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 IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2022-23 ขยายตัวเท่ากันที่ 3.6% ลดลงมากจาก
ประมาณการในเดือน ม.ค. ที่ 4.4% และ 3.8%  โดยเป็นผลมาจากสงครามท่ีท าให้
เศรษฐกิจยูเครนและรัสเซียในปี 2022 มีแนวโน้มหดตัวแรง นอกจากน้ัน 
ผลกระทบยังลามไปท่ัวโลกผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงความเช่ือมโยงทางการเงิน ราคาพลังงานและอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนได้ส่งผล
กระทบไปท่ัวโลก ซึ่งประเทศท่ีมีรายได้น้อยเป็นกลุ่มท่ีกระทบมากท่ีสุด  

ส าหรับเศรษฐกิจไทย IMF ปรับลดคาดการณ์ในปี 2022-23 สอดคล้องกับ
มุมมอง Krungthai COMPASS โดย IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 2022-23 จะ
เติบโตลดลงจากขยายตัว 4.1% และ 4.7% ในการประเมินครั้งก่อน เหลือขยายตัว
ท่ี 3.3% และ 4.3% สอดคล้องกับ Krungthai COMPASS ท่ีมองวา่เศรษฐกิจไทย
ในปี 2022-23 จะขยายตัวชะลอลงจากผลกระทบของสงคราม โดยคาดวา่จะเติบโต
ลดลงจากประมาณการเดิมท่ี 3.8% และ 5.2% มาอยู่ท่ี 3.0% และ 5.1% 

 อัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และอยู่ในระดับสูงนานกว่าท่ีคาดไว้
ครัง้ก่อน แต่โอกาสการเกิดภาวะ Stagflation มีไม่มากนัก IMF มองว่า อัตรา
การเรง่ข้ึนของราคาน้ามันในปัจจุบันยังต่ากวา่ในทศวรรษ 1970 อีกท้ัง เศรษฐกิจ
ในปัจจุบันพ่ึงพาน้ามันน้อยกวา่ในทศวรรษ 1970 นอกจากน้ัน การด าเนินนโยบาย
การเงินในปัจจุบันก็เปล่ียนแปลงไป และความน่าเช่ือถือของนโยบายการเงินก็ดี
ข้ึนเม่ือเทียบกับยุคก่อน ท าให้เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของประเทศ
ส่วนใหญ่จะยังอยู่ในเป้าหมายท่ีก าหนด สอดคล้องกับทิศทางของไทยท่ี 
Krungthai COMPASS ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยจะเร่งข้ึนในปี 2022 ท่ี 
4.7% ก่อนท่ีจะชะลอลงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 2023 ท่ี 1.9% 

IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้ นช้าลงไปอกี 
จากสงครามรสัเซียและยูเครนท่ีสรา้งความเสียหายรุนแรง 



2 

Macro 

IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2022-23 ขยายตัวเท่ากันท่ี 3.6% ลดลงจากประมาณการเดิมในเดือน 

ม.ค. ท่ี 4.4% และ 3.8% ตามล าดับ โดยเป็นผลมาจากสงครามท่ีท าให้ในปี 2022 เศรษฐกิจยูเครนมี

แนวโน้มหดตัวแรงถึง 35% และเศรษฐกิจรัสเซียหดตัวท่ี 8.5% ผลกระทบยังลามท่ัวโลกผ่านราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ การค้าระหวา่งประเทศ รวมถึงความเชื่อมโยงทางการเงิน ราคาพลังงานและอาหารท่ี

เพ่ิมขึ้นได้ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ซ่ึงประเทศท่ีมีรายได้น้อยเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด โดย 

IMF มองวา่ 5 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะส้ัน ได้แก่ 

สงครามยูเครน การรุกรานของรัสเซีย และการถูกคว่าบาตรของรัสเซียส่งผลกระทบ

โดยตรงกับยูเครน รัสเซีย และเบลารุส และผลกระทบจะขยายไปในวงกว้างขึ้น ท้ังทางด้าน

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีสูงขึ้น การค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังความเชื่อมโยงทาง

การเงนิ ไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะยุโรป  

ภาวะการเงินท่ีตึงตัวมากขึ้น และความผันผวนในตลาดการเงินท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ก่อนเกิด

สงคราม เงินเฟ้อได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ และท าให้ธนาคารกลางหลายแห่งใช้

นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบ้ียในประเทศเศรษฐกิจหลักเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว สอดคล้องกับประเทศเกิดใหม่หลายประเทศท่ีได้ด าเนินนโยบายการเงินเข้มงวด

เช่นเดียวกัน ยกเว้นประเทศจีนท่ีอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า นโยบการเงินท่ีคาดว่าจะ

เข้มงวดขึ้นต่อเนื่องและความกังวลเก่ียวกับสงครามท าให้ตลาดการเงนิมีความผันผวนมาก 

การสนับสนุนจากนโยบายการคลังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก Policy Space ของนโยบาย

การคลังถูกบ่ันทอนจากการใช้จ่ายในระดับสูงช่วง COVID-19 ขณะท่ีรายได้จากภาษีท่ีลดลง

ในช่วงวิกฤติ ท าให้การสนับสนุนจากนโยบานการคลังในปี 2022-23 จะลดลงโดยเฉพาะใน

ประเทศเศรษฐกิจหลัก 

 เศรษฐกิจจีนท่ีชะลอลง ส่งผลในวงกว้างต่อประเทศในภูมิภาค และประเทศท่ีส่งออกสินค้า

โภคภัณฑ์ การติดเชื้อท่ีเพ่ิมขึ้นและนโยบาย Zero Covid ท าให้มีโอกาสท่ีจีนจะล็อกดาวน์มาก

ขึ้นอกี ซึ่งจะส่งผลมากต่อการอปุโภคบรโิภคในประเทศจีน 

 โรคระบาดและการเข้าถึงวัคซีน การประมาณการของ IMF ต้ังอยู่บนสมมิตฐานว่า การฉีด

วัคซีนครบโดสในหลายประเทศยังไม่ครอบคลุมประชากรถึง 70% ท าให้มีโอกาสท่ีจะมีการ

แพร่ระบาดได้อีก อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงจากการท่ี

คนเริม่สามารถปรบัตัวให้อยู่รว่มกับโควดิ-19 ได้ รวมถึงวธิีการรกัษาท่ีพัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

IMF ปรบัคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2022-23 โตเท่ากันท่ี 3.6%ต่ากวา่

ประมาณการครัง้ก่อน จากผลของสงคราม 
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IMF ประเมนิภาวะเศรษฐกิจรายประเทศและภูมภิาค มสีาระส าคัญดังน้ี 

 เศรษฐกิจยูเครนและรัสเซีย IMF มองว่าเศรษฐกิจยูเครนอาจหดตัวถึง 35% และแม้

สงครามจะจบลง ความเสียหายท้ังทางด้านชีวติและทรพัย์สินท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจจะต้องใช้

เวลาหลายปีในการฟื้ นกลับมา ด้านรัสเซีย การคว่าบาตรจากนานาประเทศ การสูญเสียการ

เข้าถึงระบบ Swift การระงับทรัพย์สินของธนาคารกลาง รวมถึงการระงับการซื้อขาย

น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติของรสัเซียในบางประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรสัเซียอย่าง

รุนแรง นอกจากนั้น การถอนตัวของบรษัิทต่างชาติขนาดใหญ่ส่งผลต่อหลายอุตสาหกรรม 

เช่น การบิน การเงิน ซอฟต์แวร ์เป็นต้น ท าให้ IMF ประเมินวา่ เศรษฐกิจรสัเซียจะหดตัวแรง

ในปี 2022 ท่ี 8.5% และหดตัวต่อเนื่องในปี 2023 ท่ี 2.3% 

กลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนาในยุโรป รวมถึงยูเครนและรัสเซีย คาดว่า

เศรษฐกิจจะหดตัว 2.9% ในปี 2022 ก่อนท่ีจะขยายตัว 1.3% ในปี 2023 การหดตัวมาจาก

ผลกระทบของราคาพลังงานท่ีสูงขึ้นส่งผลต่ออุปสงค์ในประเทศ และการค้าระหวา่งประเทศ

ท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศบอลติกจะได้รับผลกระทบมากจากการหดตัวของ

เศรษฐกิจรสัเซีย นอกจากนั้น การไหลเข้าของผู้ล้ีภัยจะสร้างแรงกดดันต่อสวสัดิการสังคม

ของประเทศนั้น แต่ในระยะปานกลางจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมขึ้นของแรงงานและรายได้ภาษี 

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป ผลกระทบหลักของประเทศในกลุ่มมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ราคาและความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศท่ีเป็นผู้น าเข้าพลังงานเป็น

หลัก ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของราคาส่งผลลบต่อ terms-of-trade ส่งผลต่อการลดลงของ

ผลผลิต และการเพ่ิมขึ้นของเงินเฟ้อ ปัญหาซัพพลายเชนยังส่งผลต่อบางกลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ ท่ีสงครามท าให้วัตถุดิบหลักบางชนิดในการ

ผลิตรถยนต์ประสบปัญหาในการผลิต ด้วยปัจจัยดังกล่าว IMF ประเมินวา่ เศรษฐกิจยุโรปจะ

ขยายตัวลดลงจาก 3.9% ในการประเมินครั้งก่อน มาอยู่ท่ี 2.8% โดยประเทศท่ีปรับลดลง

มากสุด ได้แก่ เยอรมนี และอิตาลี ท่ีมีภาคการผลิตขนาดใหญ่ และพ่ึงพาการน าเข้าพลังงาน

จากรสัเซียในระดับสูง  

ทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาและแคนาดามีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ 

คู่ขัดแย้งไม่มากนัก แต่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลง จากการลดลงของเงินกระตุ้น

เศรษฐกิจท่ีมากกว่าคาด นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ และการชะลอตัวลง

ของเศรษฐกิจคู่ค้า ขณะท่ีแคนาดาได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจสหรฐัฯ ท่ีมีแนวโน้มเติบโต

ลดลง 

 

 

 

เศรษฐกิจรายกลุ่มประเทศและรายประเทศส่วนใหญ่ปรบัลดลงจากการ

ประเมินครัง้ก่อน 



4 

Macro 

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2023  
เปรยีบเทียบเดือน ม.ค. 2022 และ เดือน เม.ย. 2022 (% GDP growth)  

รูปท่ี 1 ประมาณการเศรษฐกิจ ในป ี2022 - 2023 

ที่มา: IMF (รายงาน World Economic Outlook  เดือน เม.ย. 2022)   
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 IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยลดลงจากการประเมินในครัง้ก่อนค่อนข้างมาก โดย การ

ประเมินในครั้งนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในปี 2022-2023 ท่ี 3.3% และ 

4.3% ตามล าดับ ลดลงจากประมาณการเดิมในเดือน ม.ค. ท่ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 

2022-2023 จะขยายตัว 4.1% และ 4.7% ตามล าดับ สอดคล้องกับมุมมองของ 

Krungthai COMPASS ท่ีมองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2022 จะขยายตัวชะลอลงจาก

ประมาณการเดิมมาอยู่ท่ี 3.0% จากผลกระทบของสงครามยูเครนและรสัเซีย ก่อนจะ

ขยายตัวเรง่ขึ้นในปี 2023 ท่ี 5.1% 

รูปท่ี 2  ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดในแต่ละภูมิภาค (%) 
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Implication: 

 IMF มองวา่ อัตราเงินเฟ้อท่ัวโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และอยู่ในระดับสูงนานกวา่ท่ีคาดไว้

ครั้งก่อน สงครามท าให้ราคาพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นมากในปี 2022 และราคาอาหารจะเพ่ิมขึ้น

ตามมาในปี 2023 จากเงื่อนเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต ท าให้คาดว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 

2022-23 ของประเทศพัฒนาแล้วจะอยู่ท่ี 5.7% และ 2.5% เพ่ิมขึ้นจากการประเมินในครั้ง

ก่อนท่ี 3.9% และ 2.1% ส าหรับอัตราเงินเฟ้อในปี 2022-23 ประเทศก าลังพัฒนาจะพุ่งขึ้นท่ี 

8.7% และ 6.5% เพ่ิมขึ้นมากจากการประเมินในครัง้ก่อนท่ี 5.9% และ 4.7%  

อย่างไรก็ดี โอกาสการเกิดภาวะ Stagflation มไีมม่ากนัก การปรบัขึ้นของอตัราเงนิเฟ้อซึ่ง

เป็นผลมาจากราคาน้ามันในตลาดโลก เป็นเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในช่วง

ทศวรรษ 1970 ท่ีราคาน้ามันพุ่งสูงขึ้นจากการท่ีสมาชิกกลุ่ม OPEC ร่วมกันลดก าลังการ

ผลิต และท าให้เกิดภาวะ Stagflation ท่ีเศรษฐกิจเติบโตและการจ้างงานอยู่ในระดับต่า สวน

ทางกับอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราการเรง่ขึ้นของราคาน้ามันในปัจจุบัน ยัง

ต่ากว่าในทศวรรษ 1970 มาก อีกท้ัง เศรษฐกิจในปัจจุบันพ่ึงพาน้ามันน้อยกว่าในทศวรรษ 

1970 กวา่ 3.5 เท่า* นอกจากนั้น การด าเนินนโยบายการเงินในปัจจุบันก็เปล่ียนแปลงไปมาก 

ธนาคารกลางหลายแห่งมีความเป็นอิสระมากขึ้น และความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินก็ดี

ขึ้นมากเมื่อเทียบกับยุคก่อน ท าให้ IMF มองว่า เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางของ

ประเทศส่วนใหญ่จะยังอยู่ในเป้าหมายท่ีก าหนด สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยท่ี 

Krungthai COMPASS ประเมินวา่ อตัราเงนิเฟ้อของไทยจะเรง่ขึ้นในปี 2022 ท่ี 4.7% ก่อนท่ี

จะชะลอลงอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปี 2023 ท่ี 1.9% นอกจากนั้น การประมาณการ

เศรษฐกิจก็ยังขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียช่วงก่อนโควดิ-19 ท้ังหมดนี้ท าให้ IMF 

คาดว่า ภาวะ Stagflation จะยังไม่เป็นประเด็นในขณะนี้ อย่างไรก็ดี ความเส่ียงเศรษฐกิจ

โลกหลายปัจจัยในปัจจุบันอาจท าให้การเติบโตลดลง และเงนิเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้นไปอกี ซ่ึงก็จะเป็น

การเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดภาวะ Stagflation ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 เศรษฐกิจโลกในปัจจบุันพ่ึงพาน้ามนัน้อยกวา่ในอดีตมาก 

ที่มา: IMF 
* Oil intensity ค านวณจาก ปรมิาณน้ามันในจ านวนบารเ์รลที่ต้องใชเ้พ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม  1 ล้านดอลลาร ์ในราคาปฐีานคงท่ีป ี2017 


