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วันพฤหัสที่ 15 ธนัวาคม 2565 

ttb analytics ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 โตได้ 3.6% แรงส่งจากนักท่องเที่ยว

ต่างชาติและการบริโภคในประเทศ แม้มีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว  

 

ความต้องการสินค้าในหลายประเทศท่ัวโลกชะลอตัวลงชัดเจน หลังค่าครองชีพอยู่ในระดับสูงต่อเน่ือง 

ท าให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่เร่งปรับข้ึนดอกเบ้ียเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ โดยรวมมีผลเกี่ยวเน่ืองท าให้

กิจกรรมภาคการผลิตและการส่งออกสินค้าท่ัวโลกมีทิศทางชะลอตัวลง สะท้อนจากข้อมูลส ารวจค า

ส่ังซ้ือเพ่ือการส่งออกท่ัวโลก (Global PMI New Export Orders) ท่ีลดลงต่อเน่ืองนับตั้งแต่ช่วง

เมษายน 2565 ปัจจัยเหล่าน้ีย่อมส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าของไทยในปี 2566 อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics จึงประเมินว่า การเติบโตของมูลค่า

การส่งออกสินค้าของไทยในปี 2566 จะอยู่ท่ีราว 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวเพียง 2.8% 

ลดลงจากท่ีเคยประเมินไว้ โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนและสหภาพยุโรปซ่ึงมีสัดส่วนส่งออกกว่า 21% 

มีสัญญาณอ่อนแรงลงค่อนข้างชัดเจน 

 

อย่างไรก็ดี สถานการณ์นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางกลับเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความ

ชัดเจนข้ึนต่อเน่ือง โดย 10 เดือนแรกของปีมีนักท่องเท่ียวขาเข้าสะสมอยู่ท่ี 7.2 ล้านคน สูงกว่าท่ีเคย

ประเมินไว้ และมองว่าการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างชาติจะยังฟ้ืนตัวได้ต่อเน่ืองในระยะข้างหน้า 

เบื้องต้นจึงได้ปรับเพ่ิมประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2565 และ 2566 อยู่ท่ี 10.5 และ 

22.4 ล้านคน ตามล าดับ โดยการฟ้ืนตัวมาจากนักท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มเอเชียตะวันออกท่ี

ไม่รวมจีนเป็นหลัก  

 

ส าหรับในปี 2566 มีโอกาสท่ีตัวเลขนักท่องเท่ียวจะสูงกว่าท่ีมองไว้จากนักท่องเท่ียวจีน เอเชียใต้และ

ตะวันออกกลาง เป็นหลัก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีนท่ีล่าสุดปลายปี 2565 ได้เร่ิมผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมโรคโควิด-19 ท่ีเข้มงวดภายในประเทศลงแล้ว รวมถึงผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกพรมแดน

กับฮ่องกง โดยมองว่าอย่างเร็วท่ีสุดในช่วงไตรมาส 2/2566 จีนจะปรับลดความเข้มงวดในการ

ควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนกับประเทศอ่ืน ๆ ลงเพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ

นักท่องเท่ียวจีนมาไทยในปี 2566  

 

ในส่วนการน าเข้าบริการของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเน่ืองตามแนวโน้มค่าระวางเรือท่ีถูกลง แต่

ผลดีอาจถูกลดทอนลงไปบ้างบางส่วน เน่ืองมาจากคนไทยท่ีมีก าลังซ้ือสูงบางส่วนท่ีออกเท่ียว

ต่างประเทศมากข้ึนหลังหยุดเดินทางมานานในช่วงวิกฤตโควิด-19 จึงประเมินว่าดุลบริการของไทยจะ

กลับมาเกินดุลได้ ในต้นปี  2566 หลังขาดดุลอย่างมากในช่วงปี 2563-2565 การฟ้ืนตัวของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติส่งผลดีต่อการจ้างงานในภาคบริการ และช่วยให้ความเช่ือม่ันผู้บริโภคมีทิศทาง

ดีข้ึนด้วย ปัจจัยเหล่าน้ีช่วยสนับสนุนการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนในปี 2566 สะท้อนจากการ

เติบโตของยอดค้าปลีกท่ีทยอยปรับดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพในภาพรวม

ท่ียังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านอาหารและสินค้าท่ัวไปผ่านห้างสรรพสินค้าท่ียัง

ขยายตัวดี สอดคล้องกับยอดการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ท่ียังดอียู่อย่างต่อเน่ือง ส่วนการท่องเท่ียว

ภายในประเทศของคนไทยในปี 2566 ยังมีการเติบโตของจ านวนคนต่อคร้ังของการเดินทางอยู่  แต่

ยอดการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวโดยรวมอาจแผ่วลงบ้าง เน่ืองจากต้นทุนค่าใช้จ่ายท่องเท่ียวท่ีแพง

ข้ึนและค่าครองชีพท่ีสูง  
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ส าหรับแรงส่งจากภาครัฐในระยะข้างหน้า คาดว่าจะยังมีข้อจ ากัดจากความสามารถในการเร่ง

เบิกจ่าย สะท้อนได้จากงบลงทุนท่ีมียอดเบิกจ่ายสะสมนับตั้งแต่เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 ยัง

อยู่ท่ีราว 15% ของกรอบงบประมาณ ซ่ึงถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ากว่าปีก่อนเล็กน้อย ส่วนการเบิกจ่ายงบ

ประจ าสะสมยังอยู่ ท่ีราว 29% ของกรอบงบประมาณท่ีตั้งไว้  ถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ากว่าปีก่อน

ค่อนข้างมาก ระดับมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมปรับเพ่ิมข้ึน ตาม

ข้อมูลจริงของการลงทุนในช่วง ไตรมาส 3/2565 ท่ีสูงกว่าท่ีเคยประเมินไว้ แต่มุมมองโมเมนตัมการ

ลงทุนของภาคเอกชนในระยะหน้าจะได้รับผลลบท้ังจากการส่งออกท่ีชะลอตัว การแผ่วตัวลงของภาค

ก่อสร้างและอสังหาฯ รวมถึงการลงทุนภาครัฐท่ียังมีโอกาสเผชิญขีดจ ากัดในการเบิกจ่าย  

 

จากปัจจัยข้างต้น ttb analytics จึงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวท่ี 3.6% เร่งตัวข้ึน

จากปี 2565 ซ่ึงอยู่ท่ี 3.2% โดยการฟ้ืนตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติและการบริโภคจะเป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนหลักท่ีท าให้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดี ดังน้ัน การปรับใช้นโยบายเพ่ือกระตุ้นเม็ดเงินการ

ใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวท้ังไทยและต่างชาติ เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ รวมท้ัง

น าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จะสามารถท าให้เศรษฐกิจ

ไทยในปี 2566 ขยายตัวได้มากข้ึน แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงก็ตาม 

 

 

 

 

 


