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วันอังคารที่ 2 กันยายน 2565 

ttb analytics มองเศรษฐกิจโลกชะลอตัวพร้อมปัจจัยเส่ียงเพ่ิมเติม คาดว่าปี 2565 ส่งออกยังโตได้ 

8.1% สวนทางการน าเข้าท่ีเร่งตัวสูง   

 

เข้าสู่ช่วงปลายปี 2565 เศรษฐกิจโลกก าลังเผชิญปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือไปจากผลกระทบท่ีเกิดจาก

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนท่ีเร่ิมต้นข้ึนในช่วงต้นปี 2565 หลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในช่วงที่เหลือของปี  2565 นี้ นับเป็นส่ิงที่ไมส่ามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า เช่น ภัยแล้ง และความเส่ียงจากความขัดแย้ง

ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะกรณีจีนและไต้หวัน ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกที่ก าลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากวิกฤตโควิด-19 

ได้เกิดความผันผวนและมีความแตกต่างกันในจังหวะการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อ

ทิศทางเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 

ภาพรวมเศรษฐกิจท่ัวโลกล่าสุดก าลังเข้าสู่ช่วงชะลอตัวตามการลดลงของก าลังซ้ือ อันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก

ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากราคาพลังงานเป็นหลัก ประกอบกับธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ อยู่ในช่วงเร่งขึ้น

ดอกเบี้ยซึ่งท าให้ต้นทุนทางการเงินโดยรวมทั่วโลกเพ่ิมขึ้น ขณะที่รายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้อย่างจ ากัด 

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบั่นทอนก าลังซื้อของครัวเรือนทั่วโลกโดยรวมและน ามาสู่การปรับลดการจับจ่ายใช้สอย โดยจะสะท้อน

ได้จากยอดการค้าปลีกทั่วโลกที่มีแรงส่งลดลงในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นี้ 

 

นอกจากน้ี การผลิตท่ัวโลกก็มีแนวโน้มแผ่วลงด้วย ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากอุปสงค์ท่ัวโลกท่ีเร่ิมแผ่วลง และอีกปัจจัยมา

จากแนวทางควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดของประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชีย คือ จีน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้

กระบวนการผลิตสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์ ในหลายประเทศที่เป็นซัพพลายเชนของจีนเกิด

ภาวะสะดุดลงในช่วงกลางปี และในระยะต่อไปยังมีโอกาสสะดุดลงได้อีกในช่วงที่เหลือของปีขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาว ส าหรับกรณีปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนก็มีส่วนท าให้ความต้องการสินค้าในหมวด

โลหะจากจีนปรับลดลงต่อเนื่องด้วย ซึ่งส่งผลกระทบเกี่ยวโยงไปถึงการผลิตเพ่ือส่งออกสินค้าในหมวดดังกล่าวในบาง

ประเทศ เช่น ไทย 

 

ดังนั้น แรงส่ง (momentum) ของกิจกรรมทางการผลิตในหลายประเทศจึงได้หดตัวแล้วนับแต่ช่วงกลางปี อาทิ สิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ รวมถึงบางประเทศในยุโรป (อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ) ส่วนการผลิตในสหรัฐอเมริกายังอยู่ในทิศทาง

ชะลอตัวลง  นอกจากนี้ ล่าสุดข้อมูลผลส ารวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ก็สะท้อน

ให้เห็นว่า มีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่แนวโน้มกิจกรรมภาคการผลิตเข้าสู่ภาวะหดตัวเพ่ิมเติม อาทิ กลุ่มยูโรโซน โดยเฉพาะ

เยอรมนี อังกฤษ แคนาดา จีน และเกาหลีใต้ 

 

ช่วงท่ีเหลือของปี 2565 ยังมีปัจจัยเส่ียงอ่ืนท่ีเข้ามากระทบเศรษฐกิจโลกเพ่ิมเติม คือ 1) ภัยแล้งรุนแรงที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบให้ราคาอาหารทั่วโลกยังคงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะราคาข้าวโพดที่อาจเร่งตัวขึ้นจาก

ปริมาณการเพาะปลูกที่ไม่เพียงพอ แม้แรงกดดันต่อราคาอาหารโลกโดยรวมอาจลดลงไปบ้างหลังยูเครนสามารถกลับมา

ส่งออกธัญพืชทางเรือได้อีกคร้ัง อีกทั้งภัยแล้งยังส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะในจีน ซึ่งเป็น

ความเส่ียงต่อกิจกรรมการผลิตในบางเมืองหลักของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ อีกด้วย  2)  ความเส่ียงจากความขัดแย้งทางด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงและรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกรณีจีนและไต้หวัน ซึ่งการตอบโต้ในประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวได้

ส่งผลต่อการผลิตและส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีฐานการผลิตหลักที่ไต้หวัน ดังนั้น จึงเป็นความเส่ียงที่จะเห็น

ผลกระทบด้านลบต่อกระบวนการผลิตสินค้าในกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชัดเจนขึ้นในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมี

ความเส่ียงจากผลกระทบของพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่ก าลังเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าในเมืองส าคัญของทั้งสองประเทศ จึงยังต้องติดตามเพ่ือประเมินสถานการณ์และ

ผลกระทบต่อการผลิตต่อไป 

 

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงสามารถแบ่งกลุ่มเศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกที่

แรงส่งทางเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลง และกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงชัดเจนว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย คือ สหภาพยุโรป

และอังกฤษ เนื่องมาจากค่าครองชีพที่เร่งตัวในระดับสูงจากวิกฤตพลังงานในยุโรป ราคาอาหารที่เร่งตัว ต้นทุนทาง

การเงินที่เพ่ิมขึ้นเร็วตามการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งไทยมีการส่งออก
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วันอังคารที่ 2 กันยายน 2565 

สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปยุโรปสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ราว 16% ของมูลค่าส่งออกสินค้า

ประเภทดังกล่าวไปทั่วโลก 

 

ด้านนัยต่อการส่งออกสินค้าของไทย เศรษฐกิจคู่ค้าทั่วโลกที่ชะลอตัวลง บนเง่ือนไขที่ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้า

หมวดอาหาร อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง/แห้ง เนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปต่างๆ ซึ่งมูลค่าการส่งออกหมวดอาหารคิดเป็น

ร้อยละ 20 ของการส่งออกสินค้าของไทยทั้งหมด ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics จึงประเมินว่าการ

ส่งออกสินค้าของไทย ณ  7 เดือนแรกท่ีขยายตัวดีถึงร้อยละ 11.6 จากระยะเดียวกันเม่ือเทียบกับปี 2564  จะชะลอตัวลง

เหลือร้อยละ 3.5 ในช่วงห้าเดือนท่ีเหลือของปี 2565 น้ี และท าให้ท้ังปีการส่งออกสินค้าของไทยจะขยายตัวท่ีร้อยละ 8.1 คิด

เป็นเม็ดเงินส่งออกท่ี 293 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงถือว่ายังสูงกว่ามูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2564 ซ่ึงมีอยู่ท่ี 270 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ  

 

เมื่อวิเคราะห์ในมิติรายสินค้าพบว่า สินค้าส่งออกที่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจต่างประเทศจะเป็นสินค้ากลุ่มที่ใช้ชิปเซ

มิคอนดักเตอร์ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เนื่องจากจะได้รับผลเสียจากปัญหาการสะดุดตัวในซัพพลายเชน (supply 

disruption) และอุปสงค์ในต่างประเทศที่ลดลง อาทิ รถยนต์และช้ินส่วน คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ การ

ส่งออกสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและโลหะ ก็จะลดลงตามทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ชะลอตัว

ลงเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม มองว่าผลดีจากการส่งออกสินค้าของไทยที่ยังขยายตัวได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง

นั้น ก็จะถูกลดทอนลงจากการน าเข้าสินค้าของไทยที่เร่งตัวสูงกว่าการส่งออกที่ร้อยละ 17.6 ตามการน าเข้าสินค้ากลุ่ม

พลังงาน และการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตที่เพ่ิมขึ้นเป็นหลัก และดุลการค้าของไทยก็มีแนวโน้มขาดดุลราว 2 หมื่น

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565 นี้  

 

 


