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วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 

ttb analytics ประเมนิเศรษฐกจิไทยปี 2565 เตบิโต 2.8% จากเศรษฐกิจโลกชะลอตวั

และการใช้จ่ายงบประมาณเริม่มีข้อจ ากัด   

 

ในไตรมาส 1/2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวท่ี 2.2% เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันในปี 2564 ซ่ึงเป็นการฟ้ืนตัว

ต่อเน่ืองจากไตรมาสสุดท้าย ท้ังในส่วนของการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกสินค้า แต่ในระยะ

ต่อไป แรงส่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยจะลดลง หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัวชัดเจน อันเป็นผลจาก

สงครามในยุโรปและผลกระทบจากเงินเฟ้อท่ีเร่งตัว ขณะท่ีการเบิกจ่ายงบประมาณเริ่มมีข้อจ ากัด  

 

ส าหรับเศรษฐกิจภาคต่างประเทศปี 2565 ของไทย  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics  ได้ปรับ

ลดอัตราการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้า เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้าลงจากสงครามรัสเซีย-

ยูเครน โดยในเดือนเมษายน 2565 ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ลง

เหลือเพียง 3.6% จากท่ีเคยประเมินไว้ท่ี 4.4% นอกจากน้ี ปัญหาการชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลน

วัตถุดิบ โดยเฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์ท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลังจากท่ีจีนมีมาตรการล็อกดาวน์เมือง

ท่ีเป็นฐานการผลิตส าคัญหลายแห่งในช่วงท่ีผ่านมา ได้ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและการส่งออกสินค้า

บางส่วนของไทย ส าหรับแนวโน้มเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจะช่วยรักษาศักยภาพการแข่งขันด้านราคาของสินค้า

ไทยในตลาดโลกได้เพียงบางส่วน  

 

นอกจากน้ี การท่องเท่ียวไทยยังฟ้ืนตัวสอดคล้องกับท่ีเคยประเมินไว้ จึงคงจ านวนนักท่องเท่ียวปี 2565 อยู่ท่ี 

4.5 ล้านคน น าโดยนักท่องเท่ียวจากยุโรป อาเซียน และเอเชียตะวันออก (ไม่รวมจีน) ท่ียังเดินทางเข้าไทยเพ่ิมขึ้น

ตามคาด หลังไทยผ่อนคลายมาตรการท่ีท าให้การเดินทางเข้าออกประเทศสะดวกมากขึ้น ท้ังน้ี  จ านวน

นักท่องเท่ียวจีนยังคงทรงตัวในระดับต่า แต่คาดว่าจะเดินทางกลับมาเท่ียวไทยมากขึ้นในไตรมาส 4/2565 หาก

ความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่รุนแรงขึ้นในฝั่ งจีนและเอเชียตะวันออกในช่วงครึ่งปีหลังน้ี  

 

ส่วนแรงพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐมีข้อจ ากัดมากขึ้น โดยเฉพาะ

การเบิกจ่ายในส่วน พรก. กู้เงินฉุกเฉินเพ่ิมเติม 5 แสนล้านบาทท่ีอนุมัติเม่ือกลางปี 2564 ซ่ึงเหลือวงเงินจ ากัดท่ี

จะสามารถเบิกจ่ายได้อีกเพียง 7.4 หม่ืนล้านบาท ส าหรับน ามาพยุงเศรษฐกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 น้ี อีก

ท้ังการเบิกจ่ายงบลงทุนในส่วนรัฐวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมาท าได้ล่าช้าและต่ากว่าเม่ือเทียบกับปีก่อน    

 

ด้วยแรงส่งของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มแผ่วลง ส่งผลให้ตลาดแรงงานยังฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อีกท้ังความท้าทายจากภาระหน้ีครัวเรือนท่ีสูงและค่าครองชีพท้ังท่ีเร่งตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะหลังการลอยตัว

ของราคาน้ามันดีเซลและก๊าซแอลพีจี พร้อมขึ้นค่าไฟฟ้านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้

ก าลังซ้ือครัวเรือนและความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย  

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบเหล่าน้ีจะถูกชดเชยด้วยปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคอย่าง

ต่อเน่ือง หลังการระบาดในประเทศคลี่คลาย และมีความคืบหน้าของวัคซีนเข็มกระตุ้น ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชน

ท่ัวไป โดยเฉพาะกลุ่มท่ียังมีก าลังซ้ือ จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและจับจ่ายใช้สอยได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากขึ้น 

พร้อมกันน้ี ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านการท่องเท่ียว อาทิ การขยายเวลาใช้สิทธิ์เรา

เท่ียวด้วยกันเฟส 4 และทัวร์เท่ียวไทยไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 และการเพ่ิมสิทธิ์เราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 อีก 

1 ล้านสิทธิ์ ซ่ึงปัจจัยบวกเหล่าน้ีจะช่วยพยุงให้การบริโภคภาคเอกชนยังฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ือง แม้แรงส่งอาจ

แผ่วลงบ้างในช่วงท่ีเหลือของปี 2565  
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วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 

ท้ังน้ี การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนหมวด

เครื่องจักรและรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ สอดคล้องกับทิศทางการฟ้ืนตัวของภาคการผลิตและภาคการค้า  

แต่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างท่ีแพงขึ้น

ตามราคาเหล็กและน้ามันเชื้อเพลิง ตามมาด้วยผลกระทบจากภาวะขาดแคลนแรงงานก่อสรา้งท่ีต่อเน่ืองมาจาก

ปี 2564 หากภาครัฐประกาศให้การโรคโควิด-19 เป็นโรคประจ าถ่ินในครึ่งหลังของปี 2565 ก็จะเอ้ือให้กิจกรรม

ก่อสร้างฟ้ืนตัวเร็วขึ้น   

 

ดังน้ัน ttb analytics  จึงประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตวัท่ี 2.8% ลดลงจาก 3.0% ในการประเมิน

ครั้งก่อนเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ท าให้เศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลานานขึ้นจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึง

จะสามารถกลับสู่ระดับศักยภาพท่ีแท้จริงได้ ท้ังน้ี ยังมีความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวต่ากว่าท่ีประเมิน

น้ีได้จากสาเหตุดังนี้  1)  วิกฤตการณ์ด้านราคาพลังงาน การขาดแคลนอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ีอาจส่งผล

ต่อภาคครัวเรือน การผลิตและการส่งออกสินค้ามีความรุนแรงกว่าท่ีคาด 2) เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวนาน

กว่าท่ีคาดการณ์จากมาตรการ Zero-Tolerance COVID-19 Policy และ 3) เศรษฐกิจโลกเส่ียงเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยหากไม่สามารถรองรับแรงกดดันจากอัตราดอกเบ้ียท่ีตึงตัวขึ้นเร็ว ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ียังต้องติดตาม

พัฒนาการต่อไป  

 

เม่ือพิจารณากลยุทธ์การปรับตัว ภาครัฐควรเน้นให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ และหาโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยในช่วงวิกฤตอาหารโลก โดยเน้นกระตุ้นกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวในประเทศให้เชื่อมโยงสู่เมืองรองมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยกระจายเม็ดเงินจากผู้ท่ีมีก าลังซ้ือไปสู่เศรษฐกิจ

ชุมชนได้มากขึ้น และส่งเสริมให้ภาคธรุกิจเร่งลงทุนเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ BCG Economy อีกท้ัง เน่ืองจากช่วงนี้เกิด

วิกฤตอาหารโลก จากการท่ีหลายประเทศได้ประกาศห้ามส่งออกสินค้าเกษตรบางรายการเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ 

จึงถือเป็นโอกาสดีท่ีภาครัฐควรเน้นความส าคัญของการบริหารจัดการต้นทุนของเกษตรกรให้ดีขึ้น เร่ง

ส่งเสริมผู้ประกอบการหาช่องทางกระจายสินค้าเกษตรและเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ของไทยเพ่ือส่งออก ในช่วงวิกฤตอาหารและช่วงท่ีราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง  

 

 
 


