
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เร่ือง คาดการณเศรษฐกิจป 2556 

 

นักเศรษฐศาสตรคาดเศรษฐกิจไทยป 56 โต 4.6% การสงออกจะขยายตัว 6.8% เงินเฟอจะอยูท่ี 3.4%      
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดไปอยูท่ี 2.50%  คาเงินบาทจะอยูท่ี 30.68 บาทตอดอลลารสหรัฐ   
พรอมชี้เศรษฐกิจโลกยังเปนปจจัยเสี่ยงอันดับ 1 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา  35  แหง จํานวน 73 คน เร่ือง  “คาดการณเศรษฐกิจป 2556” โดยเก็บขอมูลระหวางวันที่            
6 – 13 พ.ย. ที่ผานมา พบวา 
 

  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัรอยละ 3.3  เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 
4.6  ราคาน้ํามันดิบ(WTI) จะอยูที่ 99.8 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล  อัตราเงินเฟอทั่วไปจะอยูที่รอยละ  3.4 
 

  ในสวนอัตราดอกเบี้ยนโยบายนักเศรษฐศาสตรรอยละ 31.5 เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะปรบัลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันทีร่อยละ 2.75 ไปสูระดับรอยละ 2.50  ภายในสิ้นป 2556  สวนคาเงิน
บาทคาดวาจะอยูที่  30.68  บาทตอดอลลารสหรัฐ  และการสงออกจะขยายตัวรอยละ 6.8  ดานการเคลื่อนไหวของ 
คาเฉลี่ยของ  SET Index  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  45.2   คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นจากป 2555  และโดยจุดสูงสุดของ
ป 2556  จะอยูที่ 1,400 จุด 
 

  สวนปจจยัเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยป 2556  คือ อันดับ 1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม   
(รอยละ 79.5)  อันดับ 2 หนีส้าธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา และ กลุมยูโรโซน (รอยละ 69.9)อันดับ 3 
ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล(รอยละ 64.4)   

 

  สําหรับขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดาํเนนินโยบายทางเศรษฐกิจป 
2556 คือ  

1.  ลดการดําเนินนโยบายประชานิยม  ลดการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะโครงการรับ
จํานําขาว  ซ่ึงจะชวยลดปญหาหนี้สาธารณะทีจ่ะเพิ่มขึ้นในอนาคต  และชวยใหมีความยดืหยุนในการดําเนนิ
นโยบายการคลังมากขึ้น 

2. เนนลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในโครงการตางๆ รวมถึงโครงการที่มีความเกีย่วเนือ่งกับ AEC      
มีการเบิกจายเงินที่เปนไปตาม พรก.บริหารจดัการน้ํา  มกีารพัฒนาการศกึษา   ส่ิงตางๆ เหลานี้จะชวย
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขนัใหกับประเทศ 
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3. มีการดําเนนินโยบายการเงินการคลังที่สอดประสานกัน  โดยเห็นวาควรดําเนนินโยบายการเงนิที่
ผอนคลายและดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตวั  ควรมีมาตรการควบคุมฟองสบูในภาคอสังหารมิทรัพย 
รวมถึงควรมีแผนสํารองเพื่อรองรับวิกฤติ (shock) ที่อาจจะเกดิขึ้นจากวกิฤติเศรษฐกจิโลก      
 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 

1.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกป 2556 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 
จะขยายตวัรอยละ 5.1-6.0    รอยละ 1.4 
จะขยายตวัรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 1.4 
จะขยายตัวรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 64.4 
จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ 30.2 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 2.6 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเทากับ  รอยละ  3.3 
 

2.  คาดการณ  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยป 2556 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 
จะขยายตวัรอยละ 6.1-7.0    รอยละ   2.7  
จะขยายตวัรอยละ 5.1-6.0    รอยละ 13.7 
จะขยายตัวรอยละ 4.1-5.0    รอยละ 67.1 
จะขยายตวัรอยละ 3.1-4.0    รอยละ 11.0 
จะขยายตวัรอยละ 2.1-3.0   รอยละ  4.1 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 1.4 

 คาเฉล่ียของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเทากับ  รอยละ  4.6 
 

3.  คาดการณ ราคาน้ํามนัดิบ  WTI  เฉล่ียในป 2556  
อยูในชวง 121-130  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  2.7   
อยูในชวง 111-120  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  5.5 
อยูในชวง 101-110  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  35.6 
อยูในชวง 91-100  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  39.7  
อยูในชวง 81-90  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  11.0 
อยูในชวง 71-80  ดอลลารสหรัฐตอบารเรลโดยเฉลี่ย รอยละ  1.4 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ  4.1 

 คาเฉล่ียของราคาน้ํามนัดิบ WTI เทากับ 99.8  ดอลลารสหรัฐตอบารเรล  
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4.  คาดการณ  อัตราเงินเฟอท่ัวไปของไทยป 2556 
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 4.1-5.0 รอยละ  5.5  
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 3.1-4.0 รอยละ 69.9 
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ 2.1-3.0 รอยละ 20.5 
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 4.1 

   คาเฉล่ียของอัตราเงินเฟอท่ัวไปเทากับรอยละ 3.4   
 

5. คาดการณ  อัตราดอกเบี้ยนโยบายป 2556  
ธปท. จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบนัที่รอยละ 2.75 

ไปสูระดับรอยละ 3.25   ภายในป 2556  
รอยละ 12.3 

ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดบัปจจุบันที่รอยละ 2.75  
ตลอดป  2556 

รอยละ 26.0 

ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปจจุบันท่ีรอยละ 2.75   
ไปสูระดับรอยละ 2.50  ภายในป 2556 

รอยละ 31.5 

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 30.2 
     หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดการณเปนคากลาง 
 

6.  คาดการณ  การเคล่ือนไหวของคาเงินบาทโดยเฉลี่ย ในป 2556 
คาเงินบาทจะอยูระหวาง 32.1- 33.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 5.5   
คาเงินบาทจะอยูระหวาง 31.1- 32.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 21.9  
คาเงนิบาทจะอยูระหวาง 30.1- 31.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 47.9 
คาเงินบาทจะอยูระหวาง 29.1- 30.0  บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 15.1  
คาเงินบาทจะอยูระหวาง 28.1- 29.0 บาทตอดอลลารสหรัฐ รอยละ 2.7  
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 6.9  

 คาเฉลี่ยของคาเงินบาท  เทากับ  30.68 บาทตอดอลลารสหรฐั 
 

7.  คาดการณ  การขยายตัวของ การสงออกของไทยในป 2556 เม่ือเทียบกับป 2555 (ในรูปของเงินบาท) 
ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 16-20 รอยละ 2.7  
ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 11-15 รอยละ 9.6  
ขยายตัวอยูระหวางรอยละ 6-10 รอยละ 43.8  
ขยายตวัอยูระหวางรอยละ 1-5 รอยละ 35.6  
ขยายตวัอยูรอยละ 0 รอยละ 1.4   
ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 6.9  

 คาเฉล่ียของการขยายตัวการสงออกเทากับ  รอยละ  6.8  
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8.  คาดการณ  คาเฉล่ียของดชันีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ในป 2556   
คาเฉล่ียของ  SET Index  จะปรับเพิ่มขึ้นจากป 2555  และ

คาดวาจุดสงูสดุของป 2556  จะอยูท่ี 1,400 จุด 
รอยละ 45.2  

คาเฉลี่ยของ  SET Index  จะปรับลดลงจากป 2555  และ     
คาดวาจดุต่ําสุดของป 2556  จะอยูที่  1,050 จุด 

รอยละ 8.2  

ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ รอยละ 46.6  
     หมายเหตุ: SET Index ที่คาดการณเปนคากลาง 
 

9. ปจจัยใดจะสงผลกระทบและฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยป 2556 มากที่สุด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 
10.  ขอเสนอตอรัฐบาล/หนวยงานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ  ในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจป 2556    

(เปนคําถามปลายเปดใหนักเศรษฐศาสตรระบุเอง) 
1.  ลดการดําเนินนโยบายประชานิยม  ลดการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะโครงการรับ

จํานําขาว  ซ่ึงจะชวยลดปญหาหนี้สาธารณะทีจ่ะเพิ่มขึ้นในอนาคต  และชวยใหมีความยดืหยุนใน
การดําเนนินโยบายการคลังมากขึ้น 

2.  เนนลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในโครงการตางๆ รวมถึงโครงการที่มคีวามเกีย่วเนื่องกับ AEC      
มีการเบิกจายเงินที่เปนไปตาม พรก.บริหารจัดการน้ํา  มกีารพัฒนาการศกึษา   ส่ิงตางๆ เหลานี้จะ
ชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 

3.  มีการดําเนนินโยบายการเงินการคลังที่สอดประสานกัน  โดยเห็นวาควรดําเนนินโยบายการเงนิที่
ผอนคลายและดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตวั  ควรมีมาตรการควบคุมฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพย รวมถึงควรมีแผนสํารองเพื่อรองรับวิกฤติ (shock) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากวกิฤติ
เศรษฐกิจโลก      

อันดับ 1 เศรษฐกิจโลกในภาพรวม  รอยละ  79.5 
อันดับ 2 หนี้สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมยูโรโซน และญี่ปุน รอยละ  69.9 
อันดับ 3 ปญหาการเมือง/การชุมนุมประทวง/เสถียรภาพของรัฐบาล รอยละ  64.4 
อันดับ 4 ปญหาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัตทิางธรรมชาติ  รอยละ  37.0 
อันดับ 5 ปญหาทุจริตคอรรัปชัน รอยละ  32.9 
อันดับ 6 การเปดเสรีทางการคา  ไมวาจะเปน กลุมการคาอาเซียน  ไทยจนี  เปนตน รอยละ  19.2 
อันดับ 7 คาเงินบาทที่คาดวาจะแข็งคาขึ้น   รอยละ  17.8 
 อ่ืนๆ เชนการปรับขึ้นคาแรงงานขั้นต่ํา  ความลาชาในการเบิกจายงบใน

โครงการของรัฐ  การประมลู 3 จีที่อาจมีปญหา การไมมีเสถียรภาพและ
เอกภาพสําหรับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  การหมดอายุของนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจที่ใชอยู 

รอยละ  8.2 
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4.  ควรมีการดแูลภาคสงออกเปนพิเศษเนื่องจากไดรับผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจโลก  พรอมๆ กับ
การใหความสําคัญกับตลาดในประเทศดวยการกระตุนอุปสงค  เพิ่มการกระจายรายไดใหเปน
ธรรมขึ้น  รวมถึงการเตรียมแผนรองรับปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในปหนา  เชน ปญหาจากการเพิ่ม
คาแรง 300 บาททั่วประเทศ  ปญหาเงินเฟอ  เปนตน 

5.  มีการตรวจสอบการใชจายเงินของภาครัฐที่เขมงวด  เพื่อลดปญหาทจุริตคอรรัปชั่น 
6. สรางระบบเตือนภัยธรรมชาต ิ มีการใหขอมูลจริงโดยเฉพาะจากหนวยงานภาครัฐ  ใหความสําคญั

กับการจางงานและราคาสินคามากกวาการใหความสําคญักับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 
2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 
 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 35  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย   บริษัท  ทริสเรทติ้ง  จํากัด   ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  บริษัทหลักทรัพยภัทร  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส  บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ฟนันซา   คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6-13  พฤศจิกายน  2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  16  พฤศจิกายน 2555 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 33 45.2 
           หนวยงานภาคเอกชน 22 30.1 
           สถาบันการศึกษา 18 24.7 

รวม 73 100.0 
เพศ    
            ชาย 38 52.1 
            หญิง 35 47.9 

รวม 73 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 32 43.9 
            36 ป – 45 ป 19 26.0 
            46 ปขึ้นไป 22 30.1 

รวม 73 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 2 2.7 
             ปริญญาโท 52 71.3 
             ปริญญาเอก 19 26.0 

รวม 73 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 12 16.4 
              6-10 ป 23 31.6 
              11-15 ป 12 16.4 
              16-20 ป 5 6.8 
              ตั้งแต 20 ปขึ้นไป 21 28.8 

รวม 73 100.0 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


