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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. 

Information provided in this report is not intended 
to constitute legal, tax or accounting advice in 
relation to entering into any transaction and does 
not have regard to the particular needs of any 
specific person who may receive this report. Clients 
should consult their own financial advisors regarding 
the 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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ปี 2566 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงซึ่งจะน าพา

เศรษฐกิจไทยไปอยู่ในจุดท่ีไม่คุ้นเคย ภายใต้โลกใหม่ท่ีมี

ความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการเปล่ียนผ่านส าคัญ

ท่ีเกิดขึ้นท้ังในบรบิทโลกและของไทยเรา โดยเฉพาะการเปล่ียน

ผ่านของเศรษฐกิจโลกจากฟื้ นตัวไปสู่ภาวะชะลอตัว และการ

เปล่ียนผ่านของเศรษฐกิจไทยสู่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของไทย

ท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนท่ีอยู่ในระดับสูง 

บทความน้ีเผยแพรใ่นหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัท่ี 23-25 มกราคม 2566

เศรษฐกิจไทย
ในยุคแห่งการเปล่ียนผ่าน
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ในประเด็นเศรษฐกิจโลกนั้น สหรฐัฯ มีแนวโน้มชะลอตัวแต่อาจไม่เกิดภาวะถดถอย ขณะท่ี

ยุโรปเส่ียงเผชิญภาวะถดถอยจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ส่วนการเติบโตของ

จีนอาจได้รับแรงกดดันจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และความไม่แน่นอนหลัง

ทางการผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยสูงเพ่ือต่อสู้กับ

เงินเฟ้อในหลายประเทศ เศรษฐกิจโลกจงึมแีนวโน้มออ่นแอลงอย่างชัดเจนและกระทบ

ต่อการส่งออกของไทยรวมถึงประเทศส าคัญด้านห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ 

และไต้หวัน ซึ่งมูลค่าการส่งออกต่างหดตัวลง ท้ังนี้ ข้อมุลการส่งออกของไทยล่าสุด

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ชี้วา่ มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ส่วนใหญ่

เป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จากแนวโน้ม

ดังกล่าว Krungthai COMPASS คาดวา่การส่งออกของไทยในปี 2566 จะชะลอตัวลง

ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแรง อาจขยายตัวเพียง 0.7% ต่ากวา่ค่าเฉล่ียในช่วง 

10 ปี ก่อนการแพรร่ะบาด ซึ่งขยายตัวประมาณปีละ 4.0% มองไปข้างหน้า การส่งออก

ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากการเปล่ียนผ่านเชิงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในตลาดโลก

จากการใช้จ่ายซื้อสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ประกอบกับการปรับเปล่ียนในห่วงโซ่

อปุทานระหวา่งประเทศซึ่งผู้ประกอบการพยายามลดความเส่ียงจากภาวะชะงักงัน โดย

แสวงหาซัพพลายเออร์แหล่งใหม่ท่ีมั่นคง และกระจายการผลิตสินค้าออกไปในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงกับผู้บรโิภคปลายทางมากขึ้น

ทางด้านเศรษฐกิจไทยน้ัน คาดว่า ภาวะเงินเฟ้อสูงจะยังไม่หมดไป Krungthai

COMPASS ประเมนิวา่ อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปโดยเฉล่ียท้ังปี 2566 จะอยู่ท่ีประมาณ 3.1% 

ท าให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนไหวในระดับสูงกวา่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเฉพาะในครึง่แรกของปี 2566 จึงมองวา่ ธปท. จะปรบัขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบายต่อไปจาก 1.25% ในปี 2565 ขึ้นสู่ระดับ 2.00% ในปี 2566 และเมื่อ

พิจารณาผลของการปรบัขึ้นอัตราน าส่ง FIDF Fee และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. 

รว่มกันนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงโดยเฉพาะ MLR ต่าสุด (Minimum) ของธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งต่างปรบัเพ่ิมแล้ว โดยปรับขึ้น 0.4% สู่ระดับ 6.15% ต้ังแต่

ต้นเดือนมกราคม 2566 และคาดว่าอาจแตะระดับ 6.6% ในช่วงปลายปีนี้ การปรับดอกเบี้ย

นโยบายในรอบล่าสุดดังกล่าว คาดว่าขึ้นสู่ระดับประมาณ 2.00-2.50% หรอืปรบัไปท้ังส้ิน 

1.50-2.00% ซึ่งคล้ายกับรอบปี 2553 ถึง 2554 ท่ีปรับขึ้นราว 2.25% ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

ดังกล่าว จะน ามาซึ่งความท้าทายของภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ท่ี

ออ่นไหวต่อต้นทุนทางการเงินท่ีสูงขึน้
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ทิศทางการเปล่ียนผ่านเหล่าน้ีอาจเป็นได้ท้ังความท้าทายและโอกาส ในแง่หนึ่ง 

ผู้ประกอบการบางส่วนจะต้องรับภาระจากต้นทุนท่ีสูงขึ้นรอบด้านท้ังดอกเบี้ยท่ีกล่าว

แล้วรวมถึงค่าไฟและค่าแรงท่ีเพ่ิม แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ผู้ประกอบการอาจใช้โอกาสนี้

กระจายความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวด้วยการเพ่ิมโอกาส

จากลูกค้ากลุ่มใหม่ในตลาดใหม่ซึ่งยังมีศักยภาพ เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ

ละตินอเมริกา หรือใช้โอกาสนี้ในการปรับระบบการผลิตเพ่ือลดต้นทุน หาแนวทางใน

การปรับหรือกระจายธุรกิจ เช่นเดียวกับนักลงทุนท่ีควรกระจายพอร์ทไปสู่ธุรกิจท่ีมี

โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ BCG ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครฐั อกีท้ังยังสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก
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