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วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 

ttb analytics มองเศรษฐกิจไทยปี 2566 เติบโต 3.7% เร่งขึ้นจากปี 2565 ที่ 3.2% โดย

ได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และวัฏจักรการบริโภคที่ฟ้ืนตัว ท่ามกลาง

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 

 

ความต้องการสินค้าท่ัวโลกส่งสัญญาณชะลอตัวนับตั้งแต่เข้าสู่ไตรมาส 3 ปี 2565 ตามก าลังซ้ือท่ี

ลดลงจากแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับสูงและการเร่งตัวของดอกเบ้ียท่ัวโลก สะท้อนจากภาคการค้า 

ผ่านการหดตัวของยอดการค้าปลีกรายเดือน กิจกรรมในภาคการผลิตและบริการผ่านดัชนีผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ท่ีออกมาสะท้อนภาพหดตัวเช่นกัน โดยพบว่าเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปและ

อังกฤษก าลังเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนข้ึน และคาดว่าจะถดถอยอย่างเต็มท่ีในปี 2566 ขณะท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศส าคัญในเอเชียล้วนมีทิศทางชะลอตัวลง ด้วยแนวโน้มการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแรงลง ปัจจุบันกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มีการปรับลดประมาณ

การเศรษฐกิจโลกในปี  2566 ลงจาก 3.6% (คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2565) เหลือ 2.9% 

(คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2565)  

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า การเติบโตของมูลค่าการส่งออกสินค้า

ของไทยในปี 2566 จะอยู่ท่ีราว 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวเพียง่ 3.4% ชะลอตัวลงจากปี 

2565 ตามทิศทางเศรษฐกิจคู่ค้าท่ีอ่อนแรงลง ขณะท่ีบางภูมิภาคก าลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ชัดเจน ท้ังน้ี การส่งออกสินค้าของไทยยังมีความเส่ียงด้านต่าเพ่ิมเติม โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยดังน้ี 1) 

เศรษฐกิจโลกท่ีอาจชะลอตัวมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ หลังท่ัวโลกเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาข้ึนในระดับท่ีแรง

และรวดเร็ว 2) ระดับราคาสินค้าท่ัวโลกท่ีอาจทรงตัวในระดับสูงนานกว่าท่ีคาด 3) ความสามารถใน

การบริหารจัดการวิกฤตขาดแคลนพลังงานในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวท่ีก าลังมาถึง 

และ 4) ภัยธรรมชาติ รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีก าลังรุนแรงข้ึนท้ังในสหภาพยุโรปและ

ช่องแคบไต้หวัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา การชะงักงันหรือสะดุดของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain Disruption)    และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกรุนแรงมากกว่าท่ีได้ประเมิน

ไว้ ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าในปี 2566 จะขยายตัวเพียง 1.0% ชะลอตัวลงจากปี 2565 ตามราคา

พลังงานในตลาดโลกท่ีเร่ิมลดลง โดยรวมท าให้มองภาพดุลการค้าระหว่างประเทศ (ข้อมูลจาก

กระทรวงพาณิชย์) ปี 2566 จะขาดดุลน้อยกว่าปี 2565  

 

ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทยจะมีทิศทางดีข้ึนต่อเน่ืองไปยังปี 2566 หลังจากไทยและ

ประเทศต่าง ๆ ได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกพรมแดนพร้อมกันนับตั้งแต่ช่วงครึ่ง

หลังปี 2565 โดย ttb analytics มองว่านักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาเท่ียวประเทศไทยในปี 2566 จะ

อยู่ท่ีราว 18.5 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจาก 9.5 ล้านคนในปี 2565 โดยกลุ่มท่ีจะเข้ามาเท่ียวมากท่ีสุดยังเป็น

นักท่องเท่ียวแถบอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และกลุ่มเอเชียตะวันออก คือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

ส าหรับนักท่องเท่ียวยุโรปยังมีแนวโน้มเข้ามาเท่ียวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับไม่มากนัก

เม่ือเทียบกับปริมาณนักท่องเท่ียวจากฝั่ งเอเชีย  อย่างไรก็ดี จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติยังมีโอกาสท่ี

จะดีกว่าท่ีประเมินไว้จากนักท่องเท่ียวในประเทศเหล่าน้ี ได้แก่ 1) นักท่องเท่ียวเอเชียใต้และตะวันออก

กลางท่ีเติบโตสูงหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายเป็นต้นมา   ได้แก่  อินเดีย  กลุ่ม  GCC 

(ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน) 2) นักท่องเท่ียวจีน อาจจะ

ออกมาท่องเท่ียวต่างประเทศได้มากข้ึนในปี 2566 หลังทางการจีนเร่ิมส่งสัญญาณผ่อนคลาย
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แนวนโยบายควบคุมโรค  ส่วนการน าเข้าบริการของไทยมีแนวโน้มชะลอลงตามค่าระวางเรือท่ีราคา

ทยอยลดลงต่อเน่ือง ส่งผลให้ดุลบริการของไทยในปี 2566 มีโอกาสจะกลับมาเกินดุลได้เล็กน้อย หลัง

ขาดดุลอย่างมากในช่วงปี 2563-2565 

 

ท้ังน้ี อัตราเงินเฟ้อของไทยจะเร่ิมแผ่วลงนับตั้งแต่ปลายปี 2565 จากผลของฐานท่ีสูงในปี 2564  ซ่ึง 

ttb analytics มองเงินเฟ้อปี 2566 จะอยู่ท่ี 2.6% ชะลอลงจากเงินเฟ้อปี 2565 อยู่ท่ีราว 6.1% อย่างไร

ก็ตาม ระดับราคาสินค้าในประเทศจะยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปจนถึงกลางปี 2566 ก่อนจะทยอย

ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งหลังของปี 2566 ดังน้ัน ค่าครองชีพท่ีแพงและหน้ีครัวเรือนใน

ระดับสูง ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยท่ีก าลังอยู่ในช่วงขาข้ึน จึงยังคงเป็นปัจจัยกดดันก าลังซ้ือในประเทศ

อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี กิจกรรมการท่องเท่ียวของคนไทยภายในประเทศท่ีคาดว่าจะยังอยู่ในระดับ

ดีต่อเน่ืองในปี 2566 และก าลังซ้ือของกลุ่มคนรายได้ระดับกลาง-บนท่ียังอยู่ในระดับดี จะเป็นปัจจัย

หลักท่ียังช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชนให้ยังขยายตัวได้ท่ามกลางปัจจัยท้าทาย สอดคล้องกับทิศ

ทางการบริโภคในหมวดบริการท่ีฟ้ืนตัวชัดเจน จึงมองว่าการบริโภคภาคเอกชนในปี 2566 จะสามารถ

ขยายตัวได้ท่ี 3.5% ซ่ึงถือเป็นระดับการเติบโตใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยก่อนวิกฤตโควิด-19 ระหว่างปี 

2559-2562 

 

ส าหรับเม็ดเงินการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2566 ประเมินว่าอาจลดลง แม้งบประมาณจะเพ่ิมข้ึนจากปี 

2565 ก็ตาม ประกอบกับการชะลอตัวลงของการส่งออกสินค้าในปี 2566 น้ี จึงประเมินว่าการลงทุน

ภาคเอกชนในปี 2566 จะขยายตัวท่ี 2.6% ชะลอลงจากปี 2565 ท่ี 3.0%  

 

จากปัจจัยท้ังหมดข้างต้น ttb analytics จึงประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวท่ี 3.7% 

เร่งข้ึนจาก 3.2% ในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกิจกรรมท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

ต่างชาติและชาวไทย รวมท้ังการบริโภคภาคเอกชนท่ีอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวต่อเน่ืองไปในปี 2566 ท้ังน้ี 

โดยรวมเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวได้สูงกว่าตามท่ีคาดการณ์จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ แต่มีความ

เส่ียงด้านต่าจากความขัดแย้งระหว่างประเทศเศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางชะลอตัวลง และภาระหน้ี

ครัวเรือนของไทยท่ียังเป็นแรงกดดันต่อเน่ือง 

 


