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มุมมองเศรษฐกิจหลัง COVID-19 
(Moving forward) 

Nov 2021-Jan 2022 

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2022 จะมีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อเน่ืองจากปีก่อน 

แต่ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเส่ียง โดยสถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ 

Omicron ท่ัวโลกได้เข้าสู่จุดสูงสุดในช่วงเดือน ม.ค. ท่ีผ่านมา (รูปท่ี 1) 

โดยเฉพาะสหรฐัฯ และยุโรปท่ีจ านวนผู้ติดเชื้อท าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 

แต่การบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเข้มงวดน้อยกวา่ในช่วงการระบาด

ของสายพันธุ์ Delta ควบคู่กับการเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและ

เพ่ิมเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนมากขึ้น บทเรียนจากการรับมือกับเชื้อ 

COVID-19 กลายพันธุ์ในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วน

ใหญ่ยังสามารถด าเนินต่อไปได้ตามปกติ และหลายประเทศก็เริ่มปรับ

ยุทธวธีิรบัมือกับ COVID-19 ให้เป็นโรคประจ าถ่ิน (Endemic) ควบคู่กัน

ไปด้วย  
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อย่างไรก็ดี ภาคการผลิตอาจยังต้องเผชิญข้อจ ากัดด้านอุปทาน (Supply Constraint) 

ท่ีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอาจกระทบต่อโมเมนตัมของการผลิตในหลายอุตสาหกรรม 

ตลอดจนต้นทุนราคาสินค้าขั้นต้นและขั้นกลางต่อเนื่องอย่างน้อยในช่วงครึง่แรกของปีนี้ 

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกยังเจอผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งทาง

เรือทะเลท่ีปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากอุปทานจ านวนเรือและตู้คอนเทนเนอร์

น้อยกว่าอุปสงค์ท่ีเติบโตเร่งขึ้น กอปรกับความล่าช้าในการขนส่งสินค้าจากการแพร่

ระบาด ท าให้ค่าขนส่งทางเรอืคาดวา่จะยังคงทรงตัวในระดับสูงตลอดท้ังปี 2022   

และส่ิงท่ีท่ัวโลกก าลังจับตาอยู่คงหนีไม่พ้น ความตึงเครยีดระหวา่งรสัเซียและยูเครนท่ี

รุนแรงและยืดเยื้อกวา่ท่ีคาด เมื่อเทียบกับวกิฤตการณ์บนคาบสมุทรไครเมียรป์ี 2014 

โดยครัง้นี้ท้ังสองฝ่ายมีแนวโน้มท่ีจะเผชิญหน้ากันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของท้ังรสัเซียและยูเครนแล้ว ยังท าให้ท่ัวโลกได้รับผลกระทบ

จากราคาพลังงานท่ีสูงขึ้นมาก โดยราคาน้ามันดิบปรบัตัวสูงจนแตะระดับ 100 ดอลลาร์ฯ 

ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี (รูปท่ี 2) และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงอาจท าให้โมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ชะลอลงได้ในระยะต่อไป 

ท่ีมา: Our World in Data (ข้อมูล ณ วนัท่ี 26 ก.พ. 2565) 

In 
News 

the 



3 

In 
News 

the 

3 

ดังนั้น ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึน้มาก และความขดัแย้งระหวา่งรสัเซียและยูเครน มีส่วน

ท าให้เงินเฟ้อท่ัวโลกเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเงินเฟ้อท่ีปรับตัวสูงขึ้นในระยะหลัง

เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานตามการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็น

ส าคัญ ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจหลักก็ได้รบัแรงเสรมิจากการฟื้ นตัวของฝ่ังอุปสงค์

หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรคและการเปิดเมือง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป

ในหลายประเทศพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี  

ส าหรับเศรษฐกิจไทย Krungthai COMPASS ประเมินว่า ในปี 2022 เศรษฐกิจจะ

ขยายตัว 3.8% ต่อเน่ืองจากปีก่อนท่ีขยายตัว 1.6% แต่แรงกดดันด้านเงินท่ีเฟ้อเพ่ิมขึ้น

ยังเป็นความเส่ียงท่ีต้องติดตาม โดยคาดวา่อตัราเงินเฟ้อท้ังปีอาจแตะ 2.0% โดยเฉพาะ

ในช่วงครึง่แรกของปีท่ีเงินเฟ้อมีโอกาสเกิน 3.0% เนื่องจากระดับราคาสินค้าของไทย

มีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้นกวา่ช่วงก่อนเกิด COVID-19 ค่อนข้างมาก ตามปัจจัยด้านอุปทาน

ท่ีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลายชนิดเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง และอาจทรงตัวใน

ระดับสูงเป็นระยะเวลานานกวา่ท่ีคาดหากความขัดแย้งระหวา่งรสัเซียและยูเครนลากยาว

ออกไป ซึ่งจะกดดันการฟื้ นตัวของการบรโิภคจากก าลังซื้อท่ีลดลง โดยเฉพาะครวัเรอืน

ท่ีมีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ขณะท่ีการส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นไปยังราคา

สินค้าขั้นสุดท้ายก็ท าได้ไม่มากนัก จนเริม่กระทบต่อความสามารถในการท าก าไร (Margin) 

ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้อปุสงค์ในประเทศท้ังการบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน

มีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ไม่เต็มท่ี  

นอกจากนี้ การฟื้ นตัวของภาคธุรกิจยังคงไม่พรอ้มเพรยีงกัน (K-shaped recovery) 

ถึงแม้ว่าภาคธุรกิจมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาฟื้ นตัวได้บ้างหลังจากภาครัฐเริ่มผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ แต่ต้องยอมรับว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปในยุค New 

Normal อีกท้ังความสามารถ รวมถึงศักยภาพในการปรบัตัวของแต่ละธุรกิจยังมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งก็จะส่งให้การฟื้ นตัวของแรงงานในแต่ละภาคธุรกิจมีความเหล่ือมล้ากัน 

และส่งผ่านมาถึงก าลังซื้อของแรงงานท่ีแตกต่างกันในแต่ละภาคธุรกิจตามไปด้วย 

ท่ีมา: Macrotrend 
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ส าหรบัภาคการส่งออกคาดวา่จะขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าท่ีมีแนวโน้ม

ฟื้ นตัวได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลดีต่ออุปสงค์ต่างประเทศผ่านการน าเข้าสินค้าจากคู่ค้า 

อกีท้ังแรงหนุนด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคาดวา่จะทรงตัวในระดับสูงอย่างน้อยในช่วง

ครึง่แรกของปี ก็มีส่วนเสรมิมูลค่าส่งออกของไทยผ่านการปรบัเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า

ท่ีเก่ียวเนื่องกับน้ามันและสินค้าอุตสาหกรรม (รูปท่ี 3) อย่างไรก็ดี เรายังต้องจับตา

ความขัดแย้งระหวา่งรสัเซียและยูเครนท่ีแม้วา่ผลกระทบทางตรงจากตลาดรัสเซียและ

ยูเครนจะค่อนข้างจ ากัด แต่อาจจะได้รบัผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจคู่ค้าท่ีส าคัญ

อย่างสหภาพยุโรปท่ีชะลอลงได้ (เนื่องจากไทยส่งออกไปยังรสัเซียและยูเครนรวมกัน

เพียงปีละ 1 พันล้านดอลลาร์ฯ เมื่อเทียบกับไทยส่งออกไปยุโรปราวปีละ 3 หมื่นล้าน

ดอลลารฯ์)  

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

ส่วนภาคการท่องเท่ียวน้ัน บรรยากาศการท่องเท่ียวจากต่างชาติในช่วงครึง่ปีแรกจะ

ยังไม่คึกคักมากนัก โดย Krungthai COMPASS คาดว่านักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังปี 

2022 อยู่ท่ีราว 5.8 แสนคน และจะฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีอานิสงส์จากท่ีไทย

กลับมาเปิดใช้มาตรการ Test & Go ซึ่งจะหนุนให้จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติทยอย

เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังท่ีจะกลับมาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส าหรบัการ

ท่องเท่ียวในประเทศ คาดวา่ผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ค่อนข้าง

จ ากัดจากการกระจายวัคซีนท่ีครอบคลุมประชากรเกิน 70% อีกท้ังการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการอยู่ร่วมกับ COVID-19 มากขึ้น ท าให้กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวปรบัตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปท่ี 4)  
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ท่ีมา: Google Destination Insights (ข้อมูล ณ วนัท่ี 16 ก.พ. 2022)  

ส่วนตลาดการเงินคาดวา่จะยังคงผันผวนสูงในช่วงครึ่งแรกของปี จากปัญหาความ

ขัดแย้งระหวา่งรัสเซียและยูเครนท่ีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่ง

แรงกดดันให้อตัราเงนิเฟ้อเรง่ขึ้นอย่างรวดเรว็จากเดิมท่ีอยู่ในระดับสูงก่อนแล้ว ส่งผล

ให้นโยบายการเงนิของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) 

มีแนวโน้มจะเข้มงวดเรว็ขึ้นและแรงขึ้นกวา่ท่ีประเมินไว ้ส่งผลให้ตลาดอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรระยะยาวของสหรฐัฯ ปรบัตัวขึ้น ซึ่งแน่นอนวา่ ย่อมส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุน

เคล่ือนย้ายและเงนิบาทเทียบดอลลารฯ์ มีโอกาสผันผวนไปในทางออ่นค่าได้บางช่วง 

ฉะนั้นแล้ว แม้ COVID-19 ดูเหมือนจะอยู่ในวิสัยท่ีควบคุมได้ รวมถึงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผู้คนรับวิถี New Normal มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและอปุสงค์ในประเทศเริม่กลับมาฟื้ นตัวดีขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทย

ในระยะต่อไปท่ียังฟื้ นตัวได้ไม่เต็มท่ีและไม่พรอ้มเพรยีงกัน ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

มาก เงินเฟ้อเรง่ขึ้นสวนทางกับก าลังซื้อท่ีทยอยฟื้ น อีกท้ังสถานการณ์ความขัดแย้ง

ด้านภูมิรฐัศาสตรท่ี์ยังคงทวคีวามรุนแรงต่อไป การเตรยีมพรอ้มรับมือกับความเส่ียง

ตัวช่วยทางการเงนิท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยประคับประคองให้ผู้ประกอบการ

รอดพ้นจากทุกสภาวการณ์ได้  


