
ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2549 ภายใตสถานการณไมแนนอนทางการเมือง 

 
สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2549 ภายใตสถานการณไมแนนอนทางการเมืองภายหลังที่

อัยการสูงสุดจะเสนอเรื่องยุบพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคเล็กอีก 3 พรรค คือ 
พรรคประชาธิปไตยกาวหนา พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทยใหศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด
แลว  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ฐานะนายทะเบยีนพรรคการเมืองเสนอเสนอเรื่องให
อัยการสูงสุด ดําเนินการตามความในมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
ช้ีมูลความผิด 5 พรรคการเมือง กระทําผิด พ.ร.บ. พรรคการเมือง พ.ศ.2541   ซ่ึงคาดวาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ จะพิจารณากรณยีุบพรรคการเมืองตามที่อัยการสูงสุดเสนอมาไดเร็วสุดในเดอืน
กรกฎาคมนี้นัน้สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได   ทําใหในปนี ้ เศรษฐกจิไทย
เผชิญกับปจจัยบวกและปจจยัลบเสี่ยงหลายประการ ซ่ึงพอสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ 
 ปจจัยบวกของเศรษฐกิจไทยในป 2549 ที่สําคัญประกอบดวย 

1. เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคาของโลกยังขยายตัวอยูในระดับใกลเคียงกับปนี้  โดย
เศรษฐกิจโลกยังปรับตัวอยูในชวงวัฏจักรขาขึ้นอยางตอเนื่อง  แมมีความเสี่ยงตอการชะลอตัวลงก็
ตาม 

สําหรับ ปจจัยลบของเศรษฐกิจไทยในป 2549 ที่สําคัญประกอบดวย 

1. ความไมแนนอนทางการเมืองสงผลใหปญหาผูประกอบการและผูบริโภคขาดความ
เชื่อมั่นทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศคือ การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงอยาง
ตอเนื่อง  สงผลใหเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของปนี้ และคาดวาจะฟนตัวขึ้น
ในชวงปลายไตรมาสที่ส่ีของปนี้หรือตนปหนา  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณทางการเมือง 

2. การชะลอตัวของการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ (mega  project) และการ
ชะลอตัวลงของการใชจายของภาครัฐบาล (โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4  ของปนี้เนื่องจากไมสามารถ
ใชงบลงทุนในปงบประมาณป 2550 ได) ในปนี้   ซ่ึงจะทําใหมีเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจในปนี้ที่ลดลงจากที่คาดไวเดิมประมาณ 2-3 แสนลานบาท  

3. ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทรงตัวอยูในระดับสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 65-70 ดอลลารฯ
ตอบารเรล (สูงกวาประมาณการเดิมที่คาดวาราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกทรงตัวโดยเฉล่ียประมาณ 
60-65  ดอลลารฯ ตอบารเรล)   โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ส่ีของปนี้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะ
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ปรับตัวสูงขึ้นอยูในระดับ 70-75 ดอลลารฯตอบารเรล ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาที่สําคัญของไทยชะลอตัวลงจากที่คาดการไวเดิม    

4. ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศยังทรงตัวสูง โดยคาดวาราคาน้ํามันดีเซลจะทรงตัวอยู
ในระดับ 26-28 บาทตอลิตร และราคาน้ํามันเบนซินที่จะทรงตัวอยูในระดับ 28--30 บาทตอลิตร จะ
สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น   

5. อัตราดอกเบี้ยของไทยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโนมการปรับตัวสูงขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยโลกโดยอัตราดอกเบี้ยของโลกมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณรอยละ 0.5-0.75 
สําหรับอัตราดอกเบี้ยของไทยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอีกประมาณรอยละ 0.25-0.5 

  ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ไดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ ภายใตสมมติฐานวา ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอยูในระดับ
65-70 ดอลลารฯตอบารเรล   และคาเงินบาทอยูในระดับ 38.5 บาทตอดอลลาร โดนคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยในปนี้มีโอกาสขยายตัวประมาณ 3.8-4.3%  ลดลงจากการคาดการเดิมที่ระดับ 4.0-4.5%  โดยมี
กรณีที่นาจะเกิดขึ้นที่สําคัญ 2 กรณี  ดังนี้ 

 กรณีที่  1   กรณีมีความชัดเจนทางการเมืองและสามารถกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปไดภายใน
ปนี้หรือตนปหนา 

 กรณีที่ 2  กรณีมีการเมืองยังไมมีความชัดเจนและยังไมสามารถการเลือกตั้งทั่วไปได 

   กรณีที่ 1  กรณีมีความชัดเจนทางการเมืองและสามารถกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปไดภายใน
ปลายปนี้   โดยศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณากรณีการยุบพรรคไดแลวเสร็จในปนี้ จะสงผลให
เศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัวประมาณ 4.0%  โดยเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลัง
ของปนี้อยางตอเนื่อง และจะฟนตัวในปลายไตรมาสที่ 4  หรือตนปหนา โดยเศรษฐกิจไทยในไตร
มาสที่ 2  จะขยายตัวประมาณ 4.0-4.4%  ไตรมาสที่ 2  จะขยายตัวประมาณ 3.0-3.5%    และไตรมาส
ที่ 4  จะขยายตัวประมาณ 3.0-3.5% ตามลําดับ    

- การสงออก  คาดวา จะมีอัตราการขยายตัวตลอดทั้งป 2549 ประมาณรอยละ 13.3 เมื่อ
เทียบกับในป 2548 ที่ขยายตัวประมาณรอยละ 15.0  สําหรับการนําเขานั้น คาดวาจะมีอัตราการ
ขยายตัวประมาณรอยละ 10.4 ในป 2549  เมื่อเทียบกับรอยละ 26.0 ในป 2548   
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- ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด คาดวา ในป 2549 นี้ ประเทศไทยจะมีดุลการคาขาดดุล
ประมาณ 6,230 ดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของ GDP ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาด
ดุลประมาณ 930 ลานดอลลารสหรัฐฯ  หรือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณรอยละ 0.5 ของGDP 

  - อัตราเงินเฟอ คาดวาในป 2549 อัตราเงินเฟอจะมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางชัดเจน
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2549 โดยอัตราเงินเฟอทั้งปจะอยูในระดับประมาณรอยละ 4.8-5.3  โดย
อัตราเงินเฟอจะอยูในระดับ 4.8% โดยอัตราเงินเฟอในไตรมาสที่ 2  ถึงไตรมาสที่ 4 จะอยูในระดับ
ประมาณ 6.0% 4.0%  และ 3.5%  ตามลําดับ   ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการปรับตัวของราคาพลังงานใน
ประเทศเปนสําคัญ 

       กรณีที่ 2  กรณีมีการเมืองยังไมมีความชัดเจนและยังไมสามารถการเลือกตั้งทั่วไปได 
เนื่องจากการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญยังคงดําเนินอยูตลอดชวงครึ่งปหลัง โดยรัฐบาลชุดใหม
จะเกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของปหนา   และโครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐ จะยืดระยะเวลาออกไป
เร่ิมตนดําเนินการในกลางป 2550    กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อ่ืนๆ   รวมทั้งการลงทุนก็จะยืดเวลา
ออกไปเชนกันเพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม   จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยในป 2549 ขยายตัว
ประมาณ 3.8%  โดยเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลังของปนี้อยางตอเนื่อง และจะฟนตัว
ในปลายไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปหนา โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2  จะขยายตัว
ประมาณ 4.0-4.4%  ไตรมาสที่ 2  จะขยายตัวประมาณ 2.8-3.3%    และไตรมาสที่ 4  จะขยายตัว
ประมาณ 2.3-2.8% ตามลําดับ    

- ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด คาดวา ในป 2549 นี้ ประเทศไทยจะมีดุลการคาขาดดุล
ประมาณ 6,230 ดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 3.1 ของ GDP ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาด
ดุลประมาณ 930 ลานดอลลารสหรัฐฯ  หรือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณรอยละ 0.5 ของGDP 

  - อัตราเงินเฟอ คาดวาในป 2549 อัตราเงินเฟอจะมีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางชัดเจน
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2549 โดยอัตราเงินเฟอทั้งปจะอยูในระดับประมาณรอยละ 4.6-5.1  โดย
อัตราเงินเฟอจะอยูในระดับ 4.6% โดยอัตราเงินเฟอในไตรมาสที่ 2  ถึงไตรมาสที่ 4 จะอยูในระดับ
ประมาณ 6.0% 4.0%  และ 3.0%  ตามลําดับ   ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการปรับตัวของราคาพลังงานใน
ประเทศเปนสําคัญ 
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ตาราง  ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยป 2548 และ 2549 
 

รายการ หนวย 2548-F 2549-F (เดิม) 2549-F (ลาสุด) 
   (กรณี 1) (กรณี 2) (กรณี 1) (กรณี 2) 

การขยายตวัของปริมาณการคา
โลก1/

% 6.2 7.0 7.0 8.0 8.0 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
โลก1/

% 3.2 4.3 4.3 4.9 4.9 

  -สหรัฐอเมริกา % 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 
  - สหภาพยุโรป % 1.1 1.4 1.4 2.0 2.0 
  - ญี่ปุน % 2.3 1.8 1.8 2.8 2.8 
ราคาน้ํามัน1/ $ ตอบารเรล 53.6 55-60 55-60 65-70 65-70 
GDP (ราคาปปจจุบัน) พันลานบาท 7,104 7,711 7,686 7,743 7,727 
GDP (ราคาป 2531) พันลานบาท 3,845 4,013 4,000 3,999 3,991 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ % 4.5 4.4 4.0 4.0 3.8 
ภาคการผลิต (อัตราการขยายตัว)          
 - ภาคเกษตรกรรม   % -0.7 2.7 2.7 3.7 3.7 
 - นอกภาคเกษตรกรรม % 5.1 4.5 4.2 4.0 3.8 
         ภาคอุตสาหกรรม % 5.6 5.7 5.3 5.3 5.1 
ภาคการใชจาย (อัตราการ
ขยายตัว) 

         

  - การบริโภคของเอกชน % 4.5 4.2 3.8 3.8 3.6 
  - การลงทุน % 11.7 10.3 9.9 8.2 7.3 
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ตาราง  ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยป 2548 และ 2549 (ตอ) 
 
 

รายการ หนวย 2548-F 2549-F 
(เดิม) 

2549-F 
(กรณี 1) 

2549-F 
(กรณี 2) 

2549-F 
(กรณี 3) 

มูลคาการสงออก ลาน US $ 109,211   123,780 123,780 123,780 123,780 
อัตราการขยายตัว % 15.0 13.3 13.3 13.3 13.3 
มูลคาการนําเขา ลาน US $ 117,788 133,395 132,624 130,010 130,010 
อัตราการขยายตัว % 26.0 13.3 12.6 10.4 10.4 
ดุลการคา ลาน US $ -8,578 -9,615 -8,844 -6,230 -6,230 
สัดสวนตอ GDP % -4.9 -5.0 -4.7 -3.1 -3.1 
ดุลบัญชีเดินสะพัด ลาน US $ -3,714 -4,315 -4,044 -930 -930 
สัดสวนตอ GDP % -2.1 -2.2 -2.1 -0.5 -0.5 
อัตราเงินเฟอ % 4.5 4.0 3.8 4.8 4.6 
อัตราแลกเปลี่ยน บาท / US $ 40.3 40.0 40.5 38.5 38.5 

 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพาณิชยและธนาคารแหงประเทศไทย  

(เฉพาะ 1/ ขอมูลจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ)  
ราคาน้ํามันคือราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยที่ดูไบ  เบรนทและเวสตเท็กซัส 

               F คือ คาประมาณป 2548-49 โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

 ประมาณการเดิมกรณีที่  1   กรณีที่มีเลือกต้ังภายในกลางปนี้และมีรัฐบาลชุดใหม 

 ประมาณการเดิมกรณีที่  2   กรณีที่มีเลือกต้ังภายในปลายนี้และมีรัฐบาลชุดใหม 
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