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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price.  
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appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness.  
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 เ ศรษฐ กิจ ไ ตรม าส ท่ี  1/ 2 0 22 ขย าย ตั ว  2.2%YoY ดี ขึ้ น จ าก 
ไตรมาสก่อนหน้า 1.1% QoQSA ตามการบริโภคเอกชนท่ีขยายตัวถึง 
3.9% YoY การส่งออกสินค้าและบรกิารท่ีขยายตัวต่อเนื่อง ขณะท่ีการ
ลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวท่ี 2.9% อย่างไรก็ดี สศช. ประเมิน
เศรษฐกิจปี 2022 ขยายตัวในกรอบ 2.5-3.5% ลดลงจากประมาณ
การเดิมท่ี 3.5-4.5% จากเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มเติบโตลดลงจาก
ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมท้ังเศรษฐกิจจีนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการควบคมุโรคระบาดท่ีเข้มงวด 

Krungthai COMPASS คาดเศรษฐกิจไทยปี 2022 ยังเติบโตได้ท่ี 
3.0% สอดคล้องกับการประเมินของสภาพัฒน์ โดยเศรษฐกิจไทย
เผชิญปัจจัยรุมเรา้รอบด้าน ท้ังจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหวา่ง
รสัเซียและยูเครนและมาตรการคว่าบาตรท่ีมีแนวโน้มยืดเยื้อจนสร้าง
แรงกดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่อุปทานโลก 
รวมท้ังเศรษฐกิจจีนท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดอย่างเข้มงวด รวมท้ัง นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจ
หลักท่ีตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่องหลังเปิดประเทศ 
รวมถึงภาคการส่งออกท่ีคาดว่าจะยังขยายตัวจากปัจจัยด้านราคา
สินค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ท่ีจะอยู่ ในระ ดับสูง ซึ่ งจ ะ
ช่วยสนันสนุนมูลค่าการส่งออกในปี 2022 

จดีีพีไตรมาสแรกขยายตัว 2.2% 

สศช. ปรบัลดเศรษฐกิจปี 2022 โตในกรอบ 2.5-3.5% 
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การอุปโภคบริโภคเอกชนขยายตัว 3.9% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 0.4% 

ตามการการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจปรบัตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนปรบัตัวดีขึ้นในทุก

หมวด ในส่วนการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัว 4.4% ตามการกลับมาขยายตัวของ

การใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร และการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว 

3.7% เพ่ิมขึ้นท้ังการใช้จ่ายในหมวดอาหารและหมวดท่ีไม่ใช่อาหาร เช่นเดียวกับใช้จ่าย

ในหมวดสินค้าก่ึงคงทนท่ีขยายตัวอยู่ท่ี 0.4 %และการใช้จ่ายหมวดดสินค้าคงทนท่ี

พลิกกลับมาขยายตัวในไตรมาสนี้ท่ี 3.8% ตามการกลับมาขยายตัวในเกณฑ์สูงของ

การใช้จ่ายเพ่ือซื้อยานพาหนะ 

การลงทุนรวมขยายตัว 0.8% ดีขึ้นเมื่ อเทียบกับไตรมาสก่อนท่ีหดตัว 0.2% 

จากการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัว 2.9% จากไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 0.8% ตาม

การขยายตัวของการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ ขณะท่ีการลงทุนภาครฐัหด

ตัว 4.7% ลดลงจาดไตรมาสก่อนหน้าท่ีขยายตัว 1.7% ตามการลดลงของท้ังการ

ลงทุนรฐับาลและรฐัวสิาหกิจ 

การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว 4.6% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี

ขยายตัว 8.1% ตามค่าตอบแทนแรงงานและรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการท่ีหดตัว 

2.6% และ 3.8% เทียบกับการขยายตัว 0.4% และ 11.4% ในไตรมาสก่อน  

รูปท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 1/2022 
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GDP growth by Component  (%YoY) อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจรายไตรมาส 
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จดีีพีไตรมาสแรกโตตามการบรโิภคภาคเอกชนและการส่งออกบรกิารท่ีขยายตัวเรง่ขึ้น 

%YoY 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2/2022 ขยายตัว 2.2% YoY หรือ ขยายตัวจากไตรมาสก่อน

หน้าท่ี 1.1% QoQSA โดยการรายงานเศรษฐกิจด้านรายจ่ายในไตรมาสท่ี 1 ของปีมีประเด็น

หลักๆ ได้แก่ 



3 

Macro 

 มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 10.2% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 16.6% จาก

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักท่ีขยายตัวในอัตราชะลอลง อาทิ รถยนต์นั่ง รถ

กระบะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 

disruption) รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในไตรมาสนี้ท่ีลดลง ตามการ

ลดลงของการส่งออกทุเรยีนและผลไม้อื่น ๆ เป็นส าคัญ  

 ส่งออกบริการขยายตัวถึง 30.7% ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากไตร

มาสก่อนหน้าท่ีขยายตัวได้ท่ี 30.5% จากรายรับจากการท่องเท่ียว และรายรับจาก

บริการขนส่งสินค้า ท่ีขยายตัวในระดับสูง ตามจ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ี

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวเลขจรงิ ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 

2019  2020 2021 ณ 21 ก.พ.22 ณ 17 พ.ค. 22 

GDP 2.3% -6.1% 1.6% 3.5-4.5% 2.5%-3.5% 

Private consumption 4.0% -1.0% 0.3% 4.5% 3.9% 

Public consumption 1.7% 1.4% 3.2% -0.2% -0.2% 

Private investment 2.7% -8.2% 3.2% 3.8% 3.5% 

Public investment 0.1% 5.1% 3.8% 4.6% 3.4% 

Export of goods (USD) -3.3% -6.5% 18.5% 4.9% 7.3% 

Import of goods (USD) -5.6% -13.8% 23.4% 5.9% 10.9% 

Headline Inflation 0.7% -0.8% 1.2% 1.5-2.5% 4.2-5.2% 

Tourist arrival (ล้านคน) 39.9 6.7 0.43 5.5 7.0 

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 จาก สศช. 

ท่ีมา: สศช. (ณ วนัท่ี 17 พ.ค. 2022) 
หน่วย: %YoY 

    ส าหรบัเศรษฐกิจท้ังปี 2022 สศช. คาดวา่จะขยายตัว 2.5-3.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

การฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการท่องเท่ียว ภายหลังจากความรุนแรงของ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคผ่อนคลายลง ส่งผลให้ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ

นักท่องเท่ียวสามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติได้มากขึ้น รวมท้ัง

ปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก

ยังมีความเส่ียงท่ีจะชะลอตัวเร็วกว่าการคาดการณ์ รวมถึงเงื่อนไขด้านฐานะการเงินของ

ภาคครวัเรอืนและธุรกิจอาจจะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นภายใต้การ

เพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า และความเส่ียงจากการกลายพันธ์ุและการระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ี

อาจกลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้น เหล่านี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าการ

คาดการณ์ในกรณีฐาน  
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Implication: 
สภาพัฒน์ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 เติบโตในช่วง 2.5-3.5% (ค่า

กลาง 3.0%) จากปัจจัยเส่ียงที่รุมเร้า สอดคล้องกับการประเมินของ Krungthai 

COMPASS สภาพัฒน์ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจากประเมินครั้งก่อนในช่วง 

3.5-4.5% (ค่ากลาง 4.0%) ลดลงเหลือเติบโตในช่วง 2.5-3.5% (ค่ากลาง 3.0%) 

สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai COMPASS ที ่มองว ่า เศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มเติบโตลดลงจากความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญมี

แนวโน้มเติบโตลดลงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและ

มาตรการคว่าบาตรที่มีแนวโน้มยืดเยื้อจนสร้างแรงกดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อและ

ปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่อุปทานโลก เศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด รวมท้ัง นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจ

หลักท่ีตึงตัวมากขึ้น และท าให้หลายประเทศต้องด าเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึ้น

ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ท่ี 3.0% โดยได้รับแรง

สนับสนุนจาก 

o 1) ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีทิศทางฟื้ นตัวดีขึ้นต่อเน่ือง หลังภาครัฐเปิด

ประ เทศ  ในว ัน ที ่ 1  พ .ค .  ด้วยการยกเล ิกมาตรการ  Test&Go ท า ใ ห้

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสนใจจะเข้ามาเยือนไทยมากขึ ้น สะท้อนจาก 

Google Destination Insights เดือน เม.ย.– พ.ค. 65 ท่ีพบว่านักท่องเท่ียว

ต่างชาติมีความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ ้นจนใกล้เคียงช่วงก่อน  

โคว ิด-19 ในปี 2019 (รูปที ่ 3) รวมถึง ล ่าสุด ททท .  เป ิดเผยว ่าจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่วันท่ี 1-11 พ.ค. 65 เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเฉล่ียท่ีประมาณ 

15,000-18,000 คนต่อวันเทียบกับเดือน มี.ค. ท่ีเฉลี่ยเพียงราว 6,800 คนต่อ

วัน ท้ังนี้ แม้ว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกจะหายไปบ้าง

จากวิกฤตร ัสเซีย-ยูเครน แต่ไทยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ไม่มากนัก 

รวมถ ึงคนเริ ่มปร ับพฤติกรรมในการอยู ่ร ่วม โคว ิด-19 บ ้างแล ้ว  ท า ใ ห้ 

Krungthai COMPASS มองว่าในกรณีฐาน จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและ

ไทยมีแนวโน ้มปร ับตัวเ พิ่มขึ ้นอยู ่ที ่ 6.4  ล ้านคน และ 119  ล ้านคน-ครั ้ง 

ต า ม ล า ด ับ  เ ท ีย บก ับ ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค รั ้ง ก ่อ น อ ยู ่ที ่ 5 . 6  ล ้า น คน แล ะ 

110 ล้านคน-ครั้ง ตามล าดับ ซึ่งเหล่านี้จะช่วยหนุนการบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตลอดช่วงท่ีเหลือของปี 2022 
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Implication: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 2) มูลค่าส่งออกท่ียังขยายตัวต่อเน่ือง จากแรงสนับสนุนของปัจจัยด้านราคา

สินค้าส่งออก มูลค่าการส่งออกในไตรมาสท่ี 1/2022 ขยายตัวต่อเนื่องท่ีระดับ 

14.6% โดยเป็นการขยายตัวทั้งปัจจัยด้านปริมาณที่ 10.2% และด้านราคาท่ี 

4.0% อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตลดลงจะส่งผลให้การ

ส่งออกในช่วงที่เหลือของปีแผ่วลง โดยเฉพาะปริมาณการส่งออกที่คาดว่าจะ

ลดลงตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าพลังงานและสินค้า

โภคภัณฑ์ท่ีอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้น และท าให้มูลค่าการ

ส่งออกท้ังปี 2022 ยังขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน 

รูปท่ี 3 นักท่องเท่ียวต่างชาติมีความสนใจจะเขา้มาท่องเท่ียวในไทยมากขึ้น 

เทรนด์การสืบค้น (Google Destination Insights) ของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสนใจเข้ามาเยือนไทย 

ที่มา: Google Destination Insights (As of May,10 2022), AOT, กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
หมายเหต:ุ 1/Google Destination Insights เปน็เทรนด์การคน้หาค าในกลุ่ม Air และ Accommodation 
              2/ขอ้มูลในป ี2020-2022 ให้ข้อมูล Current  market ซึง่สะท้อนการสืบค้น Keyword ท้ังหมดในวนัและปปีจัจบุนั 
ส่วนขอ้มูลในป ี2019 มาจากขอ้มูล Last year ที่เปน็ขอ้มูลย้อนหลัง 1 ปจีากในป ี2020 
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