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Disclosures : 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. 

Foreword >>

เผยแพร:่ กรกฎาคม 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ ฉมาดนัย มากนวล

เศรษฐกิจโลกซึ่งเผชิญกับความเส่ียงท่ีรุมเรา้อย่างไม่หยุดหย่อน ท้ังสงครามระหว่าง

รสัเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อ นโยบาย Zero-COVID ของจีน ซึ่งต่างส่งผลให้ภาวะการ

ชะงักงันของอุปทานรุนแรงและกดดันเงนิเฟ้อให้เรง่ตัว รวมถึงการปรบัข้ึนดอกเบี้ย

ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ล้วนเป็นประเด็นส าคัญท่ีได้รบัความสนใจในวงกว้าง 

ก่อให้เกิดค ำถำมตำมมำว่ำเศรษฐกิจโลกจะเข้ำสู่ Recession หรือไม่ ค่ำเงินบำทจะ

เป็นอย่ำงไรท่ำมกลำงควำมผันผวนในตลำดกำรเงิน เงินเฟ้อของไทยจะไปถึงไหน

และดอกเบี้ยจะขึ้นได้มำกเท่ำใด กำรส่งออกจะเผชิญควำมท้ำทำยอะไรข้ำงหน้ำ และ

กำรท่องเท่ียวยังเป็นควำมหวังในกำรฟื้ นตัวหรือไม่  Krungthai COMPASS จึงน า

ประเด็นค าถามเหล่าน้ีมาวเิคราะห์ และเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

Krungthai COMPASS มองเศรษฐกิจโลกยังมิได้มุ่งไปสู่ภำวะ Recession เต็มรูปแบบ 

โดยมองว่า การข้ึนดอกเบี้ยของเฟดจะสามารถหาหนทางไปสู่ Soft Landing ได้ 

ด้านจีนก็จะผ่อนคลายนโยบาย Zero-COVID มากข้ึน สอดคล้องกับ IMF ท่ีมองว่า 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจหลักอย่างสหรฐัฯ และยุโรปจะยังขยายตัวได้ ส าหรบัไทย

น้ัน Krungthai COMPASS ประเมินว่ำเศรษฐกิจในปี 2022 และ 2023 จะขยำยตัว

ต่อเน่ืองท่ี 3.2% และ 4.2% ท่ามกลางแรงหนุนจากการท่องเท่ียวท่ีปรบัตัวดีกว่าคาด 

แต่การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมยังมีความเปราะบางและไม่ท่ัวถึง รวมท้ัง ยังมี

ความเส่ียงจากภาวะเงนิเฟ้อในระดับสูง ความท้าทายจากการทบทวนนโยบายภาษี

ของสหรฐัฯต่อจีนและปัญหาความเปราะบางในตลาดเกิดใหม่ท่ีอาจกระทบต่อสินค้า

ส่งออกของไทย รวมถึงความเส่ียงจากการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ง Krungthai 

COMPASS คาดว่าจะไปแตะท่ีระดับ 2.00% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า

ปี 2022-2023 น้ี จึงเป็นช่วงเวลำท่ีท้ำทำยส ำหรับภำคธุรกิจ Krungthai COMPASS 

แนะน ำให้ธุรกิจให้ควำมส ำคัญกับกำรบรหิำรควำมเส่ียง โดยเฉพาะการบรหิารต้นทุน

และการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน พรอ้มกับปรบั

ธุรกิจให้สอดรบักระแสโลกท่ีเปล่ียนไปตามชีวติวถีิใหม่ กระแส Net Zero Emissions 

และการปฏิรูปไปสู่เทคโนโลยีดิจทัิล ซึ่งอาจเป็นการสรา้งโอกาสใหม่ในทางธุรกิจได้

อีกด้วย
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นักท่องเท่ียวต่ำงชำติฟื้ นตัวได้ดี 
ท้ังปีอยู่ประมาณครึง่หน่ึงของช่วง
ก่อนเกิดโควดิ-19

ส่งออกขยำยตัวสูง
ตามเศรษฐกิจคู่ค้า

และอานิสงส์ด้านราคา

กนง. ปรบัขึ้นอัตรำ
ดอกเบ้ีย จำกระดับต่ำสุด
ตลอดกำลท่ี 0.5%

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ

ฟื้ นดีกวา่คาด

ประเทศเศรษฐกิจหลัก
ปรบัขึ้นอัตรำดอกเบ้ีย
ต่อสู้กับเงนิเฟอ้

สงครำมรสัเซีย-ยูเครน 
ผลักดันเงินเฟ้อพุ่งท่ัวโลก

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ประมาณการ ณ เดือน ส.ค. 2022)

ส่งออกชะลอตัว
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

และแนวโน้มค่าเงนิบาทแข็งค่า

อัตรำดอกเบ้ีย
นโยบำยอยู่ท่ี2.00%

อุปสงค์ในประเทศฟื้ นตัวต่อเนื่อง
ท้ังการบรโิภคและการลงทุน

เงนิเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลง
จากปัญหาด้านอปุทานท่ีคล่ีคลาย
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แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเร ิม่ปรากฏอยา่งชัดเจน จากสงคราม

ยูเครนและรสัเซียท่ีส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น จนเกิดภาวะเงนิ

เฟ้อสูง และกดดันให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องปรบัเพ่ิมความเข้มงวดของ

นโยบายการเงนิ ประกอบกับการล็อกดาวน์ตามนโยบาย Zero COVID ของจีน

ท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ล่าสุดกองทุนการเงนิระหว่าง

ประเทศ (IMF) ได้ปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจโลกจากเดิมท่ี 3.6% เดือน

เมษายน ลงสู่ 3.2% ในเดือนกรกฎาคม ด้านตลาดการเงนิได้เกิดปราฏการณ์ 

Inverted Yield Curve โดยอตัราผลตอบแทนพันธบตัรระยะส้ันในชว่งเดียวกันน้ี

ปรบัตัวขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว สะท้อนมุมมองของ

ตลาดท่ีคาดว่าเศรษฐกิจอาจเผชิญภาวะถดถอยและเพ่ิมการถือครองสินทรพัย์

ปลอดภัยระยะยาว ขณะท่ีในเดือนกรกฎาคม สถาบันการเงนิชั้นน า เช่น Citigroup 

และ Deutsche bank  ต่างปรบัเพ่ิมความน่าจะเป็นท่ีเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่

ภาวะถดถอยในปหีน้าขึ้นมาอยูท่ี่ 50% ปจัจยัเหล่าน้ีบ่งชี้ว่าหลายภาคส่วนเร ิม่

มองเห็นความเปน็ไปได้ท่ีจะเศรษฐกิจโลกอาจเผชิญภาวะถดถอย อย่างไรก็ดี 

Krungthai COMPASS มองว่ำ เศรษฐกิจโลกจะไม่เผชิญกับภำวะถดถอย

เต็มรูปแบบท่ีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ จะมีกำรหดตัวลง แต่อำจเป็นเพียง 

Technical Recession ตำมนิยำมเท่ำน้ัน
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มุมมองจำกผู้มีอ ำนำจท้ังสองฝ่ำย และผู้เชี่ยวชำญมองไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ 

สงครำมจะยืดเย้ือ เลขาธิการนาโตยืนยันอย่างชัดเจนว่า สงครามครั้งน้ีอาจใช้

เวลานานนับป ีและนาโตพรอ้มจะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มท่ี อีกท้ัง เม่ือวันท่ี 

23 มิถุนายน 2022 ประธานคณะมนตรยุีโรป ประกาศอย่างเป็นทางการว่า 

ยูเครนได้รับสถานะผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรอื EU อย่าง

เป็นทางการ ซึ่ งแม้การเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการอาจจะต้องใช้

ระยะเวลาอีกนาน แต่ถือเป็นย่างก้าวท่ีส าคัญของยูเครน และแสดงให้เห็นถึง

การสนับสนุนต่อยูเครนจากสมาชิก EU 

>> สงครำมรสัเซีย-ยูเครน มีแนวโน้มยืดเย้ือ
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ในทางตรงกันข้าม ทางฝ่ายรสัเซียก็ยังมีท่าทีท่ีแข็งกรา้ว ซึ่งแม้ว่าประธานาธิบดี

ปูตินจะให้สัมภาษณ์ว่า การเจรจาเพ่ือสันติภาพยังเป็นไปได้ แต่ก็บอกว่าสงคราม

เพ่ิงเร ิม่ต้น และท้าทายประเทศตะวันตกท่ีเป็นพันธมิตรของยูเครนให้มาท า

สงครามกับรสัเซียอีกด้วย สอดคล้องกับรฐัมนตรต่ีางประเทศของรสัเซียท่ีแถลงว่า

ปฎิบัติการของรสัเซียจะไม่ได้หยุดแค่ภูมิภาคดอนบาสเท่าน้ัน ด้านนักวชิาการ

จาก Brooking Institution1 โดยมองว่า การจบลงของสงครามจะเร ิม่ต้นด้วย

การหยุดยิงของท้ังสองฝ่ายและการเจรจาจะเร ิม่ด าเนินข้ึน อย่างไรก็ตาม คาดว่า

ด้านพ้ืนท่ีครอบครองระหว่างสองประเทศจะยังคงไม่สามารถตกลงกันได้ 

อาณาเขตท่ิพิพาทกัน ยูเครนและชาติตะวันตกจะยังคงยึดม่ันในหลักการว่า

เป็นพ้ืนท่ีของยูเครน โดยจะมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาส ารวจในพ้ืนท่ี

หยุดยิง ซึ่งจะท าให้รสัเซียเข้ามาท าสงครามกับยูเครนได้ยากข้ึน และท าให้

สงครามมีแนวโน้มลากยาว ระหว่างน้ีรสัเซียจะยังคงถูกคว่าบาตร แต่ไม่เพ่ิม

ความเข้มข้นข้ึน ซึ่งเรามองว่ามุมมองน้ีมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะเร ื่องการ

คว่าบาตรท่ีอาจมีแนวโน้มลดลงด้วย เห็นได้จากสหภาพยุโรปเร ิม่ผ่อนคลาย

มาตรการคว่าบาตรธนาคารรัสเซียบางแห่ง เพ่ือเปิดทางการส่งออกสินค้า

อาหาร-การเกษตรของรสัเซีย2

รูปท่ี 1 แผนท่ีจ าลองสถานการณ์ระหวา่งรสัเซียและยูเครน

ที่มา: : Aljazeera

1 https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/07/01/ukraine-endgame-scenarios-war-russia/
2 https://www.reuters.com/markets/europe/eu-soften-sanctions-russian-banks-allow-food-trade-2022-07-19/
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คำดวำ่จีนจะยังใช้นโยบำย Zero COVID จำกปัจจัยด้ำนสำธำรณสุขเป็นส ำคัญ 

เน่ืองจากจีนยังมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหนักครอบคลุมประชากรใน

สัดส่วนท่ีไม่สูงนัก โดยเฉพาะในเมืองเล็กและพ้ืนท่ีชนบท รวมถึง ประชากร

ผู้สูงอายุจ านวนมากก็ยังไม่ได้รบัวัคซนีครบโดส จากการศึกษาของศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน3 พบว่า ถ้าจีนไม่ได้ใช้นโยบาย 

Zero COVID และใช้มาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดในแนวทางเดียวกับสหรฐัฯ 

อาจท าให้ประชากรติดเชื้อเรง่ข้ึนมากกว่า 6 แสนคนต่อวัน และในจ านวนน้ีจะ

เป็นผู้ป่วยหนักมากกว่า 2.2 หม่ืนคนท่ีต้องเข้าการรกัษาในโรงพยาบาล ซึ่งจะ

ท าให้เตียงผู้ป่วยหนักในประเทศจีนท่ีมีอยู่ประมาณ 5 หม่ืนเตียงไม่เพียงพอ

ได้อย่างรวดเรว็ หากเทียบกับหลายประเทศในเอเชียแล้ว จีนมีความสามารถ

ในการดูแลผู้ป่วยระยะวกิฤตค่อนข้างต่า โดยอัตราส่วนเตียงส าหรบัการดูแล

ผู้ป่วยระยะวกิฤตต่อประชากร 1 แสนคนของจนีตา่กว่าไต้หวัน สิงคโปร ์เกาหลี

ใต้ รวมถึงไทย ด้วยปัจจัยทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวท าให้ทางการจีนยังคง

ยืนยันว่า การด าเนินนโยบาย Zero COVID เป็นส่ิงท่ีถูกต้องแล้ว ประธานาธิบดี

สีจิ้นผิง ยังยืนยันท่ีจะยึดม่ันกับนโยบายต่อไป อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายมองว่า 

การป้องกันการแพรร่ะบาดท่ีเข้มงวดน้ี มีต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาล และ

ท าให้เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 ท่ีมีการล็อกดาวน์ในหลายพ้ืนท่ีส าคัญ มีแนวโน้ม

ท่ีจะหดตัว และท าให้เศรษฐกิจจีนอาจเติบโตต่ากว่าเป้าหมายของทางการจีน

ท่ีต้ังไว้ท่ี 5.5% โดยล่าสุดกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า 

เศรษฐกิจจีนในปี 2022 จะโตได้เพียง 3.3% เท่าน้ัน

3 https://www.cnbc.com/2021/11/28/china-study-warns-of-colossal-covid-outbreak-if-it-opens-up-like-us-france.html

>> จนีจะยังใช้นโยบำย Zero COVID ต่อ แต่ควำมเข้มข้น
ของนโยบำยจะลดลง
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จีนจะยังใช้นโยบำย Zero-COVID ต่อไปในปีหน้ำ แต่อำจผ่อนคลำยควำมเข้มงวด

ของนโยบำยลงบำงส่วนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ Economist Intelligence 

Unit หรอื EIU หน่วยงานท่ีวเิคราะห์เศรษฐกิจ ของ The Economist4 ประเมิน

ว่า นโยบาย Zero COVID จะยังอยู่ต่อไปในปีหน้า แม้ว่าซึ่งปัจจุบันทางการจีนก็

เร ิม่ผ่อนคลายในเร ื่องของวซี่า ไฟล์การบิน รวมท้ังลดระยะเวลาการกักตัวของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติลงบางแล้ว และอาจจะมีความคืบหน้าในการประชุมสุดยอด

พรรคคอมมิวนิสต์ในประมาณปลายปี 2022 นอกจากน้ัน ยังมีหลายเคร ื่องชี้ว่า 

จีนจะยังคงใช้นโยบายการควบคุมการแพรร่ะบาดท่ีเข้มงวดต่อไปในปีหน้า เช่น 

การขอถอนตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลเอเชียนคัพในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

2023 เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถีงการควบคุมการเข้าแดนของต่างชาติว่าจะมีอยู่

ต่อไปจนถึงอย่างน้อยในช่วงกลางปีหน้า ผลกระทบจากนโยบาย Zero COVID 

ท่ีมีแนวโน้มด าเนินต่อไปในปีหน้า รวมถึงแรงกดดันต่อเน่ืองจากปัญหาในภาค

อสังหารมิทรพัย์ของจีน และปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อจีน ส่งผลให้กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF)ปรบัประมาณการ

ตัวเลขการเติบโตปี 2023 ลงสู่ 4.6% ในเดือนกรกฎาคม (จาก 5.1% เม่ือเดือน

เมษายน) ขณะท่ีตัวเลขคาดการณ์ของตลาดอยู่ท่ี 5.2% ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมาย

ของทางการท่ี 5.5% บ่งชี้ถึงแรงกดดันยังมีต่อเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้า

รูปท่ี 2 จนีมีสัดส่วนเตียงส าหรบัการดูแลผู้ป่วยระยะวกิฤตต่อประชากร 1 แสนคนค่อนข้างต่ากวา่หลายประเทศ

ที่มา: : EIU

รูปท่ี 3 นักเศรษฐศาสตรป์ระเมินเศรษฐกิจจนีมีแนวโน้มเติบโตลดลงมากจากนโยบาย Zero COVID

ที่มา: : Bloomberg (2 Aug 2022)

4 http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1212247504&Country=China&topic=Economy&subtopic=Forecast&subsubtopic=
Policy+trends
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มุมมองของตลำดมองวำ่ ในส้ินปี 2022 อัตรำดอกเบี้ยของเฟดจะแตะระดับ 3.3% 

เฟดรวมถึงธนาคารกลางหลายชาติปรบัข้ึนดอกเบี้ยและทยอยปรบันโยบาย

การเงนิสู่ภาวะปกติ ภาวะเงนิเฟ้อท่ีทรงตัวเหนือเป้าหมายนานกว่าคาด ธนาคาร

กลางหลายประเทศกังวลว่าการตัดสินใจปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจ

น้อยเกินไปและไม่ทันต่อแรงกดดันด้านราคาท่ีเรง่ตัว จนอาจล่าช้าท่ีจะควบคุม

ปัญหาเงนิเฟ้อมิให้ฝังตัวในระบบเศรษฐกิจ ค าถามท่ีส าคัญเก่ียวกับเร ื่องน้ีคือ 

เฟดจะยุติการปรบัข้ึนดอกเบี้ยในวัฏจักรดอกเบี้ยรอบน้ีท่ีจุดใด (Terminal 

rate) จากข้อมูลล่าสุดของ Bloomberg (ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2022) ท่ี

อนุมานจาก Fed Fund Implied Rate สะท้อนมุมมองของตลาดว่า ในส้ินปี 

2022 อัตราดอกเบี้ยของเฟดจะแตะระดับ 3.3% และจะขึ้นไปสูงสุดท่ี 3.4% ใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2023 แล้วค่อยปรบัลดลงมาสู่ระดับประมาณ 2.9% ในปลายปี 

2023 จากข้อมูลดังกล่าวคาดวา่ การปรบัในท้ายท่ีสุดแล้วการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ย

ของเฟดจะส้ินสุดท่ีระดับประมาณ 3.4% กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เศรษฐกิจสหรฐัฯ 

อาจไม่สามารถรบัมือกับอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเกินกว่าน้ี ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะถดถอยได้

>> อัตรำดอกเบ้ียของเฟดจะแตะระดับ 3.3% และจะสำมำรถไปสู่ 
Soft Landing ได้ 
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รูปท่ี 4 การคาดการณ์ Terminal rate ของเฟด จาก Fed Fund Implied Rate

ที่มา: Charles Schwab Corporation และ Bloomberg 

Krungthai COMPASS มองว่ำ กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของเฟดจะสำมำรถ

ไปสู่ Soft Landing ได้ โดยผลข้างเคียงของนโยบายการเงนิเข้มงวดต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นเพียงการชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล (Soft landing)5

ส าหรบักรณีท่ี GDP รายไตรมาสของสหรฐัฯหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาสในช่วง

ไตรมาส 1/2022 และ 2/2022 ท่ีผ่านมาน้ันถือเป็น Technical Recession 

แต่ยังไม่ถือว่าได้เข้าสู่ภาวะถดถอยหรอื Recession เน่ืองจากการก าหนดว่า

เศรษฐกิจสหรัฐฯเกิดภาวะถดถอยเป็นหน้าท่ีของ National Bureau of 

Economic Research (NBER) ในการประกาศ ซึ่งจะพิจารณาจากการลดลง

อย่างมีนัยส าคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปเป็นวงกว้างและด ารงอยู่

เป็นเวลาเกินกว่า 2-3 เดือน ขณะภาวะเศรษฐกิจสหรฐัฯในปัจจุบันยังมีความ

แข็งแกรง่ โดยเฉพาะตลาดแรงงานท่ีตึงตัวและมีอัตราการว่างงานในระดับต่า 

จึงยังไม่ถือว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากน้ัน จากการศึกษา

ของ Goldman Sachs6 พบว่า ในรอบของการปรบัดอกเบี้ยท่ีผ่านมาโดยเฉล่ีย

แล้ว เฟดจะปรับทิศทางของนโยบายมาสู่แนวทางผ่อนคลายเม่ือเร ิ่มเห็น

สัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อเศรษฐกิจได้ 

ท้ังน้ี จากการปรบัข้ึนดอกเบี้ยท้ังหมด 11 ครัง้ นับต้ังแต่ปี 1965 ในช่วงท่ีสหรฐัฯ 

เผชิญปัญหาเงนิเฟ้อรุนแรงจากวกิฤตการณ์น้ามันจนถึงช่วงก่อนการแพร่

ระบาดในปี 2019 มีเพียง 3 ครัง้เท่าน้ันท่ีการข้ึนดอกเบ้ียส่งผลให้เศรษฐกิจ

ชะลอตัวลงแรง (Hard landing) จนเกิดภาวะตกต่า Krungthai COMPASS 

คาดนอกจากน้ีแล้ว เฟดจะเรง่ปรบัข้ึนดอกเบี้ยแรงจนเห็นว่าแรงกดดันเงนิเฟ้อ

เร ิม่แผ่วลงและจะถอนคันเรง่มาสู่การเร ิม่ผ่อนคลายดอกเบี้ยลงเพ่ือป้องกันมิ

ให้เกิดปัญหา Hard landing การข้ึนดอกเบี้ยในรอบน้ีจึงอาจเป็นช่วงส้ัน 

นอกจากน้ี ภาวะตลาดแรงงานท่ียังตึงตัวจะช่วยลดความเส่ียงจากปัญหาการ

ว่างงาน 

5 ค าวา่ Soft landing หมายถึง การหดตัวของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยงัสามารถหลีกเล่ียงภาวะถดถอย ซึง่เปน็เปา้หมายของธนาคารกลางเมื่อ
ต้องการขึน้อัตราดอกเบีย้เพ่ือปอ้งกันภาวะเศรษฐกิจรอ้นแรงและมีเงนิเฟอ้สูง ตามนิยามของ Goldman Sachs หมายถึง การหดตัวของ GDP ที่น้อยกวา่ 2%

6 https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/top-of-mind-stagflation-risk/report.pdf
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ตำรำงท่ี 1 ผลจากการปรบัขึ้นดอกเบ้ียนโยบายของเฟดในอดีตต่อภาวะเศรษฐกิจสหรฐัฯ

ที่มา: : Goldman Sachs 

จำกกำรวเิครำะห์ถึงแนวโน้มปัจจัยเส่ียงส ำคัญในระยะข้ำงหน้ำ เรำคำดวำ่ เศรษฐกิจ

โลกชะลอลง อำจจะเป็นเพียง Technical Recession ตำมนิยำมแต่ไม่รุนแรง 

แม้ต้ังแต่ช่วงต้นปีน้ีเศรษฐกิจสหรฐัฯ จะหดตัวต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 1 และ 2 

(1Q22 หดตัว -1.6% QoQ และ 2Q22 หดตัว -0.9% QoQ) แต่เศรษฐกิจยุโรป

ยังขยายตัวติดต่อกัน (1Q22 ขยายตัว +0.5% QoQ และ 2Q22 ขยายตัว +0.7% 

QoQ) อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2022-23 ยังมีแนวโน้ม

เติบโต แม้จะลดลงจากการประเมินในช่วงก่อนสงคราม สอดคล้องกับท่ีกองทุน

การเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปยัง

ขยายตัวได้ ท าให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่เผชิญกับภาวะถดถอยเต็มรูปแบบ

ท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะมีการชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ 

JP Morgan ท่ีประเมินว่า มีความน่าจะเป็นประมาณ 40% ท่ีสหรฐัฯ จะเผชิญ

ภาวะถดถอยในปี 2022 ขณะท่ีโอกาสของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในการเผชิญ

ภาวะถดถอยมีความเป็นไปได้น้อยกว่า โดยอยู่ท่ีประมาณ 25% ส่วนหน่ึงเป็น

ผลจากการเร ิม่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในจีน และการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจเอเชียท่ีได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศหลังควบคุมไวรัส

โอมิครอนได้
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รปูท่ี 5 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ ประเมินวา่ เศรษฐกิจสหรฐัฯ และยุโรปยังขยายตัวได้ในปี 2022-23

ที่มา: International Monetary Fund

Apr          Jul
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รปูที่ 6 ความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจตกต่าในสหรฐัฯ

ที่มา: JP Morgan 

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ธรุกิจปรบัตัวอย่างไร

แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ Krungthai COMPASS ประเมินว่ำ 

เศรษฐกิจโลกยังขยำยตัวได้ และจะไม่เผชิญกับภำวะถดถอยเต็มรูปแบบ กองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าการเติบโตของประเทศช้ันน าในปี 2023 

โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ่น จะเติบโตลดลงจากท่ีประเมินไว้เดิม ขณะท่ี

ประเทศในเอเชียท่ีฟื้ นหลีงการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนคล่ีคลายจะสามารถ

เติบโตในอัตราท่ีสูงกว่า ซึ่งคาดว่าจีนอาจขยายตัว 4.6% ส่วน ASEAN-5 จะเติบโต 

5.1% สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉล่ียท่ี 2.9% จีงขอแนะน ำ

ผู้ประกอบกำรเพ่ิมควำมส ำคัญกับตลำดในเอเชีย ซ่ึงหลำยประเทศได้รับแรง

หนุนจำกกำรเปิดประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรยังจ ำเป็นต้องจับตำกับ

ควำมเส่ียงด้ำนต่ำท่ีอำจเพ่ิมขึ้น ท้ังปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ความ

ขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะสงครามยูเครนและความ

ตึงเครยีดในช่องแคบไต้หวัน รวมถึงไวรัสกลายพันธุ์ และโรคอุบัติใหม่ เช่น ฝีดาษ

วานร ท่ีอาจซ้าเติมภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกลงอีก

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ
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ค่ำเงนิบำท
จะเป็นอย่างไร
ท่ามกลาง
ตลาดการเงนิโลก
ท่ีผันผวน
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ในช่วงท่ีเหลือของปีน้ีจนถึงปีหน้า การเคล่ือนไหวของค่าเงนิบาทจะข้ึนอยู่กับ 

3 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ทิศทางเงนิดอลลาร ์ปัจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยท่ี

สะท้อนผ่านดุลบัญชีเดินสะพัด และทิศทางกระแสเงนิทุนเคล่ือนย้ายหรอื

ฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ Krungthai Global Markets ประเมินว่ำ

ค่ำเงินบำทมีโอกำสทยอยกลับมำแข็งค่ำโดยเฉพำะในช่วงปลำยปีน้ี อย่ำงไรก็ดี

เงินบำทยังคงมีแนวโน้มผันผวนจำกฟันด์โฟลว์ในฝั่ งตลำดหุ้น เน่ืองจำกกำร

ฟื้ นตัวเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกรง่เท่ำท่ีควร
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นับต้ังแต่ต้นปี 2022  ค่าเงนิบาทได้อ่อนค่าลงมากกว่า -8.7% จากระดับ 33.40 

บาทต่อดอลลาร ์ณ ส้ินปี 2021 สู่ระดับ 36.60 บาทต่อดอลลาร์ เม่ือวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2022 ซึ่งนับเป็นการอ่อนค่ามากท่ีสุดในรอบเกือบ 16 ปี ปัจจัยหลัก

ท่ีกดดันให้เงนิบาทอ่อน มาจากการแข็งค่าขึ้นของเงนิดอลลารก์ว่า +14% ตาม

แนวโน้มการเร่งข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอื เฟด และความ

ต้องการถือเงนิดอลลารเ์ป็นสินทรพัย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) ท่ามกลาง

ความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจหลักชะลอตัวลงหนักและเส่ียงท่ีจะเข้าสู่สภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย (Recession) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานเศรษฐกิจไทยก็มีส่วนท่ี

ท าให้เงนิบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง โดยดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) 

ของไทยล่าสุดในเดือนพฤษภาคมน้ันขาดดุลกว่า -1.3 แสนล้านบาท จากดุลการค้า 

(Trade Balance) ท่ีเกินดุลน้อยลงจากมูลค่าการน าเข้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตามการ

ปรบัตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาสินค้าพลังงานนับต้ังแต่

เกิดสงครามรสัเซยี-ยูเครน นอกจากน้ี ดุลบัญชีเดินสะพัดยังถูกดดันจากรายจ่าย

ท่ีเก่ียวข้องกับค่าระวางเรอื ค่าขนส่ง ท่ียังอยู่ในระดับสูงตามภาวะ Supply Chain 

Disruption นอกจากน้ัน ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อทิศทางค่าเงนิบาทในปีน้ี คือ 

เงนิทุนเคล่ือนย้ายหรอืฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ เพราะแม้ว่า ฟันด์โฟลว์

ของนักลงทุนต่างชาติจะไหลเข้าตลาดทุนไทยแต่ระหว่างทางจะเห็นได้ว่า ฟันด์โฟลว์

นักลงทุนต่างชาติก็มีการไหลออกไป ตามมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้ม

การเรง่ข้ึนดอกเบี้ยของเฟดท่ีส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเทขายตราสารหน้ี 

โดยเฉพาะพันธบัตรรฐับาลออกมา รวมถึงบรรยากาศในตลาดการเงนิ (Risk 

Appetite/Sentiment) ท่ีมีช่วงปิดรบัความเส่ียงบ้างจากความกังวลเฟดเรง่ข้ึน

และความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจหลักถดถอย ซึ่งความผันผวนของฟันด์โฟลว์

ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อทิศทางของเงนิบาทเช่นกัน

เงินดอลลำรมี์ทิศทำงทยอยอ่อนค่ำลงต่อเน่ืองในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี ก่อนท่ีจะ

กลับมำแข็งค่ำขึ้นในช่วงกลำงปีหน้ำ หำกตลำดกลับมำกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจ

หลักถดถอยมำกขึ้นและตลำดกำรเงินในช่วงดังกล่ำวก็อำจอยู่ในภำวะปิดรับ

ควำมเส่ียงท ำให้เงินดอลลำร์กลับมำเป็นท่ีต้องกำรในฐำนะสินทรัพย์ปลอดภัย

อีกครั้ง ในการประเมินเงนิดอลลารน้ั์นใช้หลักการ US Dollar Smile Curve 

ซึ่งอธิบายวา่ โดยปกติเงนิดอลลารโ์ดยเฉล่ียจะแข็งค่าขึ้นในจังหวะท่ีเศรษฐกิจ

สหรฐัฯ ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ รวมถึงนโยบายการเงนิของเฟดมีทิศทางตึงตัว

มากกว่าธนาคารกลางอ่ืนๆ และอีกสถานการณ์ท่ีเงนิดอลลารจ์ะแข็งค่าข้ึนได้ 

คือ ในช่วงท่ีตลาดการเงนิเผชิญภาวะปิดรบัความเส่ียงหรอืเศรษฐกิจมีแนวโน้ม

ถดถอย ท าให้เงนิดอลลารเ์ป็นท่ีต้องการในฐานะสินทรพัย์ปลอดภัย (Safe 

Haven Asset)

>> เงินดอลลำรส์หรฐัฯมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ 
ก่อนกลับมำแข็งค่ำในกลำงปีหน้ำ
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ซึ่งในปีน้ีจะเห็นได้ว่า เงนิดอลลารน้ั์นได้แรงหนุนจากปัจจัยท้ังสองมาตลอด 

ดังน้ัน จุดกลับตัวของเงนิดอลลารจ์ึงอาจเกิดข้ึน เม่ือภาพเศรษฐกิจสหรฐัฯ 

เร ิม่ชะลอลงชัดเจนมากข้ึน และเฟดก็ไม่ได้เรง่ข้ึนดอกเบีย้รุนแรง โดย Krungthai 

Global Markets มองว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรฐัฯ ล่าสุด เร ิม่สะท้อนแนวโน้ม

เศรษฐกิจสหรฐัฯ ท่ีจะชะลอตัวลงมากขึ้น สอดคล้องกับมุมมองของนักวเิคราะห์

ท่ีเร ิม่ปรบัข้ึนโอกาสท่ีเศรษฐกิจสหรฐัฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) 

ใน 1 ปี ข้างหน้า เป็นกว่า 47.5% ส่วนในด้านนโยบายการเงนิของเฟด เรามองว่า 

ภาพเศรษฐกิจท่ีเร ิม่ชะลอตัวลงมากข้ึน และข้อมูลเงนิเฟ้อคาดการณ์ระยะ

ปานปลางท่ีลดลงต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยท่ีท าให้ เฟดไม่มีความจ าเป็นต้องเรง่

ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง นอกจากน้ี ในช่วงปลายปี Krungthai Global Markets  

มองว่า ปัญหาการเมืองสหรฐัฯ จากการเลือกต้ังกลางเทอม (Midterm Election) 

ท่ีพรรคเดโมแครตมีโอกาสสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส เน่ืองจาก

ปัญหาเงนิเฟ้อสูงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ได้ส่งผลให้คะแนนความนิยม

ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน อยู่ในระดับต่าเป็นประวัติการณ์เม่ือเทียบกับผู้น า

สหรฐัฯ คนอ่ืนๆ ท าให้หลังการเลือกต้ังกลางเทอมครัง้น้ี รฐับาลสหรฐัฯ ภายใต้

การน าของประธานาธิบดี โจ ไบเดน อาจไม่สามารถผ่านมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจท่ีส าคัญตามท่ีเคยคาดหวังไว้ได้ ซึ่งจะยิ่งกดดันภาพการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจสหรฐัฯ ในอนาคต

ที่มา: CACIB and Krungthai Global Markets

รปูท่ี 7 US Dollar Smile Curve
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ปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วยหนุนให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขำดดุลลดลงและอำจกลับมำเป็น

เกินดุลได้ในปีหน้ำ คือ กำรฟื้ นตัวอย่ำงต่อเน่ืองของกำรท่องเท่ียวจำกนักท่องเท่ียว

ต่ำงชำติ ในในระยะส้ันดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังคงขาดดุล จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

รวมถึง ค่าขนส่ง ค่าระวางเรอืท่ียังอยู่ในระดับสูง ทว่า แนวโน้มการขาดดุลบัญชี

เดินสะพัดน้ัน จะค่อย  ๆขาดดุลลดลง ในกรณีท่ี ตลาดน้ามันไม่ได้เผชิญความเส่ียง

ด้านอุปทาน (Supply Shock) เพ่ิมเติม อาทิ การยุติส่งออกหรอืลดก าลังการผลิต

น้ามันจากรสัเซียเพ่ือตอบโตมาตรการคว่าบาตรจากบรรดาชาติตะวันตก ซึ่งใน

กรณีดังกล่าว ระดับราคาสินค้าพลังงานก็อาจทรงตัวในระดับปัจจุบัน ซึ่งจะช่วย

ลดแรงกดดันจากดุลการค้าของไทย ส่วนในด้าน ค่าขนส่งและค่าระวางเรอืน้ัน 

เร ิม่เห็นสัญญาณการคล่ีคลายลงของปัญหา Supply Chain Disruption หลังจากท่ี

ทางการจีนได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ซึ่งสอดคล้องกับการปรบัตัว

ลดลงของดัชนี Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) โดย New York 

Fed รวมท้ัง การฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ืองของการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

ซึ่ง Krungthai Global Markets ประเมินว่า มีความเป็นไปได้ท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติ

อาจกลับมาเท่ียวประเทศไทยมากกว่าท่ีเคยคาดไว้ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสท่ี 4 จะ

เป็นช่วงท่ีอาจเห็นการเรง่ตัวข้ึนอย่างชัดเจนของการท่องเท่ียวจากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ ท าให้ Krungthai Global Markets มองว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย

จะมีแนวโน้มขาดดุลลดลงอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสท่ี 4 และจะเป็นปัจจยัส าคัญท่ี

ช่วยหนุนให้เงนิบาทมีโอกาสกลับมาแข็งค่ามากข้ึนได้ในช่วงดังกล่าว

รปูท่ี 8 แนวโน้มดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย

ที่มา: Bloomberg and Krungthai Global Markets
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>> ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอำจกลับมำเกินดุลในปีหน้ำ
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ส ำหรบัฟันด์โฟลวนั์กลงทุนต่ำงชำติในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี Krungthai Global 

Markets ประเมินวำ่ อำจยังมีโอกำสผันผวน โดยเฉพำะในฝั่ งตลำดหุ้น เน่ืองจำก

ในช่วงระยะส้ันท่ีโมเมนตัมกำรฟื้ นตัวเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกร่ง ตลาดหุ้น

อาจถูกกดดันโดยความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจหลักเข้าสู่ภาวะถดถอยและ

ความกังวลแนวโน้มผลประกอบการของบรรดาบรษัิทจดทะเบียนได้ อีกท้ังใน

เชิง Valuation ตลาดหุ้นไทย (SET Index) แม้จะปรบัตัวลงมาสู่โซนแนวต้าน

แถว 1,520 จุด แต่ระดับราคาหรอื Forward P/E ก็ยังอยู่ในระดับกว่า 15.6 เท่า 

สูงกว่าค่ากลาง (Median) ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา และเม่ือเปรยีบเทียบกับ

ตลาดหุ้นอ่ืนๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะตลาดหุ้นเวยีดนามท่ี Valuation ลดต่าลง

มากพอควร ท าให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงน้ี อาจจะยังไม่มีความน่าสนใจเม่ือเทียบกับ

ตลาดหุ้นอ่ืนๆ และท าให้นักลงทุนต่างชาติยังมีโอกาสทยอยขายหุ้นไทยบางส่วน

ออกมา ซึ่งก็มีส่วนท่ีจะกดดันให้เงนิบาทผันผวนในฝ่ังอ่อนค่าลงได้บ้าง อย่างไรก็ดี 

หากเศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวดีข้ึนต่อเน่ืองจากอานิสงส์การกลับมาของภาคการ

ท่องเท่ียวในช่วงไตรมาสท่ี 4 ก็มีโอกาสท่ีนักลงทุนต่างชาติจะกลับมาทยอยลงทุน

ในหุ้นไทยอีกครัง้ ส่วนฟันด์โฟลว์ในตลาดบอนด์น้ัน นักลงทุนต่างชาติอาจรอ

จังหวะให้แนวโน้มการข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มี

ความชัดเจนมากข้ึนก่อน ว่าสุดท้าย ธปท. จะเรง่ข้ึนดอกเบี้ยได้อย่างท่ีผู้เล่น

บางส่วนในตลาดได้คาดการณ์ไว้หรอืไม่ ท าให้ลักษณะการซื้อขายของนักลงทุน

ต่างชาติ คือ รอจังหวะบอนด์ยีลด์ปรบัตัวสูงข้ึน และเน้นการซื้อ-ขาย ในกรอบ 

ซึ่งพฤติกรรมการลงทุนดังกล่าวก็อาจท าให้ฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติใน

ตลาดบอนด์ไทยมีทิศทางท่ีไม่ชัดเจน อย่างไรก็ดี Krungthai Global Markets 

มองว่า ปัจจุบัน บอนด์ยีลด์ไทยระยะยาว โดยเฉพาะ บอนด์ยีลด์ 20 ปี ท่ียีลด์

ล่าสุดสูงกว่า 3.5% น้ันมีความน่าสนใจลงทุน ท าให้นักลงทุนต่างชาติอาจเร ิม่

ทยอยกลับมาซื้อตราสารหน้ีระยะยาวของไทยมากข้ึนได้

>> เงินทุนเคล่ือนย้ำยมีแนวโน้มผันผวน
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ท้ังน้ี ควำมเส่ียงท่ีอำจกดดันให้ฟันด์โฟลว์นักลงทุนต่ำงชำติไหลออกรุนแรงจำก

ตลำดทุนไทยน้ัน ส่วนต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยนโยบำยของเฟดกับไทยท่ีมีแนวโน้ม

กวำ้งมำกขึ้น อำจไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีจะต้องกังวล แม้ว่าโดยปกติแล้วในทางทฤษฎี 

ฟันด์โฟลว์มักจะไหลกลับสู่ตลาดท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า แต่จากข้อมูลในอดีต 

พบว่า ในจังหวะท่ีนโยบายการเงนิของเฟดมีความตึงตัวขึ้นเรว็กว่าของไทย ซึ่ง

สะท้อนผ่านการเปล่ียนแปลงของส่วนต่างระหว่างบอนด์ยีลด์ 3 เดือนของไทย

กับสหรฐัฯ (Changes of TH-US 3M spread) ท่ีลดลงต่อเน่ืองและอาจติดลบ 

ฟันด์โฟลว์จะไหลออกจากตลาดทุนไทยอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง ก็ต่อเม่ือ

ตลาดปิดรบัความเส่ียงสินทรพัย์ในฝ่ัง EM อาทิ ฟองสบู่ตลาดหุ้นจีนแตกและ

น าไปสู่การชะลอตัวรุนแรงของตลาดหุ้นจีนในช่วงปี 2015 (China Hard Landing) 

รวมถึงวกิฤติหน้ีและค่าเงนิ EM ในช่วงปี 2018 รวมถึงปัญหาสงครามการค้า

ระหว่างจีนกับสหรฐัฯ ในช่วงปี 2018- ต้นปี 2019 ท าให้ Krungthai Global 

Markets มองว่า ตลาดการเงนิในปัจจุบันได้รบัรูแ้นวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ

ทางเฟดและของไทยไปมากพอสมควรแล้ว ท าให้แม้ว่าเฟดจะเดินหน้าข้ึนดอกเบี้ย

นโยบายตาม Dot Plot ส่วน ธปท. อาจทยอยขึ้นดอกเบี้ยได้ช้ากว่า และท าให้

ส่วนต่างระหว่างบอนด์ยีลด์ 3 เดือนของไทยกับสหรฐัฯ กว้างมากข้ึนได้ แต่

ฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติก็อาจไม่ได้ไหลออกรุนแรง ยกเว้นในกรณีท่ีมี

ปัจจัยเส่ียงท่ีกระทบต่อบรรยากาศ (Sentiment) การลงทุนในฝ่ัง EM ซึ่งคาดว่า

ความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจนีและปัญหาหน้ีใน

ภาคอสังหารมิทรพัย์ ท่ีอาจลุกลามเป็นวงกว้างได้ หากทางการจีนกลับมาใช้

มาตรการ Lockdown ท่ีเข้มงวดอีกครัง้ เพ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของ 

COVID-19 แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจะยิ่งแย่ลง และซ้าเติมปัญหาหน้ี

ในภาคอสังหาฯ ท าให้นักลงทุนอาจกลับมาเทขายสินทรพัย์ในฝ่ัง EM อย่างหนัก

และท าให้เกิดภาวะเงนิทุนไหลออกจากตลาดทุนไทยได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว 

Krungthai Global Markets ประเมินว่า เงนิบาทก็มีโอกาสอ่อนค่าหนักตาม

ทิศทางของสกุลเงนิ EM อ่ืนๆ 

เงินบำทก็มีโอกำสท่ีจะทยอยกลับมำแข็งค่ำขึ้นได้ โดยเฉพำะในช่วงปลำยปีน้ี คำดว่ำ 

เงินบำทอำจแข็งค่ำได้รำว 34.25-34.50 บำทต่อดอลลำร์ ณ ส้ินปีน้ี อย่างไรก็ดี 

เงนิบาทยังคงมีแนวโน้มผันผวนอยู่ ท าให้ทาง ธปท. จ าเป็นท่ีจะต้องเข้ามาดูแล 

เพ่ือลดความผันผวนของค่าเงนิ แต่ไม่ใช่เพ่ือแทรกแซงให้เงนิบาทเปล่ียนทิศทาง 

ดังจะเห็นได้จากการท่ีเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศมีการทยอยปรบัลดลงหรอื

เพ่ิมข้ึน ในช่วงท่ีค่าเงนิบาทมีความผันผวนสูง ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางแข็งค่า

หรอือ่อนค่า ซึ่งการเข้ามาดูแลค่าเงนิบาทของทาง ธปท. น้ันก็เป็นไปเพ่ือให้

ผู้ประกอบการสามารถวางแผนรบัมือและป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ได้อย่างทันสถานการณ์
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กำรฟื้ นตัวอย่ำงต่อเน่ืองของเศรษฐกิจไทยท่ีจะได้รับอำนิสงส์จำกภำคกำร

ท่องเท่ียวจำกนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ (คำดกำรณ์จ ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ

ไม่น้อยกวำ่ 20 ล้ำนคน) รวมถึงทิศทำงกำรทยอยอ่อนค่ำลงของเงินดอลลำร์

ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้ำ ก็มีโอกำสท่ีจะช่วยหนุนให้ค่ำเงินบำทสำมำรถทยอย

แข็งค่ำขึ้นได้ และมีโอกำสเห็นเงินบำทแข็งค่ำกลับสู่ระดับ 33.50-33.75 บำทต่อ

ดอลลำร ์ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้ำได้ ทว่า ความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจหลัก ท้ังสหรฐัฯ 

และยุโรปอาจเข้าสู่สภาวะถดถอยในเวลาใกล้เคียงกัน ก็อาจกดดันให้ ตลาด

การเงนิพลิกกลับมาปิดรบัความเส่ียงและผันผวนสูงข้ึน ซึ่งในภาวะดังกล่าว 

เงนิดอลลารมั์กจะแข็งค่าข้ึน ในคร ึ่งหลังของปีหน้า อาจเป็นช่วงท่ีเงนิบาทมี

โอกาสผันผวนในฝ่ังอ่อนค่า ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยก็จะเป็นปัจจัยก าหนดการอ่อนค่าของเงนิบาทได้ อย่างไรก็ดีการอ่อนค่า

ของเงนิบาทอาจถูกชะลอลงได้จากการฟื้ นตัวของภาคการท่องเท่ียว ท าให้เรา

คาดว่าเงนิบาทจะอยู่ท่ีระดับ 34.00 บาทต่อดอลลาร ์ณ ส้ินปี 2023 ในกรณีท่ี

เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยข้ึนในฝ่ังสหรฐัฯและยุโรป ท้ังน้ี ส่ิงท่ีผู้ประกอบการ

ควรระมัดระวัง คือ เงนิบาทมีแนวโน้มทยอยผันผวนสูงข้ึนในช่วงก่อนจะเกิด

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังน้ัน การเตรยีมแผนรบัมือและป้องกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในปีหน้า 

เงนิบาทมีแนวโน้มผันผวน แนะผู้ประกอบการ
ใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียง

Krungthai Global Markets มีข้อแนะน าส าหรับนักธุรกิจในการรับมือกับภาวะ

ผันผวนของค่าเงินบาท โดยควรวำงกลยุทธ์ป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 

มำกกว่ำท่ีจะคำดกำรณ์หรือเก็งก ำไรแนวโน้มค่ำเงิน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าได้ยากใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจและตลาดการเงินเผชิญความผันผวนท่ีสูง ท้ังน้ี เครื่องมือใน

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในปัจจุบันก็มีหลากหลายมากขึ้น 

ซึ่ง Krungthai Global Markets มองว่า กลยุทธ์ป้องกันความเส่ียงท่ีใช้ Option 

ก็จะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันความเส่ียงได้ดี ส่วนผู้ประกอบการ

ท่ีไม่มีวงเงินในการท า Option หรอื Forward ก็สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ อาทิ 

บัญชีเงินฝาก FCD หรือ การใช้อัตราแลกเปล่ียนท้องถ่ิน (Local Currency) 

ในการท าธุรกรรมแทนเงินดอลลาร ์และอาจใช้บริการระบบ JEDI (Joint Exchange 

Development Initiative) ของทางธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้เทคโนโลยี 

Block chain เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สัญญาณ Futures ในตลาด 

TFEX ท าการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

และปลอดภัย 

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ
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เงนิเฟ้อไทย
จะไปถึงไหน
ดอกเบี้ยนโยบาย
จะขึ้นได้มากเท่าใด
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เงนิเฟ้อท่ีเรง่ตัวข้ึนจากปัญหาทางด้านอุปทานโดยเฉพาะผลกระทบจากมาตรการ 

Zero COVID ในจีนและสงครามยูเครน กดดันให้ธนาคารกลางหลายประเทศ 

รวมถึง ธปท. ปรบัข้ึนดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือสกัดแรงกดดันด้านราคาท่ีเพ่ิมข้ึน 

Krungthai COMPASS คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นจำก 5.6% ในครึ่งปีแรก

เป็น 6.6% ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยอัตรำเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปี 2022 อยู่ท่ี 6.1% ส่วนปี 

2023 จะชะลอตัวลงสู่ 2.0% ส่วนแนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยน้ันคำดว่ำกำรปรับขึ้น

ดอกเบี้ยในรอบน้ีจะส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบำยแตะระดับ 2.00% ในปี 2023 และ

อำจขึ้นไปได้สูงสุดท่ีระดับประมำณ  2.50-3.00% ภำยในส้ินปี 2024
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กำรเพ่ิมขึ้นของรำคำสินค้ำมีแนวโน้มแพร่กระจำยออกไปในหลำยหมวด โดยอัตรำ

เงินเฟ้อพ้ืนฐำนท่ีหักหมวดอำหำรและพลังงำนมีแนวโน้มปรับตัวสูงต่อเน่ือง หาก

การเพ่ิมข้ึนมีความต่อเน่ืองนานกว่าคาดอาจส่งผลให้ไทยเผชิญภาวะเงนิเฟ้อใน

ระดับสูงต่อไป

จากแผนท่ีความรอ้น (Heatmap) Krungthai COMPASS พบว่าราคาของสินค้า

ส่วนใหญ่ต่างปรบัตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในหมวดเคหสถาน (สัดส่วน 21.9% 

ของตะกรา้เงนิเฟ้อ) ท่ีปรบัตัวดีข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ตาม

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนท่ีคล่ีคลายลง เช่นเดียวกับการ

เปล่ียนแปลงของราคาในหมวดการบันเทิง (สัดส่วน 4.2%) ซึ่งมีสัญญาณบวก

อย่างชัดเจน สังเกตได้จากการเข้าสู่แดนสีแดงเป็นครัง้แรกในรอบ 10 เดือน 

บ่งชี้ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเป็นวงกว้างมากข้ึน

>> เงินเฟอ้ครึง่ปีหลังมีแนวโน้มสูงกวำ่ช่วงครึง่ปีแรก

รปูท่ี 9 แผนท่ีความรอ้นของระดับราคาสินค้าจ าแนกรายหมวดตามตะกรา้เงินเฟ้อ 

ที่มา: : กระทรวงพาณิชย์  (ค านวณโดย Krungthai COMPASS)

การแพรก่ระจายของหมวดสินค้าท่ีราคาปรบัตัวเพ่ิมข้ึนบ่งชี้ถึงการส่งผ่านของ

ราคาสินค้าออกไปยังหมวดอื่นๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของราคา

ในหมวดพลังงานกระทบท่ีส่งผลเชื่อมโยงไปยังราคาหมวดหมวดพาหนะและ

การขนส่ง เช่นเดียวกับการเพ่ิมข้ึนของราคาในหมวดอาหารสดท่ีมีต่อการเพ่ิมข้ึน

ของราคาหมวดอาหารและเคร ื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ท่ีเร ิม่ปรากฏชัดเจนหลัง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากผลกระทบจากสงครามยูเครนท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่

ปลายเดือนกุมพาพันธ์เด่นชัดมากขึ้น นอกจากน้ียังแนวโน้มว่าผู้บรโิภคก าลัง

เร ิม่ทยอยปรบัแบบแผนการบรโิภคจากสินค้าไปยังบรกิาร จากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดท่ีเปิดโอกาสให้กิจกรรมสันทนาการ การท่องเท่ียว

และพักผ่อนปรบัตัวไปสู่ภาวะปกติมากขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรแพรก่ระจำย (Spillover) 

ดังกล่ำวอำจน ำไปสู่กำรเพ่ิมขึ้นของรำคำสินค้ำอย่ำงต่อเน่ือง หำกผู้ประกอบกำรปรบัรำคำ

ตำมต้นทุนท่ีถูกส่งผ่ำนจำกสินค้ำขั้นกลำงหมวดอื่น ท้ำยท่ีสุดกำรทยอยปรับรำคำจะ

ส่งผลย้อนกลับให้ผู้ประกอบกำรต้องขึ้นรำคำอีกในรอบต่อๆไป ท้ังนี้ถ้ำรำคำสินค้ำหมวด

พลังงำนหรอือำหำรยังเพ่ิมต่อเน่ือง ก็อำจท ำให้ภำวะเงนิเฟ้อทรงตัวในระดับสูงได้
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Krungthai COMPASS คำดวำ่อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปโดยเฉล่ียตลอดท้ังปีน้ีจะอยู่ท่ี 

6.1% โดยคำดว่ำจะเร่งตัวจำก 5.6% ในครึ่งปีแรกเป็นประมำณ 6.6% ในช่วง

ครึ่งปีหลัง จากราคาพลังงานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และมีสมมติฐานว่าภาครฐั

ตรงึราคาขายปลีกดีเซล แต่หากภาครฐัปรบัเปล่ียนนโยบายตรงึราคาขายปลีก

ดีเซลในเพดานไม่เกินลิตรละ 35 บาท รวมถึงการปรบัเพ่ิมค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 

งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม รวมท้ังราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนหาก

ความขัดแย้งระหว่างรสัเซียกับยูเครนและชาติพันธมิตรรุนแรงข้ึน จะเป็นไปได้

ท่ีอัตราเงนิเฟ้ออาจสูงกว่าท่ีคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ

และสินค้าข้ันกลาง ประกอบกับการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยจะยิ่งเพ่ิมภาระ

ดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีการปรับราคาสินค้าถูก

จ ากัดโดยเฉพาะการผลักภาระต้นทุนสินค้าท่ีมีความยืดหยุ่นต่อราคาและสินค้า

ทดแทนกันสูงจะมีความเส่ียงต่อการสูญเสียผู้บรโิภค ท่ามกลางก าไรต่อหน่วยท่ี

บางลง

ในด้ำนของกำรปรับขี้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในรอบน้ี Krungthai COMPASS 

ประมำณกำรวำ่ อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ ธปท. จะขึ้นไปอยู่ท่ีระดับ 2.00% ใน

ช่วง 1 ปีข้ำงหน้ำ โดยใน cycle น้ี ดอกเบี้ยนโยบายอาจข้ึนไปได้สูงสุดท่ีระดับ

ประมาณ  2.50-3.00% ณ ส้ินปี 2024

จากการวเิคราะห์โดยใช้แบบจ าลองอัตราดอกเบี้ย ภายใต้สมมติฐานว่าการปรบั

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะตอบสนองต่ออัตราเงนิเฟ้อ และ Output Gap ตาม 

Taylor Rule6 ท่ีจะมุ่งรกัษาเสถียรภาพของอัตราเงนิเฟ้อไว้ตามกรอบเป้าหมาย 

พรอ้มกับรกัษาระดับการผลิตและการจ้างงานไว้ท่ีระดับศักยภาพเพ่ือปิด Output 

Gap จากผลประมาณการ Krungthai COMPASS คาดว่า ธปท. จะทยอยปรบัข้ึน

ดอกเบี้ยหลังจากท่ีปรบัข้ึน 25 bps ในการประชุมเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจจะปรบั

ข้ึนดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุม 2 ครัง้ท่ีเหลือของปีน้ี อีกครัง้ละ 25 bps ใน

เดือนกันยายนและพฤศจิกายน รวมเป็น 75 bps ในช่วงคร ึ่งหลังของปี 2022

>> ดอกเบ้ียขำขึ้นรอบนี้อำจแตะระดับสูงสุดประมำณ 2.5-3.0%

6 สมการที่ใชป้ระมาณการดอกเบีย้นโยบาย คือ  Intt = 0.14 + 1.43 Intt-1 – 0.54 Intt-2 + 0.09 Intt-3 – 0,09 Intt-4 + 0.06 Inft-1 – 0.07 Inft-2

+ 0.01 Inft-3 + 0.02 Inft-4 - 0.01 Ogpt-1 + 0.01 Ogpt-2 - 0.004 Ogpt-3 - 0.0005 Ogpt-4 โดย Int แทน อัตราดอกเบีย้นโยบาย Inf แทน 
อัตราเงนิเฟอ้ และ Ogp แทน ส่วนต่างระหวา่งระดับ GDP ที่เกิดขึน้จรงิกับระดับ GDP ตามศักยภาพ
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รปูท่ี 10 การประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปี 2022-2024 โดยแบบจ าลอง VAR

ที่มา: : ธนาคารแห่งประเทศไทย วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Actual rate         Forecasted rate
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ตามแบบจ าลองท่ีคาดการณ์จนถึงปี 2024 Krungthai COMPASS วเิคราะห์ว่า 

ธปท. จะปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเน่ืองจากปีน้ี ซึ่งอาจแตะระดับ 1.25% 

ในส้ินปี 2022 ส่วนในปีหน้า คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ส้ินปี 2023 จะ

อยู่ท่ี 2.00% โดย และในปี 2024 อาจขึ้นไปได้ถึงประมาณ 2.50% ท้ังน้ี การ

ปรบัดอกเบี้ยดังกล่าวจะสอดรบัการแนวโน้มปรบัตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจไทยท่ี

จะได้รบัแรงกดดันจากการผลิตท่ีเรง่ตัวข้ึนเหนือระดับศักยภาพและเงนิเฟ้อ

จากทางด้านอุปสงค์ในอนาคต

Krungthai COMPASS ยังประเมินว่ำ กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของ ธปท. จะ

เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีส ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ ประกำรแรก คือ กำรมุ่งปรับ

นโยบำยกำรเงินเข้ำสู่ภำวะปกติ (Normalization) หลังจากท่ีใช้อัตราดอกเบี้ย

ต่าเข้าใกล้ศูนย์ (Zero lower bound) โดยได้ปรับลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ

ต่าสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 0.50% มาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2020 เป็น

ระยะเวลาท้ังส้ิน 28 เดือน แต่ในขณะน้ีเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้ นตัวอย่างชัดเจน

มากข้ึน โดยเฉพาะได้รบัปัจจัยหนุนจากการปรบัตัวดีข้ึนกว่าคาดของภาคการ

ท่องเท่ียวหลังการเปิดประเทศ ธปท. จึงจ าเป็นต้องเร ิม่ปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ย 

เม่ือนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายมีความจ าเป็นลดลง อีกประกำรหน่ึง คือ 

กำรเพ่ิมพ้ืนท่ีในกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงิน (Policy space) ซึ่งธนาคาร

กลางจะสามารถปรบัข้ึนดอกเบี้ยโดยไม่ท าให้เกิดผลเชิงลบจนน าไปสู่การถดถอย 

ดอกเบี้ยท่ีปรบัเพ่ิมข้ึนน้ีเปรยีบเสมือนกระสุนท่ีตุนไว้เผ่ือส าหรบัการปรบัลด

ดอกเบี้ยในยามท่ีเศรษฐกิจเผชิญภาวะชะลอตัวลงแรงหรอืถดถอยในระยะ

ข้างหน้า โดยเฉพาะจากความเส่ียงหลายกรณีท่ีรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

โลกและสงครามยูเครน หากค านึงถึงความจ าเป็นข้อหลังน้ี ธปท. อาจจ าเป็น

ต้องสรา้งเกราะกันชนไว้เพ่ิมเติมมากข้ึนกว่าปกติ ท้ังน้ีแบบจ าลองอัตราดอกเบี้ย

ข้างต้นยังมิได้ค านึงถึงเง ื่อนไขน้ี

ประมาณการ
ดอกเบ้ียนโยบาย
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รปูท่ี 11 ความสัมพันธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและสหรฐัฯ

ที่มา: : ธนาคารแห่งประเทศไทย CEIC และ Bloomberg วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ส่ิงท่ีต้องพิจารณาอีกประการหน่ึงนอกเหนือกับการปรบัอัตราดอกเบี้ยท่ีตอบสนอง

ต่อเง ื่อนไขทางเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว คือ การสรา้งสภาพแวดล้อมทาง

การเงนิท่ีสอดคล้องกับการเงนิโลก โดยเฉพาะในช่วงท่ีธนาคารกลางหลาย

ประเทศในขณะน้ีปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือสกัดภาวะเงนิเฟ้อ ซึ่งในอดีตท่ี

ผ่านมา ธปท. จะด าเนินนโยบายการเงนิในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการปรับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ท้ังน้ีจากการทดสอบโดยใช้สมการถดถอย7

พบว่าการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้นโยบายของเฟดน้ัน โดยท่ัวไปแล้วจะกระทบ

ต่อการปรบัอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน

ในหลายช่วงของวัฏจกัรท่ีพ้องกัน เช่น การปรบัลดดอกเบี้ยหลังวกิฤตฟองสบู่

จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรฐัฯช่วงปี 2002-2003 การปรบัข้ึนดอกเบี้ยเพ่ือ

รบัมือกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีพุ่งช่วงปี 2004-2006 และการปรบัลดดอกเบี้ย

ช่วงวกิฤตการเงนิโลกปี 2007-2009 จะมีเพียงช่วงปี 2010 ท่ี ธปท. ปรบัข้ึน

ดอกเบี้ยเพ่ือรบัมือกับเงนิเฟ้อท่ีเรง่ตัวขึ้นตามเศรษฐกิจไทยท่ีฟื้ นตัวและราคา

สินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน กับการปรบัลดดอกเบี้ยในช่วงปี 2011-2015 ซึ่งไทยต้อง

เผชิญวกิฤตหลายด้าน ท้ังมหาอุทกภัยตามด้วยความไม่สงบทางการเมือง ถือว่า

ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก ธปท. 

มีแนวโน้มท่ีจะปรบัดอกเบี้ยสอดรบักัน ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของเงนิทุน

เคล่ือนย้ายและค่าเงนิบาท

0

1

2

3

4

5

6

A
p

r-
0

1
D

e
c-

0
1

A
u

g
-0

2
A

p
r-

0
3

D
e

c-
0

3
A

u
g

-0
4

A
p

r-
0

5
D

e
c-

0
5

A
u

g
-0

6
A

p
r-

0
7

D
e

c-
0

7
A

u
g

-0
8

A
p

r-
0

9
D

e
c-

0
9

A
u

g
-1

0
A

p
r-

11
D

e
c-

11
A

u
g

-1
2

A
p

r-
13

D
e

c-
13

A
u

g
-1

4
A

p
r-

15
D

e
c-

15
A

u
g

-1
6

A
p

r-
17

D
e

c-
17

A
u

g
-1

8
A

p
r-

19
D

e
c-

19
A

u
g

-2
0

A
p

r-
21

D
e

c-
21

A
u

g
-2

2
A

p
r-

23
D

e
c-

23

%

BOT policy rate          Fed Fund Rate 

อัตราดอกเบ้ียคาดการณ์ ของ BOT และ Fed
ช่วง สิงหาคม 2022 – ธันวาคม 2023

7 สมการถดถอยเพ่ืออธบิายการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. กับการปรบัอัตราดอกเบีย้นโยบายของเฟด คือ TPR = 1.61 + 0.27 FFR 
โดย TPR แทน อัตราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. และ FFR แทน อัตราดอกเบีย้นโยบายของเฟด
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ตำรำงท่ี 2 เปรยีบเทียบการปรบัข้ึนดอกเบี้ยในแต่ละ Cycle

ส าหรบัในระยะข้างหน้าในช่วงคร ึ่งหลังของปี 2022 และปี 2023 Krungthai 

COMPASS ได้เปรยีบเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยท่ีคาดการณ์จาก

แบบจ าลองกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด จาก Fed Fund Implied Rate 

ของ Bloomberg พบว่า อัตราดอกเบี้ยของเฟดจะปรบัข้ึนแบบ Front-load 

โดยแตะระดับสูงสุดท่ี 3.40% ในช่วงต้นปี 2023 แล้วค่อยปรบัลดลงมาสู่ระดับ

ประมาณ 2.90% ในปลายปี 2023 ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยไทยทยอยปรบัขึ้น ซึ่ง

อาจจะแตะระดับประมาณ 2.25% ภายในส้ินปี 2023 ท้ังน้ี คาดว่าอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทยยังมีแนวโน้มเพ่ิมต่อไป โดยมีแนวโน้มแตะระดับสูงสุดประมาณ 

2.50-3.00% ในปี 2024 ท้ังน้ี Cycle ดอกเบี้ยของเฟดอาจผ่านจุดสูงสุดก่อน

ในปี 2023 ส่วน Cycle ดอกเบี้ยของไทยอาจแตะระดับสูงสุดหลังจากน้ันในปี 

2024 ซึ่งไทยอาจจ าเป็นต้องข้ึนดอกเบี้ยเผ่ือไว้เป็นเกราะกันชน เพ่ือเตรยีม

กระสุนรองการปรบัลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยเฉพาะจากปัจจัยเส่ียงภายนอก

ประเทศ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลกและสงคราม

ที่มา: : ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

Cycle
กำรขึ้น
ดอกเบี้ย

จุดเริม่ต้น 1 ปีผ่ำนไป ส้ินสุด Cycle 
อัตรำเงินเฟ้อ
ท่ัวไปสูงสุด
ใน Cycle

อัตรำเงินเฟ้อ
ท่ัวไปเฉล่ียใน

Cycle

อัตรำเงินเฟ้อ
พ้ืนฐำนเฉล่ีย
ใน Cycle

2004 - 2006 1.25% 2.75% 5.00% 4.70% 4.55% 1.63%

2010 - 2011 1.25% 3.00% 3.50% 3.80% 3.46% 1.69%

2022 – 2024f 0.50% 2.00% 2.50-3.00% 7.70% 3.36% 1.47%

หากพิจารณาวัฏจักรการปรบัดอกเบี้ยในช่วง 3 รอบล่าสุด คาดว่าในอัตราเงนิเฟ้อ

ท่ัวไปเฉล่ียในรอบน้ี (ช่วงปี 2022 ถึง 2024) จะอยู่ท่ี 3.36% ขณะท่ีอัตราเงนิเฟ้อ

พ้ืนฐานเฉล่ียอยู่ท่ี 1.47% โดยแรงกดดันเงนิเฟ้อท่ีเร่งตัวในปี 2022 น้ัน จะ

คล่ีคลายลงจากการทยอยปรบัตัวดีข้ึนของภาวะชะงักงันด้านอุปทานรวมถึง

ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีซึ่งช่วยลดแรงกดดดันต่อราคา

สินค้าโภคภัณฑ์โดยจะปรากฏชัดเจนข้ึนในปี 2023 สถานการณ์ดังกล่าวน้ีจะ

ใกล้เคียงกับ cycle ก่อนหน้าน้ี (ช่วงปี 2010 ถึง 2011) ส่วนการปรบัข้ึนดอกเบี้ย

น้ัน คาดว่ารอบน้ี ธปท. จะปรบัข้ึนจากจุดเร ิม่ต้นไปสู่ระดับประมาณ 2.50-3.00% 

ดังท่ีกล่าวแล้ว หรอืปรบัข้ึนจากตอนเร ิม่ cycle ไปท้ังส้ิน 2.00-2.50% ซึ่งคล้ายกับ

รอบปี 2010-2011 ท่ีปรบัขึ้นไป 2.25% โดยในรอบน้ีธนาคารพาณิชย์จะส่งผ่าน

ต้นทุนจากการปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ไปพรอ้มกับภาระเงนิน าส่งกองทุน

ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ (FIDF fee) บนฐานเงนิฝากท่ีเพ่ิมข้ึน
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ภาคธรุกิจควรเตรยีมพรอ้มรบัมือ
ต้นทุนท่ีจะสูงขึ้นอกี 

Krungthai COMPASS เห็นว่ำผู้ประกอบกำรควรวำงแผนส ำหรับภำระต้นทุน

ท่ีจะเพ่ิมขึ้น ท้ังแนวโน้มการปรับขึ้นค่าไฟในงวด ก.ย.-ธ.ค. ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมสูงข้ึนและกระทบอ านาจซื้อของลูกค้าในภาคครัวเรือน ขณะท่ีการปรับดอกเบ้ีย

นโยบายของ ธปท. และการส่งผ่านค่าธรรมเนียม FIDF สู่ระดับปกติ จะท าให้อัตรา

ดอกเบี้ยในสัญญาเงินกู้ส าหรับภาคธุรกิจท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ีย MLR สูงขึ้น 

ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน ประกอบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

โดยเฉพาะวตัถุดิบและสินค้าข้ันกลางยังคงเพ่ิมต่อเน่ือง ผู้ประกอบการควรหันมาใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบริหารต้นทุน อาจปรับเปล่ียนมาใช้พลังงาน

ทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรลุเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) แล้วยังจะลดพ่ึงพา

พลังงานปิโตรเลียม ซึ่งราคามีความผันผวนลงได้อีกด้วย ส่วนการรับมือกับ

ลูกค้าหรือคู่ค้าน้ัน ควรปรับกลยุทธ์เพ่ือจูงใจผู้ซื้ อท่ีให้ความส าคัญกับการ

เปรยีบเทียบราคาและความคุ้มค่า เน้นการรกัษาฐานลูกค้าและเพ่ิมยอดขาย

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ
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กำรส่งออก
ในระยะขา้งหน้า
จะเผชิญความ
ท้าทายอะไร
ท่ีส าคัญ
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มองต่อไปในระยะข้ำงหน้ำยังมีประเด็นท่ีต้องจับตำและเตรียมพร้อมรับมือกับ

เรื่องท้ำทำยท่ีอำจมีผลต่อกำรส่งออกของไทย เรื่องแรกคือ กำรทบทวนกำรต้ัง

ก ำแพงภำษีของสหรฐัฯต่อจีน ซึ่งรฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก าลังพิจารณา

ยกเลิกหรอืลดอัตราภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนบางรายการ ซึ่งท่าทีดังกล่าวจะส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์การค้าของโลกและกระทบต่อการส่งออกของไทย อีกเรื่อง

หน่ึงคือ วิกฤตกำรณ์ของประเทศชำยขอบ (Frontier Economy) ท่ีเป็นตลำด

เกิดใหม่ ดังเช่นปัญหาความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในศรลัีงกา ท่ีอาจก่อให้เกิดผลเชื่อมโยง

ผ่านช่องทางการค้ากับประเทศเหล่าน้ี ท้ังในแง่ของตลาดและแหล่งทรพัยากร Krungthai 

COMPASS คำดวำ่กำรส่งออกกำรส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัว

ลงเม่ือเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกท่ีขยำยตัว 12.7% โดยประเมินว่ำ กำรส่งออกใน

ปี 2022 จะขยำยตัวท่ี 7.5% ส่วนในปี 2023 จะชะลอตัวลงมำท่ี 2.5% ตำมแนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแรงลง ซ่ึงคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

และกำรส่งออกของไทย ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยข้ำงต้น 
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>> สงครำมกำรค้ำจะไปต่ออย่ำงไร ไทยยังได้ประโยชน์หรอืไม่ 

สหรฐัฯ ต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมและแรงกดดันเงนิเฟ้อด้านต้นทุน

สูงข้ึนจากการข้ึนภาษีน าเข้าต่อจีน รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จึง

ก าลังพิจารณาทบทวนการเก็บภาษีดังกล่าว อย่ำงไรก็ตำม กำรปรบักลยุทธ์ใน

กำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐฯ ต่อจีนอำจกระทบต่อสินค้ำส่งออกของ

ไทย บำงรำยกำรท่ีเคยได้รบัอำนิสงส์จำกกำรส่งออกทดแทนสินค้ำจำกจีน 

การปรบัข้ึนภาษีศุลกากรของสหรฐัฯต่อสินค้าน าเข้าจากจีนเกิดข้ึนตามมาตรการ

ตอบโต้ต่อการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาตามมาตรา 301 ของกฎหมายการค้า

สหรฐัฯ โดยช่วงแรกพุ่งเป้าไปยังสินค้าส่งออกของจีนท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลิต

ข้ันสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งเป็นสินค้าทุน ท้ังยังรวมไปถึง

สินค้าเก่ียวเน่ือง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งท้ังหมดถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง 

25% จากน้ันได้ขยายการต้ังก าแพงภาษีออกไปยังสินค้าส่งออกท่ีใช้เทคโนโลยี

ในการผลิตต่ากว่ากว่ากลุ่มแรกและยังพ่ึงพาการใช้แรงงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย

ในการดึงบรษัิทสหรฐัฯให้ย้ายฐานการผลิตกลับประเทศและลดบทบาทจีนใน

ห่วงโซ่อุปทานโลก ส าหรบักลุ่มน้ีครอบคลุมท้ังสินค้าข้ันกลาง เช่น พลาสติก

และเคมีภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอุปโภคบรโิภค เช่น เฟอรนิ์เจอร ์ซึ่งกลุ่มน้ีถูกจัดเก็บ

ภาษี 5-10% และทยอยเพ่ิมเป็น 25% นอกจากน้ีในช่วงต้นปี 2018 สหรฐัฯยัง

เก็บภาษีน าเข้าเคร ื่องซักผ้า แผงโซลารเ์ซลล์ ผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียม 

จากทุกประเทศเพ่ือปกป้องผู้ผลิตอเมรกัิน มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรฐัฯ

ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการต้นน้าและกลางน้าท่ีผลิตให้ป้อน

ภาคอุตสาหกรรมของจีน ขณะเดียวกันอาจจะเอ้ือประโชน์แก่ผู้ประกอบการไทย

ท่ีสามารถผลิตเพ่ือทดแทนสินค้าจีนท่ีถูกต้ังก าแพงภาษี 
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8 https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/fight-inflation-cutting-tariffs-china-only-start
9 https://https://www.reuters.com/markets/us/us-mulls-lifting-some-china-tariffs-fight-inflation-commerce-secretary-says-2022-06-05/

Krungthai COMPASS ประเมินว่ำผู้ประกอบกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรมได้รับ

ผลประโยชน์จำกกำรค้ำโดยส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลำดสหรฐัฯทดแทนจีน การส่งออก

สินค้าไทยไปยังตลาดสหรฐัฯในช่วงปี 2019 ถึง 2021 หลายรายการขยายตัวได้ดีเม่ือ

เทียบกับช่วงปี 2016 ถึง 2018 จากตัวเลขอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (Compound 

Average Growth Rate: CAGR) ของมูลค่าการส่งออกสินค้าหมวดเฟอรนิ์เจอร ์(เติบโต

ถึง 52.1%) อะลูมิเนียม (46.8%) ยานยนต์และชิ้นส่วน (22.1%) รวมท้ังเคร ื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (15.1%) ท่ีเรง่ตัวข้ึน สะท้อนการเติบโตของการน าเข้าสินค้าไทย

ซึ่งส่วนหน่ึงได้รบัอานิสงส์จากการทดแทนสินค้าของจีน ในเชิงของส่วนแบ่งตลาด

พบว่า สินค้าไทยท่ีส่งออกไปยังสหรฐัฯในกลุ่มเดียวกับท่ีผู้ประกอบการชาวจีนถูกต้ัง

ก าแพงภาษีน้ันต่างเพ่ิมสัดส่วนยอดขายในตลาดสหรฐัฯได้มากข้ึนทุกหมวด โดยเฉพาะ

หมวดผลิตภัณฑ์ยาง และอะลูมิเนียมท่ีสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดสหรฐัฯในปี 2021

เทียบกับช่วงประกาศสงครามทางการค้าได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยครองพ้ืนท่ีการตลาด

มากข้ึน 2.61% และ 1.91% และท่ีส าคัญคือ ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยเม่ือเทียบกับ

มูลค่าการน าเข้าท้ังหมดของสหรฐัฯยังเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการขยับจาก 1.07% ในปี 2018 

ข้ึนเป็น 1.42% ในปี 2021 สะท้อนผลประโยชน์จากการหันเหของผู้น าเข้าในสหรฐัฯมายัง

ตลาดสินค้าไทย (Trade Diversion) เพ่ือทดแทนตลาดจีน

แต่ถ้ำหำกสหรัฐฯปรับนโยบำยภำษีต่อจีน Krungthai COMPASS คำดว่ำจะปรับลด

หรอืยกเลิกภำษีสินค้ำบำงรำยกำรในกลุ่มสินค้ำขั้นกลำง เช่น พลาสติกและเคมีภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้ำขั้นสุดท้ำยท่ีเป็นสินค้ำอุปโภคบรโิภค8 เช่น เฟอรนิ์เจอร ์ซึ่ง

สินค้าเหล่าน้ีรวมกันคิดเป็นประมาณ 17.4% หรอืเกือบ 1 ใน 5 ของมูลค่าการส่งออก

สินค้าไทยไปยังตลาดสหรฐัฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าเหล่าน้ีจะได้รบัผลกระทบ

และอาจต้องเรง่แสวงหาตลาดส่งออกแห่งอ่ืนทดแทนตลาดสหรฐัฯ นอกจำกนี้ ยังคำดวำ่

สหรฐัฯมีแนวโน้มปรบันโยบำยกำรเก็บภำษีต่อจีนไปสู่แบบเฉพำะเจำะจงในกลุ่มสินค้ำท่ี

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยำนยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์9 ซึ่งอาจจะเอ้ือประโยชน์

ต่อผู้ผลิตชาวไทยในกลุ่มน้ีต่อไป Krungthai COMPASS ขอแนะน าให้จับตาทิศทาง

ในการด าเนินนโยบายการค้าของสหรฐัฯ ท่ีพยายามสรา้งกลุ่มความรว่มมือทางการค้า

กลุ่มใหม่เพ่ือกดดันจีนในกรอบความรว่มมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-

Pacific Economic Framework: IPEF) ซึ่งจะเป็นช่องทางใหม่ของสหรัฐฯในการ

เสรมิสรา้งความร่วมมือทางการค้าทดแทนข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific 

Partnership: CPTPP) และอาจเป็นโอกาสส าหรบัผู้ประกอบการไทยในการรุกตลาด

สหรฐัฯต่อไปในอนาคต 
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ตำรำงที่ 3 สินค้าส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรฐัฯ (เฉพาะกลุ่มท่ีได้รบัผลระทบจากสงครามการค้า)

สัดส่วนต่อกำรส่งออก
ของไทยไปสหรฐัฯ 
ในปี 2021 (%)

อัตรำเติบโตของมูลค่ำกำรส่งออก (%) ส่วนแบ่งตลำดสหรฐัฯ
ท่ีเพ่ิมขึ้นเทียบกับช่วง
ประกำศสงครำมกำรค้ำ

(%)
CAGR 

2016-2018
CAGR 

2019-2021

เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

23.17 0.9 15.1 0.69

ผลิตภัณฑ์ยาง 12.87 18.7 16.7 2.61

ยานยนต์และช้ินส่วน 4.74 13.2 22.1 0.33

ผลิตภัณฑ์เหล็ก 2.90 18.5 15.7 0.78

พลาสติกและ
เคมีภัณฑ์

2.43 16.8 14.9 0.13

เฟอรนิ์เจอร์ 2.11 -7.5 52.1 0.77

อะลูมิเนียม 2.00 5.4 46.8 1.91

1.08 1.10 1.07

1.22

1.41 1.42

0.0

0.5

1.0

1.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

ที่มา: : Trade Map  (ค านวณโดย Krungthai COMPASS)

รปูท่ี 12 ส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกของไทยเทียบกับมูลค่าการน าเข้าท้ังหมดของสหรฐัฯ

หมายเหต:ุ () แสดงมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรฐัฯ ในหน่วย พันล้านดอลลาร์
ที่มา: : Trade Map  (ค านวณโดย Krungthai COMPASS)

(23.7)   (24.4) (26.5) (27.9)    (34.1)   (41.4)
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ควำมท้ำทำยท่ีส ำคัญอีกประกำรหน่ึงคือวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจท่ีเริม่ปะทุขึ้น

ในกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่ ดังเช่น ปัญหำในศรีลังกำ ท่ามกลางความวติก

กังวลว่าความวุ่นวายลักษณะเดียวกันน้ีจะเกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนอีกหรอืไม่ 

รวมท้ังแนวโน้มท่ีปัญหาดังกล่าวจะลุกลามจนกลายเป็นวกิฤตของภูมิภาค

ตลอดจนความเก่ียวพันทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเหล่าน้ีโดยเฉพาะ

ในด้านการค้าระหว่างกัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมาของประเทศเหล่าน้ีถูกขับเคล่ือนด้วย

การใช้จ่ายภาครฐั รวมท้ังการพ่ึงพารายได้และเงนิทุนเคล่ือนย้ายจากต่างประเทศ 

ขณะท่ีภาคเศรษฐกิจภายในประเทศยังอ่อนแอและขาดความสามารถท่ีจะรบัมือ

กับความผันผวนในต่างประเทศ เม่ือประเทศกลุ่มน้ีเผชิญกับปัญหารายได้ในรูป

เงนิตราต่างประเทศลดลง พรอ้มกับมีภาระรายจ่ายน าเข้าสินค้าและช าระหน้ี

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลพวงจากการแพรร่ะบาดหลายระลอกท่ีผ่านมา 

รวมท้ังสงครามยูเครนท่ีกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้เรง่ตัวข้ึน หลายประเทศ

จึงประสบปัญหาวกิฤตหน้ีและวกิฤตการขาดดุลการช าระเงนิ รวมท้ังปัญหา

ค่าครองชีพสูงจากภาวะเงนิเฟ้อท่ีน าไปสู่วกิฤตศรทัธาต่อรฐับาล 

ส าหรบักลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคท่ีมีความเปราะบางนอกเหนือจากศรลัีงกา

แล้วยังมีในเอเชียซึ่งมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับไทยมากกว่าประเทศ

นอกภูมิภาค นอกเหนือจากศรลัีงกาแล้ว ยังมีลาว เมียนมา และปากีสถาน 

ซึ่งประเทศเหล่าน้ีมีลักษณะรว่มกันคือ เป็นกลุ่มประเทศชายขอบท่ีขาดแคลน

ปัจจัยทุนและแรงงานท่ีมีทักษะข้ันสูง และจ าเป็นต้องอาศัยเงนิกู้จากต่างประเทศ 

ขณะท่ีรายได้จากการส่งออกไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับรายจ่ายน าเข้าสินค้าจึง

เผชิญปัญหาการขาดดุลบญัชีเดินสะพัดและการขาดดลุงบประมาณควบคู่กัน 

และมีความเส่ียงต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสถานการณ์

ปัจจุบันท่ีประเทศเหล่าน้ีต้องเผชิญปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งอย่างรุนแรง

จากสงครามยูเครนท่ีซ้าเติมปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ขณะท่ีปัญหา

เงนิเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด ซึ่งกดดันเฟดเรง่ข้ึนอัตราดอกเบี้ยแรง

กว่าคาด ได้ส่งผลให้ภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนตามต้นทุน

ทางการเงนิท่ีสูงข้ึนตามการเรง่ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร นักลงทุน

ต่างชาติขาดความเชื่อม่ันต่อการช าระหน้ีคืนประกอบกับส่วนต่างดอกเบี้ยท่ี

กว้างข้ึนยังส่งผลให้เงนิทุนไหลออกและกดดันการอ่อนค่าของเงนิสกุลท้องถ่ิน 

ซึ่งในกรณีของศรลัีงกาน้ัน ปัญหาดังกล่าวรุนแรงถึงข้ันวกิฤต โดยรฐับาลผิด

นัดช าระหน้ีและกลายเป็นประเทศท่ีตกอยู่ในภาวะล้มละลาย.วกิฤตเศรษฐกิจ

ข้ันรุนแรง สถานการณ์ขณะน้ีเลวรา้ยถึงข้ันกลายเป็นประเทศท่ีตกอยู่ในภาวะ

ล้มละลาย.

>> สัญญำณอันตรำยจำกวกิฤตหนี้ท่วมในตลำดเกิดใหม่ 
และนัยยะต่อเศรษฐกิจไทย 
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95.2%

62.3%

74.0%

107.2%

ลาว เมียนมา ปากีสถาน ศรลัีงกา

ที่มา: World Bank และ International Monetary Fund

รปูท่ี 13 เครื่องช้ีความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประเทศชายขอบในเอเชียปี 2021

หน้ีสาธารณะต่อ GDP ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP

แม้จะมีความเป็นไปได้มากท่ีลาวอาจประสบปัญหาในลักษณะเดียวกับศรลัีงกา แต่

เมียนมาและปากีสถานซึ่งต้องเผชิญปัญหาหน้ีสาธารณะในระดับสูงรวมถึงการขาดดุล

บัญชีเดินสะพัดยังคงมีความเส่ียงเช่นกัน หากปัญหาดังกล่าวลุกลามไปสู่วกิฤตของ

กลุ่มประเทศเหล่าน้ีพรอ้มกัน ความรุนแรงอาจเพ่ิมข้ึนทวคูีณ ซึ่งหากค านึงถึงประเทศไทย

แล้ว ประเทศท่ีสุ่มเส่ียงเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงกับไทยเพียงใด 

Krungthai COMPASS ประเมินวำ่ ลำวอำจเป็นประเทศท่ีมีโอกำสสูงต่อกำรประสบปัญหำ

หนี้สำธำรณะและกำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับท่ีรุนแรงถึงขั้นวกิฤตซ้ำรอยศรลีังกำ 

จากการเปรยีบเทียบภาระหน้ีสาธารณะซึ่งเกิดข้ึนเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

ท่ีเร ื้อรงั และระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและโดยตัวเลข

ล่าสุดในปี 2021 พบว่า ในด้านสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP น้ัน ลาวมีความเส่ียงต่อ

วกิฤตหน้ีสินล้นพ้นตัวสูงกว่าเมียนมาและปากีสถาน โดยมีอัตราส่วนหน้ีสาธารณะสูง

ถึง 95.2% ต่อ GDP ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงมากเกือบอยู่ในระดับเดียวกับศรลัีงกา ส่วนใน

ด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดน้ัน ตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ของลาว

อยู่ท่ี 5.0% ซึ่งสูงกว่าศรลัีงกา และอยู่ในระดับท่ีมากกว่าเมียนมากับปากีสถาน

-5.0%

-1.3%

-0.6%

-4.3%

ลาว เมียนมา ปากีสถาน ศรลัีงกา
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Krungthai COMPASS ได้วเิครำะห์กำรพ่ึงพิงระหวำ่งประเทศ ระหวำ่งไทยกับประเทศ

เหล่ำนี้ พบวำ่ ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นต่อไทยยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้ำงต่ำ จากสัดส่วน

การส่งออกของไทยไปยังตลาดเหล่าน้ีเทียบกับมูลค่าการส่งออกท้ังหมด และสัดส่วน

การน าเข้าของไทยจากแหล่งผลิตเหล่าน้ีเทียบกับการน าเข้าท้ังหมดของไทย พบว่า 

ท้ังอัตราส่วนการน าเข้าและการส่งออกท่ีไทยต้องพ่ึงประเทศกลุ่มน้ีอยู่ในระดับท่ีต่า

มากมาโดยตลอดจากตัวเลขล่าสุดในปี 2021 รวมถึงตัวเลขย้อนหลังในช่วง 5 ปีท่ีผ่าน

มา ในกลุ่มน้ีศรลัีงกามีความเชื่อมโยงกับไทยน้อยท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินความเปราะบางทางเศรษฐกิจท่ีวัดจากสัดส่วนหน้ีสาธารณะ

และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP รวมถึงการประเมินสัดส่วนการพ่ึงพิงด้าน

การค้าต่างประเทศของไทยกับประเทศเปราะบางเหล่าน้ี ลาวเป็นประเทศท่ีมีโอกาสสรา้ง

ผลกระทบต่อไทยมากกว่าประเทศอ่ืน ท้ังจากความเส่ียงต่อวกิฤตหน้ีท่ีสูงอยู่ในระดับ

เดียวกับศรลัีงกา และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีสูงสุดเมือเทียบกับท้ัง 4 ประเทศ 

ขณะเดียวกันไทยยังมีความเชื่อมโยงกับลาวมากท่ีสุด โดยสัดส่วนการส่งออกของไทย

ไปยังลาวคิดเป็น 1.47% ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด ขณะเดียวกันสัดส่วนการน าเข้า

ของไทยจากลาวอยู่ท่ี 1.22% ของมูลค่าการน าเข้าท้ังหมด แต่หากรวมสัดส่วนการส่งออก

ของไทยไปยังท้ัง 4 ประเทศแล้ว จะมีมูลค่ารวมกันประมาณ 3.79% ของมูลค่าการส่งออก

ท้ังหมด ในด้านสัดส่วนการน าเข้ารวมกันยังมีประมาณ 2.39% ของมูลค่าการน าเข้า

ท้ังหมดของไทย Krungthai COMPASS มองวำ่ควำมเส่ียงดังกล่ำวถือเป็นประเด็นท่ีต้อง

เฝ้ำระวงัหำกปัญหำข้ำงต้นบำนปลำยจนกลำยเป็นวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในอนำคต

ที่มา: : กระทรวงพาณิชย์ (ค านวณโดย Krungthai COMPASS)

ตำรำงท่ี 4 การพ่ึงพาทางการค้าระหวา่งไทยกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีเปราะบาง

ลาว เมียนมา ปากีสถาน ศรลัีงกา

ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า

2017 1.67 1.00 1.82 1.12 0.59 0.07 0.19 0.03

2018 1.63 1.05 1.83 1.21 0.59 0.08 0.18 0.03

2019 1.56 1.07 1.77 1.37 0.48 0.12 0.15 0.03

2020 1.45 1.44 1.64 1.36 0.42 0.06 0.13 0.04

2021 1.47 1.22 1.59 1.06 0.60 0.09 0.13 0.03

มองต่อไปข้างหน้า ปัญหาภาระหน้ีของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีมีความ

เปราะบางเหล่าน้ีอาจพัฒนาไปสู่วกิฤตหน้ี (Debt crisis) ในลักษณะเดียวกับ

ปรากฏการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นในละตินอเมรกิาช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งต่างประสบ

ปัญหาการขาดดุลแฝด ภาวะเงนิเฟ้อในระดับสูง และวกิฤตค่าเงนิเช่นกัน คาดว่า

องค์กรระหว่างประเทศและประเทศเจ้าหน้ีรายใหญ่โดยเฉพาะจีนท่ีปล่อยกู้

ให้กับรฐับาลลาว (28% ต่อ GDP) พม่า (26% ต่อ GDP) ศรลัีงกา (8% ต่อ 

GDP) และปากีสถาน (9% ต่อ GDP) และมีบทบาททางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ

ต่อประเทศกลุ่มน้ี จะเข้ามาเจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ี อย่างไรก็ตาม กระบวนการ

เหล่าน้ีมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลา ขณะท่ีหลายประเทศก าลังอยู่ในช่วง

เปล่ียนผ่านทางการเมืองท่ีอาจทวคีวามรุนแรงข้ึน 
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ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ ประเทศเปราะบางยังกระจายตัวในหลาย

ภูมิภาค เช่น แอพรกิา (ตูนิเซีย กานา) อเมรกิาใต้ (เอลซัลวาดอร ์เปรู) และ

ยุโรปตะวันออก (ยูเครน เบลารุส) โดย The Economist10 อ้างข้อมูลล่าสุด

ของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าประเทศเปราะบางเหล่าน้ี

มีจ านวนรวมกันถึง 53 ประเทศ โดยต่างมีปัญหาหน้ีสาธารณะต่อ GDP ใน

สัดส่วนท่ีสูง และเส่ียงต่อการผิดนัดช าระหน้ี เม่ือน ามารวมกันประเทศท่ีมี

รายได้ต่าและปานกลางเหล่าน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของ GDP และมี

สัดส่วนประชากรรวมกันประมาณ 18% ของประชากรโลก Krungthai COMPASS

ประเมินวำ่ควำมอ่อนแอของประเทศกลุ่มน้ีอำจสรำ้งผลย้อนกลับไปยังประเทศ

เจ้ำหน้ีท้ังจีนรวมถึงชำติตะวนัตก ท้ังยังส่งผลให้กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก

ขำดควำมสมดุลจำกกำรเติบโตท่ีไม่ท่ัวถึง กำรผลิตโดยรวมของโลกจะอยู่ใน

ระดับต่ำกวำ่ศักยภำพ ซ่ึงจะบั่นทอนกำรลงทุนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และ

อำจกระทบต่อกำรส่งออกของไทยในระยะต่อไปอีกด้วย

วางแผนป้องกันความเส่ียง
จากความผันผวนในต่างประเทศ

Krungthai COMPASS มีข้อแนะน ำส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ีมีคู่ค้ำในสหรัฐฯ 

หรือจีน ตลอดจนกลุ่มประเทศในตลำดเกิดใหม่ (Emerging market) ควร

กระจำยควำมเส่ียงเพ่ือลดกำรพ่ึงพำตลำดเหล่ำน้ี เน่ืองจากคาดว่าความขัดแย้ง

ระหวา่งสหรฐัฯและจนีจะด าเนินต่อไปขณะท่ียังมีความเส่ียงของกลุ่มประเทศชายขอบ

ในเอเชีย ซึ่งจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องประเมินถึงสถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึน

ได้ว่าจะสามารถแบกรับความเสียหายได้เพียงใด รวมถึงการกระจายความเส่ียง

โดยเลือกด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันใน

สัดส่วนท่ีมากกว่าประเทศท่ีมีความท้าทายเหล่าน้ี เพ่ือลดโอกาสในการสูญเสียท่ี

อาจเกิดขึ้น กลุ่มผู้ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศชายขอบเหล่าน้ี โดยเฉพาะสินค้า

ส่งออก Top-5 ของไทยในแต่ละประเทศ ท้ังใน ลาว (น้ามันส าเร็จรูป อัญมณี 

เคมีภัณฑ์ รถยนต์ และน้าตาล) เมียนมา (น้าตาล เครื่องด่ืม เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 

เครื่องส าอาง) ปากีสถาน (รถยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก เส้นใย) 

และศรีลังกา (ยางพารา ผ้าผืน อัญมณี เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก) ซึ่งต่าง

เป็นสินค้าท่ีมียอดขายเป็นมูลค่าสูงและได้รับความนิยมจากคู่ค้าและผู้บริโภค อาจ

จ าเป็นท่ีจะต้องมองหาตลาดอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนประเทศเหล่าน้ี ข้อแนะน ำท่ี

ส ำคัญอีกประกำรหน่ึงคือ ผู้ส่งออกไทยควรวำงกลยุทธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียง

จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ โดยค่าเงินบาท

มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในช่วงท่ีเหลือของปี 2022 ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณา

เพ่ิมการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือให้ม่ันใจว่าส่วนต่างก าไรท่ี

เหลือน้อยลงจะไม่หดหายไปจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท โดยเฉพาะภาคธุรกิจ

ท่ีห่วงโซ่อุปทานต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ

10 https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/07/20/the-53-fragile-emerging-economies
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การเติบโต
ของไทยในปีหน้า
จะเป็นรูปแบบใด

กำรท่องเท่ียว
ยังเป็นความหวัง
ในการฟื้ นตัวหรือไม่
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ภำคกำรท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงมีสัญญำณบวกจำกกำรเปิดประเทศอำจได้รับผลกระทบ

จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยในหลายประเทศ 

รวมท้ังความเส่ียงจากสงครามในยูเครนและการระบาดของไวรสักลายพันธุ ์

ซึ่งจะส่งผลให้บางธุรกิจท่ีมีความเปราะบางต่อภาวะผันผวนดังกล่าวต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ท่ียากล าบาก และจะกดดันกำรปรับตัวให้ล่ำช้ำออกไป สะท้อนกำร

ฟื้ นตัวท่ีไม่ท่ัวถึงในรูปแบบ “New K-shaped Economy”
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>> มองไปข้ำงหน้ำเศรษฐกิจไทยจะเติบโตแบบ 
“New K-shaped economy”

Krungthai COMPASS ขอฉำยภำพกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปว่ำ  

กำรฟื้ นตัวในแต่ละอตุสำหกรรมจะไม่กระจำยตัวอย่ำงท่ัวถึง โดยเป็นกำรฟื้ นตัว

บนทำงแยกออกไป 4 ทิศทำง ในแบบ “New K-shaped Economy” บางสาขา

อาจฟื้ นตัวดีจากปัจจัยบวกท้ังการเปล่ียนผ่านมาสู่ชีวติวถึิใหม่และการเปิด

ประเทศ ขณะท่ีบางสาขาอาจฟื้ นตัวช้าลงจากความเส่ียงใหม่หลายประการท่ี

เข้ามารุมเรา้ และอีกบางสาขาถูกทอดท้ิงท้ังยังอาจถูกแทนท่ีด้วยสินค้าและ

บรกิารประเภทอื่นท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนไปได้ดีกว่า 

สภาวะข้างต้นย่อมส่งผลให้กลุ่มเปราะบาง เช่น SMEs ธุรกิจรายย่อย แรงงาน

ไรฝี้มือและแรงงานนอกระบบท่ีไม่สามารถปรบัตัวได้ ตลอดจนครวัเรอืนรายได้

น้อยและมีภาระหน้ีสินเผชิญความเส่ียงมากยิง่ข้ึน ภายใต้การฟื้ นตัวท่ีไม่สมดุล

ดังกล่าว บางอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยได้รบัประโยชน์จาก

ชีวติวถิึใหม่ท่ีปรบัเปล่ียนไปหลังการแพรร่ะบาด เช่น เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวยีน พลังงานสะอาด ยาเพ่ือสุขภาพ วัสดุชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์อตุสาหกรรมเหล่าน้ีจะเป็นเคร ื่องจักรกลท่ีช่วยขับเคล่ือนการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต อยา่งไรก็ตามจะมีบางอุตสาหกรรมท่ีเคยได้รบั

แรงหนุนจากการแพรร่ะบาด โดยเฉพาะในช่วงล็อคดาวน์ท่ีผู้คนจ านวนมาก

ต้องท างานท่ีบ้านและลดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่ภายหลังเร ิม่แผ่วลง

จากปัจจัยลบใหม่ท่ีเข้ามา เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามยูเครน 

และปญัหาการชะงักงันของห่วงโซ่อปุทานและการขาดแคลนวัตถุดิบหรอืชิ้นส่วน

ในการผลิต เช่น เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล เคร ื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตลอดจนอตุสาหกรรมยานยนต์

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอตุสาหกรรมอกีกลุ่มหน่ึงซึ่งเคยเผชิญอปุสรรคจากมาตรการ

ควบคุมการระบาด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม และการจ ากัดการเดินทาง  

แต่ได้เร ิม่ทยอยกลับมาเปดิด าเนินการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด 

รวมท้ังการเปิดประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีความพรอ้มในการเปิดรบันักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ตลอดจนธุรกิจรา้นอาหาร ขณะท่ียังมีบางกลุ่มอุตสาหกรรมท่ียัง

ต้องเผชิญอปุสรรคในการฟื้ นตัวจงึมีแนวโน้มเป็นขาลงต่อเน่ือง แม้บางส่วน

จะได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดแต่ยังคง

มีข้อจ ากัดในการฟื้ นตัว เช่น  ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมขนาดเล็ก  รวมถึง

อตุสาหกรรมท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ ท้ังยังต้องรบัภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึน และอาจ

ถูกแทนท่ีตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค เช่น ธุรกิจเดินรถ

โดยสาร
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ตัวขับเคล่ือนส ำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปท่ำมกลำงควำมเส่ียงรอบด้ำน 

คือ ภำคกำรท่องเท่ียวท่ีได้รับแรงหนุนจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรเข้มงวด

เพ่ือควบคุมกำรแพรร่ะบำด กำรเปิดประเทศ และมำตรกำรภำครัฐเพ่ือกระตุ้น

กำรเดินทำง ท่องเท่ียวภำยในประเทศ ท้ังน้ี การคล่ีคลายลงของสถานการณ์

แพรร่ะบาดจากไวรสัสายพันธุ์โอมิครอน เอ้ือให้หลายประเทศผ่อนคลายข้อจ ากัด

ด้านการเดินทางข้ามพรมแดน ในกรณีของไทยได้ยกเลิกระบบ Thailand Pass

ละการบังคับให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท าประกันสุขภาพประกันสุขภาพส าหรบั

นักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2022 ท่ีผ่านมา นอกจากน้ีภาครฐัยงั

ออกมาตรการส่งเสรมิการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยการขยายโครงการ 

“เราเท่ียวด้วยกัน (เฟสท่ี 4)” ออกไปจนถึงส้ินเดือนตุลาคมน้ี ปัจจัยเหล่าน้ีมี

ส่วนช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวของไทยมีสัญญาณบวก 

รูปท่ี 14 แผนภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในลักษณะ “New K-shaped economy”

ที่มา: : Krungthai COMPASS)

>> ท่องเท่ียวไทยฟื้ นจรงิหรอื จะกลับไปเท่ำก่อน COVID เมื่อไหร่

2020 2021 2022

กลุ่มท่ีได้รบัผลบวกจำกกำรผอ่นคลำยมำตรกำรควบคมุโควดิ-19 
เชน่ ธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และรา้นอาหาร 

กลุ่มท่ีได้รบัผลลบจำกเศรษฐกิจโลกโตชะลอ และตลำดกำรเงินตึงตัว 
เชน่ ธุรกิจยานยนต์ E&E และ ธุรกิจ digital economy 

กลุ่มท่ีได้รบัผลบวกจำก shift to new normal
เชน่ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ BCG economy อาทิ พลังงานสะอาด อาหารและยา วสัดุชวีภาพ 

กลุ่มท่ีขำดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั หรอืมต้ีนทุนพลังงำนในระดับสูง 
เชน่ ธุรกิจเดินรถโดยสาร 

2020         2021          2022



44

ในส่วนของกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศน้ันทยอยฟื้ นตัว โดยอัตราการเข้าพัก

เฉล่ียในเดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 41.8% สูงกว่าช่วงต้นปีซึ่งอยู่ท่ีระดับ 35.6% ใน

เดือนมกราคม แต่ยังคงต่ากว่าระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดซึ่งอยู่ท่ี 66.6% 

แนวโน้มการปรบัตัวดีข้ึนของตัวเลขนักท่องเท่ียวในประเทศยังสะท้อนจาก

เทรนด์การสืบค้น Google Destination Insights Index ระหว่างวันท่ี 1-11 

กรกฎาคม 2022 ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเหนือระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดเม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2019 ไปแล้ว บ่งชี้ว่าชาวไทยคลายกังวลและเร ิม่ปรบัตัวอยู่

รว่มกับ COVID ซึ่งจะช่วยหนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวในประเทศท่ีต้องเผชิญ

กับผลกระทบจากการระบาดหลายระลอกในช่วงก่อนหน้าน้ี

รปูท่ี 15 เทรนด์การสืบค้น (Google Destination Insights) ของการท่องเท่ียวในประเทศ

ที่มา: : Google Destination Insights (As of Jul 18, 2022)
หมายเหตุ: 1/Google Destination Insights เปน็เทรนด์การค้นหาค าในกลุ่ม Air และ Accommodation

2/ขอ้มูลในป ี2020-2022 ให้ขอ้มูล Current  market ซึง่สะท้อนการสืบค้น Keyword ท้ังหมดในวนัและปปีจัจบุนั 
ส่วนขอ้มูลในป ี2019 มาจากขอ้มูล Last year ที่เปน็ขอ้มูลย้อนหลัง 1 ปจีากในป ี2020
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10.8

47.7

11.7

Google Destination Insight (Accommodation & Air)

2019          2020          2021          2022

ตัวเลขในกราฟ คือค่าเฉล่ียของเทรนด์การสืบค้นระหวา่งวนัท่ี 1-11 ก.ค.  ของแต่ละปี

63.3
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กำรเดินทำงของนักท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศน้ันปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง และ

คำดว่ำจะกลับคืนสู่ระดับเดิมก่อนกำรแพร่ระบำดในอีกประมำณ 3 ปีข้ำงหน้ำ 

โดยจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 5 เดือนแรก

ของปี 2022 ถึง 1.3 ล้านคน เทียบจากตัวเลข 375,000 คน ในช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน หากพิจารณาเฉพาะเดือนพฤษภาคมน้ัน จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

เข้าประเทศแตะระดับ 521,410 คน เรง่ตัวจากเดือนก่อนถึง 77.7% แม้ว่าตัวเลข

ดังกล่าวคิดเป็นเพียง 19.1% เม่ือเทียบกับระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดในปี 

2562 และในระยะถัดไปตัวเลขยังมีแนวโน้มเรง่ตัวข้ึนจากการยกเลิกระบบ 

Thailand Pass และการประกันสุขภาพต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ท่ีผ่านมาซึ่ง

จะเอ้ือต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติ จากสัญญาณบวกของตัวเลข

การเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเยี่ยมเยือนไทยก่อให้เกิดค าถาม

ว่าภาคการท่องเท่ียวซึ่งฟื้ นตัวล่าช้ากว่าส่วนอ่ืนท้ังภาคส่งออกและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมน้ัน จะกลับคืนไปสู่ระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดได้เม่ือใด 

Krungthai COMPASS ได้ประมาณการตัวเลขนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย

บนฐานข้อมูลนักท่องเท่ียวล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2022 คาดว่าจ านวน

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ณ ส้ินปีน้ีจะเพ่ิมสู่ระดับ 8.1 ล้านคน และในปี 

2025 จะสามารถแตะระดับ 41.1 ล้านคน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การฟื้ นตัวของ

ตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติจะกลับคืนสู่ระดับเดิมก่อนการแพรร่ะบาดในอีก

ประมาณ 3 ปีข้างหน้า แม้กระน้ันก็ตามการฟื้ นตัวท่ียังต้องใช้เวลาในการปรบัตัว

สู่ระดับเดิมยังต้องเผชิญกับความท้าทายท้ังมาตรการจ ากัดการเดินทางของ

นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มหลักของไทย รวมถึงค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางท่ีสูงข้ึนตามต้นทุนราคาน้ามันท่ีพุ่งข้ึน ประกอบกับเศรษฐกิจ

โลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งอาจกระทบต่ออุปสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียว

ของชาวต่างชาติในระยะข้างหน้า 

รปูท่ี 16 ประมาณการนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 

39.9

6.7

0.4

8.1

21.3

32.3

41.1

2019 2020 2021 2022f 2023f 2024f 2025f

Mn persons

ที่มา: : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ประมาณการโดย Krungthai COMPASS ด้วยแบบจ าลอง ARMA)
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โอกาสส าหรบัธรุกิจในช่วงขาขึ้นและ
การปรบัตัวรองรบัการฟื้ นตัวของภาคท่องเท่ียว 

Krungthai COMPASS มีควำมเห็นว่ำ กำรฟื้ นตัวในรูปแบบ “New K-shaped 

Economy” ดังกล่ำวน้ี จะเป็นโอกำสส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีอยู่ในช่วงขำขึ้น 

เช่น พลังงานสะอาด ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว สันทนาการ และรา้นอาหาร ท้ังยังเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจส าหรับ

อุตสาหกรรมท่ีมีห่วงโซ่อุปทานเช่ือมโยงกัน ขณะเดียวกัน กระแสโลกในการ

เปล่ียนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสังคมคารบ์อนต่า จะเป็นปัจจัยผลักดัน

อุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบกำร

อำจใช้จังหวะน้ีในกำรปรับธุรกิจให้สอดรับกระแสโลกท่ีเปล่ียนไปตำมชีวิตวิถีใหม่ 

โดยเฉพำะกำรปฏิรูปไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) ท่ีมี

บทบาทมากย่ิงข้ึน ท้ังในด้านการผลิต การบริการ การขายและการช าระเงิน ซึ่ง

จะช่วยเพ่ิมฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ สรา้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 

ส่วนผู้ประกอบการในภาคการท่องเท่ียวน้ัน Krungthai COMPASS มองว่าจ าเป็น

ต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับการฟื้ นตัวของจ านวนนักท่องเท่ียว ท้ังการปรับปรุง

แหล่งท่ีพัก รา้นอาหาร สถานพักผ่อนและนันทนาการ ตลอดจนธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

เช่น สายการบิน โดยผสำนกำรให้บรกิำรแบบครบวงจรท้ังกำรส ำรองท่ีพักและ

กำรวำงแผนกำรเดินทำงร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจผ่ำนระบบดิจิทัล รวมท้ัง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บรกิำรตอบรบักระแสกำรใส่ใจกับสุขภำพ กำรสร้ำง

เรื่องรำว (Story) และสร้ำงประสบกำรณ์ (Experience) ท่ีน่าประทับใจแก่

นักท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดเดินทางซ้าและยืดระยะเวลาพ านักต่อครั้งให้ยาวนานขึ้น 

ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติยังไม่กลับไปสู่ระดับเดิม

ก่อนการแพรร่ะบาด

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ
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เศรษฐกิจไทยในระยะข้ำงหน้ำยังมีควำมไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะปัจจัยภายนอก

ท่ีอยู่เหนือการควบคุม ท้ังสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน นโยบายการควบคุม

การแพรร่ะบาดของจนี รวมท้ังนโยบายเงนิโลก จะเป็นตัวก าหนดว่าเศรษฐกิจ

โลกจะเดินไปทางไหน ด้านเศรษฐกิจไทยท่ีก าลังฟื้ นตัวจากพิษไข้ก็ต้องเผชิญ

กับผลพวงจากสงครามท่ีท าให้เงนิเฟ้อพุ่งข้ึน และนโยบายการเงนิโลกท่ีท าให้

ตลาดการเงนิผันผวน 

อุปสงค์ในประเทศจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจโดยรวม โดยปี 2022 คาดว่า 

เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ท่ี 3.0% เรง่ข้ึนจากขยายตัว 1.5% ในปี 2021 โดยมี

อุปสงค์ในประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญ ท้ังการอุปโภคบรโิภคท่ีค่อยๆ 

ฟื้ นตัวข้ึนตามการผ่อนคลายมาตรการภาครฐั และการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะฟื้ นตัวได้ดีจากการเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติ

เต็มรูปแบบในช่วงกลางปี รวมท้ัง มูลค่าการส่งออกท่ียังเติบโตได้จากอุปสงค์

คู่ค้า รวมท้ังอานิสงส์จากราคาสินค้าท่ีปรบัตัวเพ่ิมข้ึน

นโยบายการเงนิคาดว่าจะเข้มงวดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเมินว่าธนาคาร

แห่งประเทศไทยจะไม่ปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยแรง เน่ืองจากการฟื้ นตัวยังมีความ

เปราะบาง โดยคาดว่า ธปท. จะปรบัขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมเดือน

สิงหาคม 2022 และมีความเป็นไปได้ท่ีจะปรบัขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps ในเดือน

พฤศจิกายน 2022 ภายใต้เง ื่อนไข คือ จ านวนนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มฟื้ นตัว

ได้ดี และเศรษฐกิจเติบโดอย่างชัดเจน ส่วนในปี 2023 คาดว่าจะปรบัข้ึน 3 ครัง้ 

เพ่ือทยอยปรบันโยบายให้เข้าสู่ภาวะปกติ หลังใช้นโยบายการเงนิท่ีผ่อนคลาย

เป็นพิเศษมานานพอสมควร
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รูปท่ี x
รปูท่ี 17 ประมาณการองค์ประกอบของจีดีพีในปี 2022 และ 2023

เงินบำทเทียบดอลลำรฯ์
ทิศทำงแข็งค่ำ

หลังจากออ่นตัวลงมาก
ในช่วงครึง่แรกของปี 2022

ตามทิศทางดุลบญัชีเดินสะพัด
ท่ีคาดวา่จะปรบัดีขึ้น

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS อ้างอิงขอ้มูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ เดือน พ.ค. 2022)

กำรบรโิภคภำคเอกชน: 
ฟ้ืนตัวค่อยเป็นค่อยไป
จากการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครฐั แต่ภาคแรงงานยัง่
เปราะบาง และหนี้ครวัเรอืน
ยังอยู่ในระดับสูง

กำรลงทุนภำคเอกชน: 
ฟ้ืนตัวอย่ำงช้ำๆ
ตามการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ

กำรลงทุนภำครฐั:
คำดวำ่จะขยำยตัวต่อเนื่อง
ตามการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครฐั

กำรส่งออก:
ฟ้ืนตัวได้ต่อเน่ือง

ตามเศรษฐกิจคู่ค้า และอานิสงส์
จากด้านราคาท่ีสูงขึ้นในปี 2022
แต่ยังมีเส่ียงจากสถานการณ์

เศรษฐกิจโลก

จ ำนวนนักท่องเท่ียว:
ฟ้ืนตัวได้ดีกวำ่คำด

คาดวา่จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ ณ ส้ินปีนี้
จะเพ่ิมสู่ระดับ 8.1 ล้านคน 
และจะกลับคืนสู่ระดับเดิม

ก่อนการแพรร่ะบาด
ในอกีประมาณ 3 ปีข้างหน้า

หมายเหตุ: * End of Period

1

2

3

4

5

4.0%

-1.0%

0.3%

4.6%

4.0%

2019 2020 2021 2022F 2023F

อตัรำดอกเบี้ยนโยบำย
จะทยอยปรบัขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไป คาดวา่จะอยู่ท่ี 
1.25% ณ ส้ินปี 2022 และ 
2.00% ณ ส้ินปี 2023

4.0%

-8.2%

3.3%

3.8%
4.8%

2019 2020 2021 2022F 2023F

4.0%

5.1%

3.8%

1.0%

3.0%

2019 2020 2021 2022F 2023F

-4.0%
-6.0%

17.1%

7.5%

2.5%

2019 2020 2021 2022F 2023F

39.7

6.7

0.4

8.1

21.3

2019 2020 2021 2022F 2023F

1.25%
0.50%

0.50%

1.25%

2.00%

2019 2020 2021 2022F 2023F

29.9 29.9

33.4

2019 2020 2021 2022F 2023F

34.25-34.50

33.75-34.00



สรุปประมาณการ

เศรษฐกิจไทย 

2022-23

2021 2022F
(Jul 2022)

2023F
(Jul 2022)

GDP 1.5% 3.2% 4.2%

ด้านเศรษฐกิจ

Government Consumption 3.2% -0.1% -0.2%

Private Consumption 0.3% 4.6% 4.0%

Public Investment 3.8% 1.0% 3.0%

Private Investment 3.3% 3.8% 4.8%

Export Value 
(custom basis, USD) 17.1% 7.5% 2.5%

Import Value 
(custom basis, USD) 29.8% 14.5% 3.0%

Tourist Arrival
(in Millions) 0.4 8.1 21.3

Headline Inflation 1.2% 6.1% 2.0%

ด้านตลาดเงนิ
Policy Rate
(End of Period) 0.50% 1.25% 2.00%

THB / USD 
(End of Period) 33.40 34.25-34.50 33.75-34.00

หน่วย: %YoY (ยกเวน้ Tourist Arrival Policy Rate และ THB/USD)
หมายเหต:ุ F ประมาณการ ณ เดือน ก.ค. 2022
ท่ีมา: Krungthai COMPASS
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คณะผู้จดัท ำ >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ดร.ฉมาดนัย มากนวล

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ดร. ฉมาดนัย มีประสบการณ์ท างานด้านเศรษฐกิจมหภาคและการวเิคราะห์ภาค

อุตสาหกรรม ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.ฉมาดนัย  เคยเป็นผู้อ านวยการ

ฝ่ายวจิัยเศรษฐกิจมหภาคท่ีธนาคารกรุงศรอียุธยา และผู้บรหิารงานวจิัยท่ีบรษัิท 

ศูนย์วจิัยกสิกรไทย รวมท้ังเคยเป็นรกัษาการผู้อ านวยการส่วนนโยบายการเงนิฯ ท่ี

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ดร.ฉมาดนัย จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปรญิญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Melbourne และ 

Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ตามล าดับ โดยได้รบัทุนจากสภาวจิัย

แห่งประเทศออสเตรเลีย (ARC)

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรูจ้ักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนในฐานะเป็นนัก
เศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ สามารถวเิคราะห์ได้
อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ ดร.พชรพจน์ จึงได้รบั
เชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี
ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor of
Economics ท่ี San Diego State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากน้ัน ยัง
เคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย พูน เคยเป็นนักวเิคราะห์ตลาดทุน (Capital Market 

Specialist) ประจ าศูนย์วเิคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี โดยมีผลงานเป็นบทความวเิคราะห์

แนวโน้มเศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุน รวมถึงให้สัมภาษณ์กับส่ือชั้นน า อาทิ กรุงเทพ

ธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ Money Channel The Nation และ Bangkok Post 

พูน จบการศึกษาระดับปรญิญาตรด้ีานเศรษฐศาสตรแ์ละฟิสิกส์ดาราศาสตร ์(Double 

Majors in Economics and Astronomy-Physics) และ ปรญิญาโทด้านดาราศาสตร ์

(Extragalactic Astronomy) จาก University of Virginia สหรฐัอเมรกิา 

พูน พานิชพิบูลย์

ดร.มานะ นิมิตรวานิช

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ดร. มานะ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจการเงนิ ก่อน

รว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร. มานะ เคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตรท่ี์ Tisco

Financial Group ผู้บรหิารงานวจิัยท่ี บรษัิท ศูนย์วจิัยกสิกรไทย และมีประสบการณ์

ภาครฐัเป็นเศรษฐกรอาวุโส ท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.มานะ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปรญิญาโท Economics จาก University of Illinois, Urbana Champaign ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และปรญิญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Claremont Graduate 

University ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนรฐับาลไทย
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