142,000 -219,000 

ผลกระทบโดยรวมตอ GDP (รอยละ) 

จากอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ระดบัการ
คาดการณเดิมที่รอยละ  -2.8 

-0.7 -1.5 -2.5 

ท่ีมา: ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 


