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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 >>

พชรพจน์ นันทรามาศ ฉมาดนัย มากนวล

ปี 2566 เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายในหลายด้าน ซ่ึงล้วนมีความเส่ียงจากการเปล่ียนผ่าน

ต่อระบบเศรษฐกิจ (Transition Risk) หลายประเทศก าลังให้ความส าคัญกับระบบ

เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรอืการเปล่ียนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่า และอาจ

เป็นความท้าทายส าหรับภาคธุรกิจท่ีต้องเตรียมพร้อมปรับตัวตามกระแสโลก ขณะท่ี

เศรษฐกิจโลกเปล่ียนผ่านจากการฟื้ นตัวไปสู่ภาวะชะลอตัว บางเขตเศรษฐกิจจะเข้าสู่

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากภาวะการเงนิท่ีตึงตัวตามการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย่าง

ต่อเน่ืองของธนาคารกลางท่ัวโลกเพ่ือสู้กับเงนิเฟ้อ 

Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 เติบโตท่ี 3.4% ฟื้ นตัวต่อเน่ือง

จากปี 2565 ท่ีขยายตัวได้ 3.2% โดยแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจจะถูกเปล่ียนผ่าน

ไปสู่ภาคการท่องเท่ียวซึ่งเป็นเคร ื่องยนต์เดียวจึงฟื้ นตัวได้ไม่เต็มท่ีนัก ท้ังน้ีคาดว่าจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติจะปรบัตัวดีข้ึนต่อเน่ืองโดยอาจแตะระดับ 22.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม 

จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแรงลงจะกระทบต่อการส่งออกซึ่งอาจขยายตัว

เพียง 0.7% เท่าน้ัน ส่วนค่าเงนิบาทยังเผชิญความผันผวนจากการคาดการณ์นโยบาย

การเงนิของสหรฐัฯ โดยประเมินว่าค่าเงนิบาทจะอยู่ในช่วง 33.75-36.50 บาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ ขณะเดียวกันต้องเผชิญความท้าทายจากการเปล่ียนผ่านเชิงนโยบายสู่ภาวะปกติ 

โดยเฉพาะมาตรการทางการเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัค่าธรรมเนียม FIDF

กลับสู่ระดับเดิมท่ี 0.46% ต้ังแต่เดือนมกราคม 2566 ท่ีผ่านมา ควบคู่ไปกับการปรบัข้ึน

อัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีคาดว่า ณ ส้ินปี 2566 จะขึ้นไปสู่ระดับ 2.00% เพ่ือจัดการกับเงนิ

เฟ้อท่ียังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง จึงเป็นยุคดอกเบี้ยขาข้ึนเต็มตัว

ปี 2566 จึงเป็นปีท่ีท้าทายส าหรับภาคธุรกิจ ซ่ึงต้องเผชิญกับการการเปล่ียนแปลง

หลายประการ Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการ

บรหิารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนผ่านในหลายมิติ ท้ังประเด็นด้านเศรษฐกิจท่ี

มีความผันผวนสูงแล้ว ยังต้องเตรยีมพรอ้มปรบัตัวให้ทันกระแสโลกท่ีแปรเปล่ียนไป 

โดยเฉพาะการเปล่ียนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่าและนโยบายของไทยท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจ BCG 

สอดคล้องกับแนวโน้มท่ีลูกค้าและนักลงทุนต่างให้ความส าคัญกับเรื่องน้ีมากย่ิงขึ้น

เผยแพร:่ ธันวาคม 2565
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2566
เครื่องยนต์หลักของไทย

เปล่ียนผ่านสู่
ภาคการท่องเท่ียว
นักท่องเท่ียวต่างชาติสูงถึง 

20 กวา่ล้านคน 

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ประมาณการ ณ เดือน ธ.ค. 2565)

ส่งออก
มีแนวโน้มขยายตัวต่า

จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลก
ท่ีชะลอลงแบบไรตั้วช่วย

อัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ท่ี

2.00%

จนีเปิดประเทศ
ผ่อนคลายนโยบายอยู่รว่มกับโควดิ

ซ่ึงเอื้อต่อการท่องเท่ียว

ธปท. ปรบัค่าธรรมเนียม FIDF 
กลับไปท่ีเดิม ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงนิกู้
ปรบัขึ้น 0.4% ในคราวเดียว

ประเทศเศรษฐกิจหลัก
ปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ต่อสู้กับเงนิเฟอ้

สงครามรสัเซีย-ยูเครน 
ผลักดันเงินเฟ้อพุ่งท่ัวโลก

ธปท.ปรบั
ดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 

จาก 0.5% เป็น 1.25%

เงินบาทอ่อนค่าสุด 
แตะ 38.2 บาทต่อ USD

ค่าเงินบาทผันผวน 
คาดอยู่ในช่วง 
33.75-36.50 บาทต่อ USD

ค่าไฟ
อาจแตะ 5.33 บาทต่อหน่วย
สูงสุดเป็นประวติัการณ์
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Section1

การเปล่ียนผ่าน
สู่สังคม
คารบ์อนต่า 
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ความท้าทายจากการเปล่ียนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่า (Transition to Low 

carbon economy) มีทิศทางท่ีเข้มข้นมากขึ้น สะท้อนจากการตอกย้าจุดยืน

ของประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทยในเวทีการประชุม COP27 และการประชุม 

APEC ในช่วงเดือนพฤศจกิายน 2565 ท่ีผ่านมา การเดินหน้าบังคับใช้มาตรการ 

CBAM ของยุโรป ต้ังแต่ป ี2566 ขณะท่ีประเทศไทยมีแผนท่ีจะก าหนดมาตรฐาน

การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Taxonomy)

ตลอดจนการปรบัเปล่ียนนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยท่ีให้ความส าคัญ

กับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เช่น นโยบายเศรษฐกิจ BCG และนโยบาย

การดึงดดูนักลงทุนต่างชาติภายใต้แนวคิด “Better and Green Thailand 

2030” ซึ่งทิศทางเหล่าน้ี จะน ามาซ่ึงความท้าทาย ควบคู่กับโอกาสใหม่ๆ ท่ี

ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ต้องเรง่เตรยีมพรอ้มและปรบัตัวให้สอดรับ 

เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต 
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>> เตรยีมรบัมือกับ 2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate-related risks) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate-related risks) 

นับเป็นความเส่ียงอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของธุรกิจ ตลอดจนชีวติ

ความเป็นอยู่ของประชาชน และภาวะทางสังคม โดย Climate-related risks 

น้ี สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ1 คือ 

1) ความเส่ียงทางกายภาพ (Physical risks) ซึ่งหมายถึงความเส่ียงจาก

การเผชิญความเสียหายต่อทรพัย์สิน ผลผลิต และชีวติความเป็นอยู่จาก

สภาพอากาศแปรปรวนหรอืภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยตรง เช่น อุทกภัย 

พายุ ภัยแล้ง ดังเช่นสถานการณ์มหาอุทกภัยในไทยในปี 2554 ท่ีสรา้ง

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเป็นมูลค่ามากถึง 1.4 ล้านล้านบาท2 ท้ังน้ี 

ความเส่ียงด้านน้ี นับว่ามีนัยส าคัญอย่างมากต่อประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในภาคการเกษตรท่ีมักมีความเปราะบางสูงต่อการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ 

2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนผ่านต่อระบบเศรษฐกิจ (Transition risks)

ซึ่งหมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเรง่เปล่ียนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green economy) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในด้านกฎหมายและโยบายต่าง ๆ เช่น มาตรการเก็บ

ภาษีก่อนข้ามพรมแดนของยุโรป (CBAM) ตลอดจนการเปล่ียนแปลง

ของค่านิยมของผู้บรโิภคและนักลงทุนท่ีให้ความส าคัญกับประเด็น

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน รวมถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งการเปล่ียนผ่านเหล่าน้ี อาจท าให้บางอุตสาหกรรม

หรอืบางประเทศต้องปรบัตัวและเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ เช่น ประเทศ

ท่ีมีโครงสรา้งเศรษฐกิจท่ียังพ่ึงพาการใช้พลังงานจากถ่านหิน และใช้

เทคโนโลยีแบบด้ังเดิมท่ียังไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกันก็

อาจเผชิญกับการถูกแทนท่ีด้วยสินค้าหรอืรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า รวมถึงมีภาระต้นทุนท่ีสูงข้ึนและ

ประสบกับการด้อยค่าลงของสินทรพัย์ (Stranded assets) ได้ 

1 อ้างอิงขอ้มูลจากรายงานของ ธปท., Bank of England, Deloitte และ PwC
2 อ้างอิงขอ้มูลจากรายงาน Thai Flood 2011 ของ World Bank 
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ที่มา: KPMG

รูปท่ี 1 Climate-related risks และตัวอย่างผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

Stranded Assets คืออะไรBOX 1
สินทรพัย์ท่ีลงทุนไปแล้วไม่ได้ใช้งาน (Stranded Assets) คือสินทรัพย์ท่ีได้รับ

หรือมีความเส่ียงในการได้รับการปรับมูลค่าในรายการบันทึกบัญชี ด้อยค่า หรือ 

แปลงเป็นหน้ีสิน โดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าหรือก่อนส้ินสุดอายุการใช้งาน

ตามค่าเฉล่ียของสินทรพัย์ประเภทน้ัน

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้มูลค่าของสินทรพัย์ท่ีบันทึกลงในรายการบัญชี มีความเส่ียง

ต้องรบัการประเมินและปรบัมูลค่าใหม่ มีได้หลายปัจจยั เช่น การเปล่ียนแปลง

ของอุปสงค์ผู้บรโิภค ข้อมูลและงานวจิยัท่ีให้ความรูใ้หม่และส่งผลต่อทัศนคติ

ของผู้บรโิภค นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีปรบักระบวนการท างาน ผลิตภัณฑ์และ

บริการทดแทน และการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และ

กระบวนการท่ีเก่ียวข้อง เป็นตัน 
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ปัจจยัด้าน Climate Change ท าให้เกิด Stranded Assets ได้ 

ในปัจจบัุน การรบัรูเ้ก่ียวกับความส าคัญของการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม 

และน าไปสู่การให้ความส าคัญกับมิติของความย่ังยืนภายใต้แนวทาง ESG 

(Environment, Social and Governance) กลายเป็นปัจจัยส าคัญอีก

ปัจจัยหน่ึงต่อกระบวนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยเฉพาะจากกฎเกณฑ์

ด้านสภาพอากาศ (Climate Regulations) แรงกดดันจากตลาด นักลงทุน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีให้ความส าคัญกับการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม หรือ

กระแสสังคมด้านความย่ังยืนและมลภาวะ ในการขับเคล่ือนองค์กรและสังคม

สู่การลดระดับก๊าซคารบ์อนให้อยู่ภายในกรอบเป้าหมายของข้อตกลงปารสี 

ความเส่ียงต่อสินทรพัย์ท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รบัผลกระทบ

 การปรบัรายการบันทึกบัญชีต่ากวา่มูลค่าท่ีแท้จรงิ (Write-Down)

 ความเส่ียงในการถูกด้อยค่า (Devaluation) โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า หรอืก่อนเวลาในสภาวะปกติ

 ความเส่ียงในการถูกเปล่ียนเป็นหน้ีสิน

 ความเส่ียงในการตัดสินใจตัดจ าหน่ายในอนาคต

มูลค่าของ Stranded Assets ท่ัวโลกมีสูง การประเมินโดย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

สหรัฐอเมริกา พบว่า Stranded Assets จากแหล่งพลังงาน fossil ท่ีจะไม่ได้

น ามาใช้หากโลกเดินไปตามข้อตกลงปารีส หรือ Net Zero 2050 จะสูงถึง 

21.5-30.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Stranded Assets จากการไม่ใช้

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจะสูงถึง 1.3-2.3 ล้านล้านดอลลารส์หรฐัฯ

ท่ีมา: MIT News, allied market research วเิคราะห์โดยศูนย์วจิยั Krungthai COMPASS

แนวทาง
การปรบัตัวของ
ภาคธรุกิจ

ผู้ประกอบการอาจพิจารณากระจายการลงทุนสู่สินทรัพย์ท่ีตอบ

โจทย์ส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนมากขึ้น เพ่ือลดระดับความเส่ียง

ต่อการเกิด Stranded asset ของธุรกิจ ควบคู่กับการปรบัเปล่ียน

กระบวนการด าเนินธุรกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพใน

การใช้งานสินทรัพย์ อาทิ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของโรงงาน

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Plant Conversions) การสร้าง

โอกาสใหม่ๆ จากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์และสถานท่ี รวมถึง

การสร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการจากธุรกิจใกล้เคียง การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือแปรสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการ

เปล่ียนแปลงการบรหิารจัดการเพ่ือยกระดับฐานลูกค้า
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>> ความเคล่ือนไหวระดับโลกสะท้อนภาพการเดินหน้า
ลดก๊าซเรอืนกระจก น ามาซึ่ง Transition risks

3การประชุมรฐัภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) ครัง้ท่ี 27 จดัขึน้ ณ เมืองชารม์เอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหวา่งวนัที่ 
6-18 พฤศจกิายน 2565

ถอดรหัสการประชุม COP27

การประชุม COP273 ย้าจุดยืนเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากการ

ลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและลดการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล บน

เป้าหมายการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนเกินกว่า 1.5-2.0 องศาเซลเซียส 

ขณะท่ีประเทศไทย น าโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (ทส.) ได้น าเสนอ ยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกต่าของประเทศฉบับปรบัปรุง (Long Term Low Greenhouse 

Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) ซึ่ งสอดคล้องกับ

เป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon neutrality) ภายใน

ปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emission) 

ภายในปี ค.ศ. 2065 อีกท้ังยังย้าการเพ่ิมเป้าหมายการมีส่วนรว่มท่ีประเทศ

ก าหนด (NDC) ในการลดก๊าซเรอืนกระจกเป็น 40% ภายในปี ค.ศ. 2030

หากได้รบัการสนับสนุนระหว่างประเทศ

อีกประเด็น Highlight ของการประชุม COP27 คือ การเห็นชอบร่วมกันในการ

ผลักดันการจัดต้ังกองทุนเพ่ือชดเชย “ความสูญเสียและเสียหาย” (Loss and 

Damage) ส าหรบัช่วยเหลือประเทศท่ีมีรายได้ไม่สูงนัก แต่ได้รบัผลกระทบ

จากภาวะโลกรอ้นและภัยพิบัติท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและการเตรยีมการรบัมือต่อ Physical risk ท่ี

จะทวคีวามรุนแรงขึ้น
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ตารางท่ี 1 สรุป Key highlights และประเด็นท่ีน่าจบัตามองจากการประชุม COP27

ประเด็น รายละเอยีดท่ีส าคัญ

1 เป้าหมายการลดก๊าซ
เรอืนกระจก

 เดินหน้าบรรลุเป้าหมายการรกัษาอุณหภูมิท่ัวโลกไม่ให้สูงขึ้นเกินกวา่ 2 องศาเซลเซียส เม่ือ
เทียบยุคอุตสาหกรรม และไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม

 เรง่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 43% ภายในปี ค.ศ. 2030 

2 ภาคพลังงาน  มุ่งเน้นลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล

 ส่งเสรมิการใช้พลังงานสะอาด และการเปล่ียนผ่านท่ีเป็นธรรม (Just Transition)”

3 การเงนิ  เห็นชอบในการจดัต้ังกองทุนเพ่ือชดเชย “ความสูญเสียและเสียหาย” (Loss and Damage)

 เน้นย้าพันธกรณีของประเทศพัฒนาแล้ว ในการระดมทุนตามเป้าหมาย 100 ล้าน USD 
รวมไปถึงเรง่รดัการสนับสนุนทางการเงนิอย่างทันเวลาและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึง
แหล่งเงนิ

4 เครื่องมือในการ
รบัมือความเส่ียง 
Climate change

 สหประชาชาติเปิดตัว “แผนระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่ัวโลก” มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ส าหรบัป้องกันเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว

 Al Gore อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐและนักเคล่ือนไหวด้านสภาพอากาศ ได้รับการ
สนับสนุนจากเลขาธกิารสหประชาชาติ น าเสนอบัญชีรายการอิสระใหม่ของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีจัดท าโดย Climate TRACE Coalition ซึ่งรวมข้อมูลดาวเทียมและ AI 
เพ่ือแสดงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดับโรงงานกวา่ 70,000 แห่งท่ัวโลก

5 ความเคล่ือนไหวของ
ประเทศสมาชิก

 ไทยน าเสนอยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่าของประเทศ
ฉบับปรบัปรุง 

 ประธานาธิบดีอียิปต์ ได้น าเสนอแผนแม่บทเพ่ือเร่งการลดคาร์บอนจาก 5 ภาคส่วนหลัก 
ได้แก่ ภาคพลังงาน การขนส่งทางถนน เหล็ก ไฮโดรเจน และการเกษตร

 ผู้น าอียิปต์ประกาศเปิดตัวโครงการรเิริม่ด้านอาหารและการเกษตรเพ่ือการเปล่ียนแปลง
อย่างย่ังยืน (Food and Agriculture for Sustainable Transformation initiative: 
FAST) เพ่ือปรบัปรุงปริมาณและคุณภาพของการสนับสนุนทางการเงินด้านสภาพอากาศ
เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบการเกษตรและอาหารภายในปี 2573

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส่องความคืบหน้าและเตรยีมพรอ้มรบัมาตรการ CBAM 

ยุโรปเริม่มาตรการปรบัภาษีคารบ์อนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 

25664 หลังจากเม่ือกลางเดือนธันวาคม 2565 ท่ีผ่านมา สหภาพยุโรปได้บรรลุ

ข้อสรุปเก่ียวกับมาตรการปรบัภาษีคารบ์อนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border 

Adjustment Mechanism หรอื CBAM) เพ่ือท าให้ต้นทุนราคาคารบ์อนของ

สินค้าน าเข้าเท่ากับต้นทุนราคาคารบ์อนท่ีผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปต้อง

จ่ายภายใต้ระบบ EU Emissions Trading System (ETS) โดยบังคับให้

ผู้น าเข้าสินค้าสู่ยุโรปต้องซื้อ CBAM certificates ซึ่งเป็นหลักฐานการช าระ

เงนิค่าคารบ์อนในส่วนท่ีประเทศต้นทางของสินค้าจ่ายค่าคารบ์อนน้อยกว่า

ระบบ ETS โดยจะเร ิม่บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

4 อ้างอิงขอ้มูลจาก European Commission ณ 13 ธันวาคม 2565
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อย่างไรก็ดี ในช่วงแรก (ปี 2566-2568) จะถือเป็นช่วง Transition Period 

ท่ีบังคับเพียงแค่การรายงานข้อมูลเท่าน้ัน (CBAM Declaration) ว่าสินค้าท่ี

น าเข้ามีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากน้อยแค่ไหน (Embedded emission) 

และมีการจ่ายเงนิส าหรบัค่าคารบ์อนในประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าเท่าไร ขณะท่ี

จะเริม่มีการเก็บภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่ปี 2569 

เป็นต้นไป โดยระดับความเข้มข้นในการเก็บภาษีจะสอดคล้องกับอัตราการ

ทยอยลด (phase out) การให้ใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกแบบให้

เปล่า (Free allowances) ภายใต้ระบบ EU ETS

ในระยะ Transition Period มาตรการ CBAM จะครอบคลุมอุตสาหกรรมเหล็ก

และเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า และไฮโดรเจน ซึ่งรวมถึง

การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ทางอ้อม (indirect emissions) ภายใต้เง ื่อนไข

บางประการด้วย ขณะท่ีในระยะถัดไป สหภาพยุโรปอาจจะพิจารณาให้ครอบคลุม

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก ก่อนท่ีจะขยายประเภทของสินค้าให้

ครอบคลุมสินค้าทุกชนิดท่ีอยู่ในระบบ EU ETS ภายในปี 2573 รวมถึงขยาย

วงการค านวณภาษี CBAM ให้นับรวมการปล่อยคารบ์อนทางอ้อมท่ีกว้างมากข้ึน

ผู้ประกอบการไทยควรรบีเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะด้วยการปรับกระบวนการ

ผลิตให้ปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ ท่ีลดลง และเริ่มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือให้

ทราบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและสามารถน ามารายงานตามมาตรการ 

CBAM ได้ โดยหน่วยงานท่ีด าเนินการในการค านวณและรบัรองคารบ์อนฟุตพร ิน้ท์

ในไทย คือ องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื TGO

ซึ่งก าลังรว่มกับภาครฐัในการพัฒนาระบบ Embedded Emission และเรง่

พัฒนาผู้ตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของ CBAM ตลอดจนการเจรจากับ

ยุโรปในการพิจารณาให้ไทยสามารถใช้คารบ์อนเครดิตจากโครงการลดก๊าซ

เรอืนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VERs) เพ่ือลด

ภาระการซื้อ CBAM Certificates ของผู้ส่งออก ท้ังน้ี กลุ่มสินค้าไทยท่ีเข้าข่าย

ตามมาตรการ CBAM ท่ีส าคัญ คือ เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม โดยใน

ปี 2564 มีมูลค่าการส่งออกไป EU รวมกันเท่ากับ 17,190 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วน 2.1% ของการส่งออกของไทยไปยุโรป 
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รูปท่ี 2 การส่งออกของไทยไป EU ในกลุ่มสินค้าท่ีเข้าข่ายตามมาตรการ CBAM

ที่มา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ไม่น าเสนออุตสาหกรรมซเีมนต ์ปุย๋ กระแสไฟฟา้ และไฮโดรเจน เนื่องจากไทยส่งออกไป EU ในปรมิาณที่น้อย

13,749 

3,441 

16,935 

3,682 

มูลค่าการส่งออกของไทยไป EU
(ล้านบาท)

สัดส่วนการส่งออกไป EU 
รายสินค้าเทียบ

การส่งออกไป EU ท้ังหมด

ปี 2564

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

ปี 2564

ผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม
ปี 2564

ส่งออกไป EU   ส่งออกไปประเทศอื่นๆ

>> ความเคล่ือนไหวเชิงนโยบายในประเทศไทย

ผู้ประกอบการต้องปรบัตัวรบัการจดัท ามาตรฐานการจัดกลุ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Taxonomy) 

ธปท. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้คณะท างาน “Thailand Taxonomy” 

ก าลังด าเนินการจัดท ามาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึง

ส่ิงแวดล้อม หรือ Taxonomy ของประเทศไทย5 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล มาตรฐาน ASEAN Taxonomy6 และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของ

ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนอ่ืน ๆ หลังจากมีพัฒนาการในเร ื่อง Taxonomy 

มากข้ึนท่ัวโลก (รูปท่ี 3) เพ่ือให้ภาครฐั ภาคธุรกิจ และภาคการเงนิ มีความ

เข้าใจตรงกันและมีจุดยึดโยงให้น าไปใช้อ้างอิงในการก าหนดนโยบาย การเปิดเผย

ข้อมูล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารของ

ภาคธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยให้แต่ละภาคส่วน

สามารถประเมินสถานะการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมและสามารถวางแผน

รองรบัการปรบัตัวในช่วงเปล่ียนผ่านท่ีสอดคล้องกับบรบิทของไทยได้อย่าง

เหมาะสมและทันการณ์ นอกจากน้ัน ยังช่วยลดปัญหาการกล่าวอ้างเกินจรงิ

ว่ามีการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว หรอื “Greenwashing” 

5 อ้างอิงขอ้มูลจากรายงาน “ทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้ภมูิทัศน์ใหม่ภาคการเงนิไทย” (ธปท., ส.ค. 2565)
6 ASEAN Taxonomy เปน็ Taxonomy กลางของกลุ่มประเทศอาเซยีน ที่จดัท าขึน้โดย ASEAN Taxonomy Board (ATB) ซึง่เปน็คณะกรรมการที่
จดัต้ังขึน้ภายใต้การก ากับดูแลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลังและผู้วา่การธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซยีน

2564        10M/2565

เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม

สัดส่วนการส่งออกไป EU 
เทียบการส่งออกของไทย
ท้ังหมดในแต่ละสินค้า

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

1.7% ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

0.4%

อื่นๆ

97.8%

6.3%

93.7%
4.2%

95.8%
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รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงการพัฒนา Green Taxonomy ท่ัวท้ังโลก

ภายในต้นปี 2566 ธปท. จะเริม่จากการจัดท า Taxonomy ในภาคพลังงานและ

ภาคขนส่งเป็นล าดับแรก ซึ่งนับเป็นภาคส่วนท่ีมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน

สัดส่วนท่ีสูง และเป็นกิจกรรมฐานรากท่ีเชื่อมโยงและเป็นกลไกส าคัญในการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ส าหรบั

ในระยะถัดไป ธปท. มีแผนท่ีจะขยายการจัดท ารายละเอียด Taxonomy ให้

ครอบคลุมภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

การจัดท า Taxonomy ของประเทศไทย จะอยู่บนแนวคิด Principle-based 

Taxonomy7 เป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการระบุหมวดหมู่กลุ่มกิจกรรมตามหลักการ

และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยในช่วงแรกจะมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม8 เพ่ือลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

Mitigation) เป็นหลัก ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green activities: Green List) 

2) กลุ่มท่ีอยู่ระหว่างปรบัตัว (Transition activities: Amber List) และ 3) กลุ่ม

ท่ีไม่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Brown activities: Red List) นอกจากน้ัน ในข้ัน

ถัดไปจะประเมินว่ากิจกรรมเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อมอ่ืน 

(Do No Significant Harm: DNSH) หรอือาจน าไปสู่ปัญหาด้านสังคม (Social

impact) ในวงกว้างหรอืไม่ และมีมาตรการลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม 

(Remedial Measures) อย่างไร เพ่ือให้สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นกิจกรรม

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จรงิหรอืไม่ 

7 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดอื่นที่ถูกน ามาใช้ในการก าหนด Taxonomy เช่น 1) Whitelist-based taxonomy ซึ่งจะมีการระบุกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (eligible activities) ในแต่ละ Sector อย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจน โดยปัจจุบันนี้ถูกน ามาใช้ในประเทศจีนและรสัเซีย และ 2) Technical 
screening criteria-based taxonomy ซึง่จะมีการระบุ thresholds และเกณฑ์ในการคัดกรองกิจกรรมท่ีมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน โดย
ปจัจบุนัถูกน ามาใชใ้นยุโรป

8 ส่วนใหญ่การจดัท า Taxonomy ของประเทศต่าง ๆ จะครอบคลุมวตัถุประสงค์หลักๆ เช่น 1) การลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change Mitigation) 2) การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) 3) การอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ (Protect Biodiversity) และ 4) การสนับสนุนการบรหิารทรพัยากรให้ยืดหยุ่นหรอืการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(Promote Resource Resilience)  

In place

High level guidance available

Underdevelopment

In discussion

ที่มา: Climate Bonds Initiative (ธ.ค. 2565)
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การน า Taxonomy มาใช้ในประเทศไทยจะอยู่ในลักษณะภาคสมัครใจ ซึ่งแตกต่าง

กับในกรณีของสหภาพยุโรปท่ีก าหนดใช้ EU Taxonomy ในลักษณะภาคบังคับ 

เช่น บังคับให้บรษัิทขนาดใหญ่ต้องรายงานกิจกรรมการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้อง

กับ EU Taxonomy ขณะท่ีในประเทศจีนปัจจุบันมีการบังคับใช้ Taxonomy 

ส าหรบั Green Bond และ Green Credit

ที่มา: Climate Bonds Initiative (ธ.ค. 2565)

รูปท่ี 4 ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ Taxonomy

แม้วา่การมี Taxonomy จะเป็นประโยชน์ส าหรบัภาคธุรกิจ แต่ในช่วงเริม่แรก

อาจสรา้งความท้าทายได้ อาทิ ความท้าทายจากการปรบัตัวด้านการจัดเก็บและ

รายงานข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ Taxonomy เช่น การรายงานต่อสาธารณชน

ว่ารายได้ท้ังหมดของบรษัิท จัดอยู่ในกลุ่มท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green

activities: Green List) ในสัดส่วนเท่าใด ขณะท่ีผู้ประกอบการรายใดท่ี

ด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและยังไม่มีแผนงานในการปรบัตัว 

อาจได้รบัผลกระทบหรอืสูญเสียโอกาสจากนักลงทุนหรอืลูกค้ามากข้ึน หลังจาก 

Taxonomy จะช่วยเพ่ิมความโปรง่ใส ความชัดเจน และความม่ันใจในการ

ตัดสินใจลงทุนและซื้อสินค้า นอกจากน้ัน ภาคการเงนิการธนาคารอาจใช้ 

Taxonomy เป็นเคร ื่องมือหน่ึงในการประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้ในอนาคต
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ผู้ประกอบการต้องปรบักลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

รฐับาลเดินหน้าผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรอื เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หวังเพ่ิม

มูลค่า GDP ราว 1 ล้านล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยได้หยิบยกมาเป็นวาระ

ส าคัญในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจ APEC เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2565 

พรอ้มท้ังออกมาตรการส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนใหม่  ๆอาทิ BOI ได้ออกมาตรการ

ส่งเสรมิการลงทุนชุดใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการลงทุน 5 ปี 

(พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งครอบคลุมกลุ่ม BCG มากข้ึน เช่น กิจการผลิตอาหาร

แห่งอนาคต อาทิ Novel Food, Organic Food, อาหารท่ีมี Health Claim 

กิจการเก่ียวกับพลังงานใหม่ เช่น การผลิตไฮโดรเจนจากน้าโดยใช้พลังงาน

หมุนเวยีน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง เช่น Green Ammonia การผลิตไฮโดรเจน

จากไฮโดรคารบ์อนหรอืเชื้อเพลิงฟอสซิล และการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ไอน้า

จากไฮโดรเจน ขณะท่ีหน่วยงานภาครฐัต่างมีแผนสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG 

อย่างเข้มข้น เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งท่ีจะต่อยอดการพัฒนา 

BCG ผ่านโครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (Smart Agriculture 

Industry) หรอื SAI เพ่ือยกระดับภาคเกษตรของไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยน านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้9

9 ผู้จดัการออนไลน์, 12 ธ.ค. 2565

ที่มา: BOI (พ.ย. 2565)

รูปท่ี 5 อุตสาหกรรมท่ี BOI ให้ความส าคัญและมองวา่เป็นโอกาสด้านการลงทุนของประเทศไทย

Regional 
Hub

Tech Hub
Digital
Electric Vehicles (EV)
Smart Electronics
R&D Center

Talent Hub
Highly-skilled 

Professionals
Remote Workers
High Net Worth

BCG Hub
Food Security
Bio-based Industries
Renewable Energy
Healthcare & 

Medical
Tourism

Logistics & 
Business Hub
Regional Connectivity
Regional Headquarters
 Intl Business Process

Outsourcing

Creative 
HubSoft Power

Design
Film Production
Digital Content
Games & e-Sports
Fashion & Lifestyle

5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า

1.BCG 2.EV 3.Smart 
Electronics 

4.Digital 5.Creative
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รัฐบาลต้ังทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้

แนวคิด “Better and Green Thailand 2030”10 โดยมีแผนการด าเนินงาน

8 ด้าน ได้แก่

1) ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สอดคล้องนโยบาย 30@30 

หรอืการต้ังเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรอื รถยนต์

ท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์

ท้ังหมดในปี ค.ศ. 2030 หรอื พ.ศ. 2573 เพ่ือปูทางให้ไทยก้าวสู่ฐานการ

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งภูมิภาค ท้ังน้ี คาดว่าแผนงานน้ีจะก่อให้เกิด

การลงทุนเพ่ิมข้ึนกว่า 3.6 แสนล้านบาท เพ่ิมมูลค่า GDP ได้ 2.1 แสน

ล้านบาท สามารถสรา้งงานและเพ่ิมทักษะแรงงานในประเทศได้ 6แสนราย 

และจะช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ ได้ 13% เม่ือเทียบกับ

กรณีปกติ (BAU)

2) ดึงชาวต่างชาติศักยภาพสูงเข้ามาอาศัยในประเทศไทยหลังจาก 1 กันยายน 

2565 ท่ีผ่านมา รฐับาลได้ออกมาตรการวซี่าส าหรบัผู้อยู่อาศัยระยะยาว 

(Long-Term Resident Visa: LTR) ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพ 

เช่น ผู้ท่ีมีความม่ังค่ังสูง และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยเฉพาะด้านการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ ท้ังน้ี คาดว่าจะสามารถดึงดดูชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูง

ได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านราย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่า GDP ราว 1 ล้านล้านบาท 

และเพ่ิมมูลค่าการลงทุนท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5-6 แสนล้านบาท 

3) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการลงทุนในศูนย์ข้อมูล 

(Hyperscalers Data Center & Cloud Service) หลังจากในเดือน 

มิถุนายน 2565 ครม. เห็นชอบให้มีการปรบัปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(VAT) เพ่ือสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค (Regional 

Digital Hub) ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมการลงทุนได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท 

4) สนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการท าแผนและเสนอ

มาตรการสนับสนุนการลงทุนผลิตอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้าในประเทศไทย 

ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมในสาขาน้ี 6.7 แสนล้านบาท ช่วยเพ่ิม

การจ้างงานในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกจ านวน 10,400 ต าแหน่ง 

ซึ่งท้ายท่ีสุดจะช่วยเพ่ิม GDP ได้กว่า 5 แสนล้านบาท 

10 บทสัมภาษณ์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย หัวหน้าทีมปฏิบตัิการเชงิรกุเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (กรงุเทพธุรกิจ, 05 ส.ค. 2565)
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5) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนุน Soft Power ไทย เช่น ด้วยการ

พัฒนาอุตสาหกรรม Content ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้ประเทศ

ราว 5 พันล้านบาท เพ่ิมมูลค่า GDP ประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท และช่วย

เพ่ิมการจ้างงานในสาขา Creative และ Digital ได้ประมาณ 1.5 หม่ืน

ต าแหน่ง

6) รว่มมือกับประเทศญ่ีปุ่น โดยรว่มกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ของญ่ีปุ่น (METI) เพ่ือส่งเสรมิการลงทุนในไทย คิดเป็นมูลค่าการรว่ม

ลงทุนกว่า 2.1 แสนล้านบาท ภายใต้ 5 โครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการ

การพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CCUS) โครงการพัฒนารถยนต์ EV แบบท่ี

ใช้แบตเตอร ีใ่ห้ได้ 2.4 แสนคันต่อปี และแบตเตอร ีข่นาด 14–15 กิกะวัตต์ 

โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพลังงาน

หมุนเวยีน

7) รว่มมือกับประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรว่มกัน

ประมาณ 3–6 แสนล้านบาท ใน 7 โครงการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมท้ัง

ด้านพลังงาน ปิโตรเคมี เชื้อเพลิงชีวภาพ การเกษตร เทคโนโลยีท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และการบรกิาร ท้ังน้ี ความรว่มมือท่ีจะถูก

ขับเคล่ือนเป็นล าดับต้นๆ เช่น ด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV และการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเกมส์ และ Metaverse

8) รว่มมือกับประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะในด้านพลังงานหมุนเวยีน เทคโนโลยี

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รว่มกัน
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6. รว่มมือกับประเทศญี่ปุ่น 

 ส่งเสรมิการลงทุนในไทยกว่า 2.1 แสนล้านบาท
 พุ่งเป้า 5 โครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา

เช้ือเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยี CCUS รถยนต์ EV 
แบบท่ีใช้แบตเตอรี ่การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพลังงานหมุนเวยีน

ที่มา: บทสัมภาษณ์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย หัวหน้าทีมปฏิบตัิการเชงิรกุเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากตา่งประเทศ (กรงุเทพธุรกิจ, 05 ส.ค. 2565)

รูปท่ี 6 แผนงานภายใต้นโยบาย “Better and Green Thailand 2030”

นโยบาย
Better and Green Thailand 2030เพ่ิม GDP

1.7
ล้านล้านบาท

การลงทุน

2+
ล้านล้านบาท

ลดปล่อยก๊าซ CO2

13%
เทียบ BAU

Enables
การปรบัใช้ดิจิทัลและบรกิาร
แบบไรเ้งนิสด
LTR Visa
RE100

1. ขับเคล่ือนอตุสาหกรรม EV 

 สอดคล้องนโยบาย 30@30 ปูทางไทยสู่ฐานการผลิต EV 
แห่งภูมิภาค

 จะก่อให้เกิดการลงทุน 3.6 แสนล้านบาท 
 เพ่ิมมูลค่า GDP ได้ 2.1 แสนล้านบาท 
 สรา้งงานและเพ่ิมทักษะแรงงานในประเทศ 6 แสนราย 
 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ ได้ 13% เทียบ (BAU)

2. ดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงเขา้ไทย 

 ออกมาตรการ Long-Term Resident Visa (LTR) 
ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพ

 คาดวา่จะดึงดูดชาวต่างชาติกวา่ 1 ล้านราย
 เพ่ิม GDP ราว 1 ล้านล้านบาท 
 เพ่ิมการลงทุน 5 – 6 แสนล้านบาท 

3. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านดิจทัิล

 โดยเฉพาะการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Hyperscalers
Data Center & Cloud Service)

 ปรบัปรุงการจดัเก็บ VAT เพ่ือสนับสนุนให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางดิจทัิลของภูมิภาค

 จะช่วยเพ่ิมการลงทุน 1 แสนล้านบาท 

5. ส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

 หนุน Soft Power ไทย 
 คาดวา่จะช่วยเพ่ิม GDP ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
 ช่วยเพ่ิมการจา้งงานในสาขา Creative และ Digital ได้

ประมาณ 1.5 หมื่นต าแหน่ง

7. รว่มมือกับประเทศซาอดีุอาระเบีย 

 จะมีการลงทุน 3 – 6 แสนล้านบาท 
 ครอบคลุมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี เช้ือเพลิงชีวภาพ 

การเกษตร เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 
 ความรว่มมือล าดับต้นๆ เช่น ด้านสถานีอัดประจไุฟฟ้า EV 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมส์ และ Metaverse

8. รว่มมือกับประเทศสิงคโปร ์

 โดยเฉพาะในด้านพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4. สนับสนุนอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 เสนอมาตรการสนับสนุนการลงทุนผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ต้นน้า

 จะมีการลงทุนเพ่ิม 6.7 แสนล้านบาท
 ช่วยเพ่ิมการจา้งงานในระดับปรญิญาโทและ

ปรญิญาเอกจ านวน 10,400 ต าแหน่ง 
 ช่วยเพ่ิม GDP ได้กวา่ 5 แสนล้านบาท 
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ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ เตรยีมรบัมือ Transition risk 
และโอกาสใหม่ๆ จากการเปล่ียนผ่าน
สู่สังคมคารบ์อนต่า 

Krungthai COMPASS มองวา่ในปี 2566 และในระยะข้างหน้า ภาคธุรกิจต้อง

ปรบัตัวรับความเส่ียงจากการเปล่ียนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่า (Transition risk) 

ท่ีเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มบังคับใช้มาตรการปรับภาษีคาร์บอนก่อนข้าม

พรมแดนของยุโรป (CBAM) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2566 และการจัดท ามาตรฐาน

การจดักลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม หรือ Taxonomy ของ

ประเทศไทย โดยผู้ประกอบการควรเริ่มจากการก าหนด Green strategy บน

เป้าหมายท่ีชัดเจน พรอ้มท้ังมีแผนในการปรบักระบวนการผลิตและการด าเนิน

ธุรกิจให้ปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ ท่ีลดลง เช่น การลงทุนใน Green technology 

มากขึ้น รวมถึงการเริม่ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือให้ทราบสถานะปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและสามารถน ามารายงานหรือใช้เป็นข้อมูลในการปรับ

กลยุทธ์ขององค์กรได้ ตลอดจนการเข้ารว่มการซ้ือขายคารบ์อนเครดิต เพ่ือเป็น

เครื่องมือหน่ึงท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมและเป็นโอกาสในการสร้าง

รายได้

นอกจากน้ี ภาคธุรกิจควรปรับแผนธุรกิจรองรับโอกาสใหม่ๆ จากนโยบาย

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผน 

“Better and Green Thailand 2030 เพ่ือเป็น New growth engine ให้กับ

ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจเกษตรและอาหารปรับตัวรับโอกาสจากการผลิตอาหารแห่งอนาคต 

เช่น Novel Food, Organic Food, อาหารท่ีมี Health Claim และการมุ่งสู่

อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Industry: SAI) ขณะท่ี

ธุรกิจพลังงานมีโอกาสจากการผลิตพลังงานสะอาด เช่น การผลิตไฮโดรเจนจาก

น้าโดยใช้พลังงานหมุนเวยีน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้าจากไฮโดรเจน 

เป็นต้น
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Section2

เศรษฐกิจโลก
เปล่ียนผ่านสู่
ภาวะชะลอตัว
แบบไรตั้วช่วย 
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เศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มชะลอตัว บางเขตเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย จากภาวะการเงนิท่ีตึงตัวตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อยา่งต่อเน่ืองของธนาคารกลางท่ัวโลกเพ่ือสู้กับเงนิเฟ้อ ขณะท่ีต้นทุนสินค้า

ต่างๆ ยนือยูใ่นระดับสูงจากความขัดแยง้ระหว่างรสัเซียกับยูเครนท่ีคาดว่าจะ

ยงัด าเนินต่อไป รวมไปถึงความตึงเครยีดด้านภูมิรฐัศาสตรแ์ละแนวนโยบาย

แบ่งข้ัว (De-globalization) ระหว่างกลุ่มประเทศ NATO กับรสัเซีย และ

สหรฐัฯ กับจนี ปจัจยัดังกล่าวจะส่งผลให้การค้าโลกชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ดี Krungthai COMPASS มองว่าปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ความท้าทายในหลายด้าน ซ่ึงล้วนเป็นโจทย์ใหม่ท่ียังไม่ทราบ

ค าตอบท่ีแน่ชัด จึงมีความเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้นในช่วงการเปล่ียนผ่าน หรือเป็น 

Transition Risk รูปแบบหน่ึง โดยเศรษฐกิจโลกจะเป็นการเปล่ียนผ่านจากการ

ฟื้ นตัวไปสู่ภาวะชะลอตัวแบบไรตั้วช่วยท้ังนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 

กรณีสหรฐัฯ มีแนวโน้มชะลอตัวแต่อาจไม่เกิดภาวะถดถอยเน่ืองจากตลาด

แรงงานยังแข็งแกรง่ ขณะท่ียุโรปเส่ียงเผชิญภาวะถดถอยเพราะประสบกับ

ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ส่วนการเติบโตของจีนอาจได้รบัแรงกดดันจาก

ปญัหาภาคอสังหารมิทรพัยแ์ละความไม่แน่นอนภายหลังทางการผ่อนคลาย

มาตรการ Zero COVID เงื่อนไขเหล่าน้ีจะท าให้การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศหลักในปีหน้ามีความซับซ้อนและหาสมดุลได้ยาก
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>> เศรษฐกิจโลกจะเปล่ียนผ่านจากการฟื้ นตัวไปสู่ภาวะชะลอตัว

รูปท่ี 7 OECD ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2566 อ่อนแอลง โดยปรบัลดประมาณการเติบโตของ Real GDP 
โลก และเขตเศรษฐกิจหลักท้ัง สหรฐัฯ ยุโรป และจนี

ที่มา: OECD (เดือน พ.ย. 2565) ส่วนตัวเลขการปรบัลดประมาณการในป ี2566 นั้นเทียบกับตัวเลขเดิมในรอบเดือน มิ.ย. 2565

1.8%

3.3%

1.6%

3.3% 3.1%

0.5% 0.5%

1.8%

4.6%

2.2%

US EU Japan China World

2565F          2566F        การเปล่ียนแปลงเทียบรอบก่อน

-0.7% -1.1%

-0.3%

-0.6%
0.0%

11 อ้างอิงขอ้มูลจาก OECD Economic Outlook (22 November 2022) 

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะแปรเปล่ียนไปจากการทยอยปรับตัวดีขึ้นของ

กิจกรรมต่างๆ ไปสู่การอ่อนแอลงของเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ท้ังน้ี ยุโรปอาจ

เผชิญภาวะถดถอย ส่วนสหรัฐฯจะชะลอตัวลงชัดเจน จากการเร่งปรับข้ึน

อัตราดอกเบี้ยเพ่ือต่อสู้กับเงนิเฟ้อท่ีทรงตัวสูงนานกว่าคาด ความขัดแย้งทาง

ภูมิรฐัศาสตรโ์ดยเฉพาะสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อ ตลอดจน

มาตรการคว่าบาตรจากกลุ่มชาติพันธมิตรและข้อจ ากัดด้านการจัดหาพลังงาน

ทดแทนแหล่งผลิตในรสัเซีย สถาบันวจิัยทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่าง

ปรบัประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลง ล่าสุดองค์การเพ่ือความรว่มมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)11 ได้ปรบัลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการ

ขยายตัวของ GDP โลก (ณ เดือนพฤศจิกายน 2565) ซึ่งคาดว่า เศรษฐกิจโลก

ในปี 2566 มีแนวโน้มอ่อนแอลง โดยจะเติบโตเพียง 2.2% ชะลอลงจาก 3.1% 

ในปี 2565 ท้ังยังต่ากว่าตัวเลขคาดการณ์เดิม (เม่ือเดือนมิถุนายน 2565 ท่ี 2.8%) 

และปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจในปี 2566 ของเขตเศรษฐกิจหลัก ท้ัง สหรฐัฯ 

(สู่ระดับ 0.5% จากเดิม 1.2%) ยุโรป (0.5% จาก 1.6%) และจีน (4.6% จาก 4.9%) 

เป็นผลจากภาวะเงนิเฟ้อในระดับสูงท่ีกดดันอ านาจซื้อของครวัเรอืน ขณะท่ี

การใช้จ่ายของภาคธุรกิจและครวัเรอืนยังถูกจ ากัดด้วยภาวะตึงตัวทางการเงนิ 

สะท้อนว่า นโยบายการเงนิท่ีเข้มงวดโดยเฉพาะในประเทศหลักฝ่ังตะวันตก

ก าลังจ ากัดการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยภาพรวม ภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศหลักในปี 2566 จะไม่เหมือนกับส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ีการ

เปล่ียนแปลงในแต่จะเขตเศรษฐกิจจะแตกต่างกันออกไปอีกด้วย สหรัฐฯ อาจ

ชะลอตัวลง ส่วนยุโรปจะเผชิญภาวะถดถอย ขณะท่ีจีนเผชิญความท้าทายจาก

การผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID ซ่ึงในท้ายท่ีสุดแล้ว แรงเสียดทานเหล่าน้ี

จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างชัดเจน
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12 อ้างอิงขอ้มูลจาก Goldman Sachs 2023 US Economic Outlook และ JP Morgan 2023 Year Ahead Outlook

>> สหรฐัฯมแีนวโน้มชะลอตัว แต่อาจไม่เกิดภาวะถดถอย

ความมุ่งหมายส าคัญของเฟดในการลดแรงกดดันเงินเฟ้อคือความพยายาม

ลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึงก่อให้เกิดผลข้างเคียงคือภาวะ

ชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงนิเข้มงวดเป็นความ

ต้ังใจของเฟดท่ีจะชะลอการเติบโตของอุปสงค์รวม ซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ 

GDP สหรฐัฯ ต่ากว่าระดับศักยภาพท่ีควรจะเป็น จากการประเมินของ Goldman 

Sachs และ JP Morgan12 คาดว่า วัฏจักรขาลงจะปรากฏชัดเจนต่อภาคธุรกิจ

ท่ีมีความอ่อนไหวต่อการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะภาคอสังหารมิทรพัย์ 

และกลุ่มเทคโนโลยีท่ีเคยได้รบัประโยชน์จากการพุ่งข้ึนของราคาหุ้นในช่วง

ดอกเบี้ยต่า ซึ่งจะน าไปสู่การลดก าลังคนในสาขาเหล่าน้ี ขณะท่ีการทยอยส้ินสุดลง

ของมาตรการด้านการคลังเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดและภาวะ

ค่าครองชีพสูงส่งผลต่อการลดบทบาทของการใช้จ่ายภาครัฐและลดทอน

กิจกรรมด้านการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรฐัฯในปี 2566 ขยายตัวต่าเพียง

ประมาณ 1% เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ผลจากการเรง่ข้ึนดอกเบี้ยท่ีเร ิม่กดอัตรา

เงนิเฟ้อให้ชะลอตัวลง คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อรายได้ท่ีแท้จรงิ ขณะท่ีการ

ทยอยปรบัตัวดีข้ึนของภาคการผลิตจากการผ่อนคลายของปัญหาการชะงักงัน

ด้านอุปทานประกอบกับการออมส่วนเกินในช่วงก่อนหน้าน้ีจะช่วยประคองการ

บรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนให้เติบโตต่อไปได้บ้าง นอกจากน้ี ตลาดแรงงาน

ยังคงแข็งแกรง่ คาดว่าผลเชิงลบจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อาจส่งผลให้อัตราการวา่งงานเพ่ิมข้ึนอย่างจ ากัดเพียงประมาณ 0.5-0.7% เท่าน้ัน 

เน่ืองจากตลาดแรงงานยังตึงตัวและอัตราการเลิกจ้างยังคงต่ามาก จึงคาดว่า

สหรฐัฯอาจไม่เผชิญภาวะถดถอยในปี 2566 Krungthai COMPASS ประเมินว่า 

การเติบโตท่ีต่ากว่าศักยภาพจะช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ

ลดทอนผลต่อการปรบัเพ่ิมค่าจ้าง ซ่ึงจะป้องกันการฝังตัวของเงินเฟ้อ ขณะท่ี

ความเข้มแข็งของตลาดแรงงานจะช่วยป้องกันมิให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงแรง
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รูปท่ี 8 คาดเศรษฐกิจสหรฐัฯในปี 2566 จะเติบโตในอัตราต่ากวา่ศักยภาพ จากภาคอสังหารมิทรพัย์และการค้า
ท่ีอ่อนแรง ขณะท่ีการลงทุนและการบรโิภคจะบรรเทาผลกระทบจากโมเมนตัมท่ีอ่อนแรงลงได้บ้าง 

ที่มา: Goldman Sachs Global Investment Research 

ในบรรดาเขตเศรษฐกิจหลักคาดว่ายุโรปจะอ่อนแรงลงมากท่ีสุด โดยมีแนวโน้ม

เข้าสู่ภาวะถดถอยท่ีรุนแรงกว่าส่วนอื่น ปัจจัยหลักจากปัญหาการขาดแคลน

พลังงานทดแทนแหล่งผลิตจากรัสเซียซ่ึงเป๋นผลพวงจากสงครามท่ียืดเย้ือ 

ขณะท่ีการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานผลักดันให้อัตราเงนิเฟ้อพุ่งข้ึนและยัง

อาจทรงตัวสูงต่อไปในปี 2566 กดดันให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้ม

ปรบัขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะลดทอนก าลังซื้อ และกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง 

จากการประมาณการของ Goldman Sachs และ Bloomberg รวมถึง JP 

Morgan13 ต่างมีมุมมองว่าวกิฤตพลังงานจะผลักดันเศรษฐกิจยุโรปให้เข้าสู่

ภาวะถดถอยต้ังแต่ช่วงไตรมาส 4/2565 ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการหดตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพลังงาน ประกอบกับวกิฤตค่าครองชีพท่ีส่งผล

ให้อุปสงค์ภาคครวัเรอืนลดลง ส่ิงท่ีส าคัญอย่างย่ิงคือ วกิฤตพลังงานมีแนวโน้ม

สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ แม้จะมีการส ารองพลังงาน

และจัดหาแหล่งผลิตใหม่ทดแทนการน าเข้าจากรสัเซีย แต่คาดว่าปัญหาการ

ขาดแคลนพลังงานและการส่งผ่านผลกระทบออกไปในวงกว้างจะรุนแรงมากข้ึน

ในปี 2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปจะเผชิญกับภาวะถดถอยโดยเศรษฐกิจ

จะหดตัวประมาณ 0.1-0.4%YoY ท้ังน้ีคาดว่าจะเร ิม่เห็นการหดตัวลงของ GDP 

รายไตรมาสเร ิม่ต้ังแต่ไตรมาส 4/2565 ไปจนถึงช่วงไตรมาสท่ี 2/2566

>> ยุโรปเส่ียงเผชิญภาวะถดถอยจากปัญหาการขาดแคลน
พลังงาน 

13 อ้างอิงขอ้มูลจาก Goldman Sachs 2023 Europe Economic Outlook, JP Morgan 2023 Year Ahead Outlook และ Bloomberg
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อย่างไรก็ตาม ภาวะถดถอยอาจรุนแรงกวา่ท่ีคาดหากความเส่ียงด้านต่าเพ่ิมขึ้น

จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงและนานกว่าคาดของธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) จากภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงท่ีอาจด าเนินต่อไปจากปัญหาการขาดแคลน

พลังงาน เน่ืองจากยุโรปยังต้องเผชิญความท้าทายจากการเปล่ียนผ่านไปสู่การ

จัดหาแหล่งพลังงานใหม่ทดแทนรสัเซีย รวมท้ังความไม่แน่นอนของสงคราม

ระหว่างรสัเซียกับยูเครนท่ีอาจยกระดับความรุนแรงข้ึน ประกอบกับปัจจัยลบ

จากภายนอกภูมิภาค ท้ังการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรฐัฯ ความไม่แน่นอน

ของมาตรการ Zero COVID ในจีน และภาวะเศรษฐกิจซบเซาของอังกฤษ ซึ่ง

อาจเพ่ิมแรงกดดันต่อเศรษฐกิจยุโรปได้

รูปท่ี 9 เศรษฐกิจยุโรปในปี 2566 จะเผชิญภาวะถดถอย ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตพลังงานเป็นหลัก 
ท้ังยังอาจฟื้ นตัวในปีถัดไปได้อย่างล่าช้า

ที่มา: Goldman Sachs Global Investment Research และ Bloomberg 

>> การเติบโตของจนีอาจถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของ
มาตรการ Zero COVID

แม้ทางการจีนจะผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมส่งสัญญาณกระตุ้น

เศรษฐกิจเพ่ิมเติม แต่ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และความไม่แน่นอนของ

มาตรการ Zero COVID อาจจ ากัดการฟื้ นตัวในปี 2566 ภาวะซบเซาของยอดขาย

และการด่ิงลงของราคาอาคารและท่ีอยู่อาศัยในจีนสะท้อนปัญหาของภาค

อสังหารมิทรพัย์ท่ีลากยาว อย่างไรก็ตาม มาตรการล่าสุดเพ่ือลดความเข้มงวด

ในการควบคุมการแพรร่ะบาด รวมถึงการประกาศยกเลิกการกักตัวผู้เดินทาง

เข้าประเทศต้ังแต่วันท่ี 8 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเปิดประเทศ

และปูทางไปสู่การออกจากนโยบาย Zero COVID ในระยะข้างหน้า รวมถึงท่าที

ของรัฐบาลในการประชุมประจ าปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลาง 

(Central Economic Work Conference) เม่ือเดือนธันวาคม 2565 ท่ีระบุถึง

ความจ าเป็นในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ถือเป็นปัจจยับวก

ส าคัญต่อการปรบัตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจจีนในปี 2566
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โดย Bloomberg Consensus รวมท้ัง UBS ANZ และ Goldman Sachs14 

ต่างประเมินในทิศทางเดียวกันว่า การเติบโตของ GDP ของจีนมีแนวโน้มเรง่ตัวข้ึน

จากปี 2565 ท่ีคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 2.6-3.2% เป็นประมาณ 4.8-5.4% 

ในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจจีนยังต้องเผชิญปัจจัยเส่ียง 

หากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดส่งผลให้เกิดการระบาด

ระลอกใหม่ท่ีรุนแรง ซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อนโยบายดังกล่าวได้ 

นอกจากน้ี อัตราการเติบโตในระยะข้างหน้ายังจะถูกกดดันจากการเปล่ียนผ่าน

ของท้ังเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกท่ีต่างออกไปจากสภาพแวดล้อมเดิม

ก่อนการแพรร่ะบาด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต่ากว่าเป้าหมายของทางการจีนในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจระยะห้าปี (ปี 2564-2568) ท่ี 5.1-5.7% ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับชาติมหาอ านาจตะวันตกและ

พันธมิตรท่ีทวีความรุนแรงและกระจายออกไปในหลายด้านนอกเหนือจาก

ความม่ันคงและการค้า ขณะเดียวกัน ทางการจีนเผชิญแรงกดดันในการปรับ

สมดุลทางเศรษฐกิจภายในประเทศไปสู่ความเสมอภาคและความย่ังยืนมากขึ้น

ซ่ึงแม้จะเป็นผลดีโดยส่วนรวม แต่จะเป็นภาระต้นทุนของภาคธุรกิจจีน ซ่ึง

บางส่วนยังไม่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและอาจกดดันการเติบโตของจีนใน

ระยะข้างหน้า

รูปท่ี 10 แมเ้ศรษฐกิจจนีมีแนวโน้มกระเต้ืองขึ้นในปี 2566 แต่การเติบโตอาจถูกจ ากัดด้วยความไม่แน่นอนของ
มาตรการ Zero COVID และความขัดแย้งด้านภูมิรฐัศาสตรท่ี์เข้มข้นขึ้น 

ที่มา: National Bureau of Statistics China, Bloomberg Consensus, UBS, ANZ and Goldman Sachs 

14 อ้างอิงขอ้มูลจาก Bloomberg 23 December 2022 
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>> เศรษฐกิจโลกอาจแย่กวา่คาดจากปัจจยัเส่ียงหลายด้าน 

15 อ้างอิงขอ้มูลจาก EIU Risk outlook 2023

ส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีเกิดขึ้นแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เริม่คล่ีคลายคือ ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกกลับต้องเผชิญความเส่ียงใหม่ๆ เข้ามา

โดยไม่คาดคิดและเกิดขึ้นในช่วงของการเปล่ียนผ่าน หรือ Transition Risk 

มองไปข้างหน้า ยังคงมีความเส่ียงด้านต่าอีกหลายประการท่ีจะกดดันเศรษฐกิจ

โลกให้ชะลอตัวลงมากกว่าท่ีคาดไว้ในกรณีฐาน โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง

ด้านภูมิรฐัศาสตรท่ี์แตกแยกมากข้ึน รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง

จากภาวะทางการเงนิท่ีตึงตัวและผันผวนท่ามกลางเงนิเฟ้อซึ่งยังอยู่ในระดับสูง 

จากการวเิคราะห์ของ Economist Intelligence Unit (EIU)15 ประเมินว่า 

พายุลูกใหม่ท่ีอาจสรา้งแรงกระแทกส าคัญให้เศรษฐกิจโลกอ่อนแอลงมาก

กว่าเดิมในปี 2566 อาจเป็นการยกระดับของสงครามยูเครนท่ีมีความรุนแรง

มากขึ้น และการชะลอตัวลงมากของเศรษฐกิจจีนหากการผ่อนคลายมาตรการ 

Zero COVID น าไปสู่การระบาดท่ีรุนแรง ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในปี 2566 

ขยายตัวต่าเพียง 1.6% อย่างไรก็ตาม EIU ประเมินว่าในกรณีเลวรา้ยน้ันความ

ขัดแย้งระหว่างรสัเซียและยูเครนอาจพัฒนาข้ึนเป็นสงครามโลก แม้เหตุการณ์น้ี

จะมีความน่าจะเป็นต่า แต่จะสรา้งผลกระทบมหาศาลหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์

และกองก าลัง NATO ตอบโต้อย่างรุนแรง ส่วนโอกาสท่ีโรคโควดิ-19 ในจีนจะ

รุนแรงข้ึนจนส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวแรงน้ันอาจมีความเป็นไปได้น้อย

แต่หากเกิดข้ึนอาจสรา้งผลกระทบอย่างมาก โดยจะส่งผลให้ปัญหาการชะงักงัน

ของอุปทานกลับมาทวคีวามรุนแรงข้ึน รวมท้ังกระทบต่อปรมิาณการค้าและ

เศรษฐกิจโลก นอกเหนือจากความเส่ียงข้างต้น EIU ยังจัดให้ความเส่ียงจาก 

วิกฤตพลังงานในยุโรป สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงกดดันการพุ่งขึ้นของ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นความเส่ียงท่ีมีโอกาสเป็นไปได้สูงและสรา้งผลกระทบ

รุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึง ความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ การปะทุ

ขึ้ นของความขัดแย้งระหว่ างจีนและไต้หวัน รวมท้ังการแบ่งขั้ ว (De-

globalization) ท่ีรุนแรงระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ตลอดจนการกลายพันธุ์ของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังมีโอกาสเกิดข้ึนไม่มากแต่จะสร้างผลกระทบสูงและ

ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกถดถอยลงได้
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ที่มา: Economist Intelligence Unit (EIU) 

รูปท่ี 11 ความเส่ียงส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2566 ให้ต่ากวา่ท่ีคาด 

>> ประเทศหลักมุ่งเน้นการต่อสู้กับเงินเฟอ้และถอนการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือเปล่ียนผ่านนโยบายสู่ภาวะปกติ

16 อ้างอิงขอ้มูลจาก Goldman Sachs US Economic Analyst (26 December 2022) 

เป็นท่ีคาดวา่ธนาคารกลางโดยเฉพาะประเทศหลักฝั่ งตะวันตกจะยังคงใช้นโยบาย

การเงินท่ีเข้มงวดต่อเน่ืองในปี 2566 ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีบั่นทอนอุปสงค์และ

การจ้างงานจนบีบให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การถอนมาตรการ

ผ่อนคลายท้ังด้านการเงนิและการคลังเพ่ือจัดการกับเงนิเฟ้อเป็นเป้าหมายหลัก 

ส่งผลให้การเปล่ียนผ่านไปสู่ภาวะชะลอตัวหรอืถดถอยในหลายประเทศขาด

ตัวช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มอ่อนแรงลง ซึ่งเป็นเร ื่องท่ี

ยากท่ีจะสรา้งความสมดุลระหว่างการมุ่งต่อสู้เงนิเฟ้อกับการป้องกันผลข้างเคียง

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ส าหรบัเฟดซึ่งมีบทบาทชี้น าทิศทางในการด าเนิน

นโยบายการเงนิของธนาคารกลางของประเทศหลักฝ่ังตะวันตกและมีอิทธิพล

ต่อประเทศในตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยน้ัน Dot Plot ของเฟดล่าสุดในเดือน

ธันวาคม 2565 ชี้ว่าเฟดอาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยต่อไปในช่วงปี 2566 จน 

Terminal rate แตะระดับ ท่ี  5.25% และอาจเร ิม่ปรบัลดอัตราดอกเบี้ยในปี 

2567 สอดคล้องกับถ้อยแถลงของประธานเฟดท่ีระบุว่าเฟดยังคงต้องเดินหน้า

ข้ึนดอกเบี้ยต่อไปและยังไม่ยุติการต่อสู้กับเงนิเฟ้อ จากการวเิคราะห์ของ 

Goldman Sachs16 ประเมินว่า แม้เฟดมีแนวโน้มชะลอการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ย

จาก 50 bps ในเดือนธันวาคม 2565 เป็น 25 bps ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 

และพฤษภาคม จนแตะระดับ 5.00-5.25% แต่คาดจะคงอัตราดังกล่าวไปจนถึง

ส้ินปี สะท้อนว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยสูงนานกว่าท่ีตลาดเคยประเมินไว้ก่อนหน้าน้ี
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Krungthai COMPASS มองว่าทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวด

นานกว่าคาด อาจเพ่ิมโอกาสของการชะลอตัวลงมากขึ้นของท้ังเศรษฐกิจ

สหรฐัฯ และเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีภาวะการเงินตึงตัวท่ีกดดันต้นทุนทางการเงิน

ให้สูงขึ้น จะท าให้การสรา้งสมดุลในการจัดการเงินเฟ้อโดยไม่ขัดขวางการเติบโต

เป็นไปได้ยาก ท้ังยังกดดันประเทศชายขอบท่ีขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ตลอดจนเพ่ิมความเส่ียงในการช าระหน้ีธุรกิจรายย่อยและครัวเรือนเปราะบาง

อีกด้วย

รูปท่ี 12 เฟดอาจปรบัขึ้นดอกเบ้ียต่อเน่ืองจน Terminal rate แตะ 5.25% โดยไม่มีการปรบัลดดอกเบ้ีย
เลยตลอดปี 2566 

ที่มา: Federal Reserve, Goldman Sachs Global Investment Research และ Bloomberg 

>> แรงกดดันของเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแรงลง 
กระทบต่อการส่งออกของไทย

ด้วยเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มอ่อนแอลงอย่างชัดเจนท่ามกลางการปรับนโยบาย

เศรษฐกิจของหลายประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ คาดว่าการส่งออกของไทยจะชะลอตัว

ในปี 2566 โดยภาพรวมการค้าระหว่างประเทศจะเผชิญความท้าทายมากข้ึน 

จากอุปสงค์ในตลาดโลกท่ีชะลอตัวลงจากวกิฤตค่าครองชีพและระดับราคา

สินค้าท่ีอยู่ในระดับสูงกดดันก าลังซื้อ ประกอบกับภาวะการเงนิท่ีตึงตัวยัง

จ ากัดการเข้าถึงสินเชื่อและลดทอนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและครวัเรอืนลง 

นอกจากน้ี ต้นทุนการซื้อสินค้าข้ามพรมแดนยังคงแพงกว่าช่วงก่อนการแพร่

ระบาดท้ังจากต้นทุนค่าขนส่งและราคาพลังงานท่ียังอยู่ในระดับสูง 
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รูปท่ี 13 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยคาดวา่จะขยายตัวได้เพียง 0.7% เท่าน้ัน 

ที่มา: ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

7%

15%

0.7%
1.3%

การส่งออกสินค้า การน าเข้าสินค้า

2565F          2566F

17 อ้างอิงขอ้มูลจาก World Trade Organization Trade Forecast 2022-2023 (5 October 2022)
18 อ้างอิงขอ้มูลจาก Oxford Economics Global Research Briefing (1 December 2022)

ท้ังน้ี องค์การการค้าโลก (WTO)17 ประเมินเม่ือเดือนตุลาคม 2565 ว่าการค้า

ระหว่างประเทศโดยภาพรวมก าลังอยู่ในทิศทางท่ีแย่ลง คาดว่าปรมิาณการค้า

โลกในปี 2566 จะมีเพียง 1.0% เท่าน้ัน ซึ่งจะชะลอลงจากปี 2565 ท่ีคาดว่า

ขยายตัว 3.5% ขณะท่ี Oxford Economics18 คาดการณ์ล่าสุดในเดือนธันวาคม 

2565 ว่า ปรมิาณการค้าโลกอาจจะหดตัวลง 0.2% ในปี 2566 ซึ่งปรบัประมาณการ

จากเดิมเคยมองว่าจะขยายตัว 3.4% เม่ือเดือนมิถุนายน 2565 ตามเคร ื่องชี้

การค้าโลกล่าสุดท่ีมีสัญญาณอ่อนแรงลง โดยเฉพาะการส่งออกของประเทศ

ส าคัญด้านห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ท่ีต่างหดตัวลง

เม่ือเดือนตุลาคม ขณะท่ีการส่งออกของไทยกลับมาหดตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 

20 เดือน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เคร ื่องจักร และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม จากแนวโน้มดังกล่าว Krungthai COMPASS คาดว่าการส่งออก

ของไทยในปี 2566 จะชะลอตัวลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอ โดยจะ

ขยายตัว 0.7% ต่ากว่าค่าเฉล่ียในช่วง 10 ปี ก่อนการแพรร่ะบาด (2553-2562)

ซึ่งขยายตัวประมาณปีละ 4.0% ขณะท่ีการน าเข้าคาดว่าจะขยายตัว 1.3% ท้ังน้ี

การส่งออกยังเผชิญแรงกดดันจากการเปล่ียนผ่านเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค

จากการใช้จ่ายซ้ือสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้นหลังสถานการณ์แพร่ระบาด

คล่ีคลาย ประกอบกับการปรบัเปล่ียนในห่วงโซ่อุปทานของโลกท่ีผู้ประกอบการ

พยายามลดความเส่ียงของการชะงักงันด้านอุปทาน โดยแสวงหาซัพพลายเออร์

แหล่งใหม่ท่ีม่ันคง และกระจายการผลิตสินค้าไปใกล้เคียงกับผู้บริโภคปลายทาง

มากขึ้น 



32

ธรุกิจควรรบัมืออย่างไร กับภาวะเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว ท่ามกลางความเส่ียงรุมเรา้

ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่ Krungthai COMPASS

ประเมินวา่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวต่อไปและจะไม่เผชิญ

กับภาวะถดถอย ล่าสุดองค์การเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(OECD)19 ประเมินว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี

เศรษฐกิจของชาติตะวันตกท้ังยุโรปและสหรัฐฯ ต่างชะลอตัว จีงขอแนะน า

ผู้ประกอบการเพ่ิมความส าคัญกับตลาดในเอเชีย ซ่ึงหลายประเทศได้รับ

แรงหนุนจากการทยอยฟื้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์

แพร่ระบาดคล่ีคลายและการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยัง

จ าเป็นต้องจับตากับความเส่ียงด้านต่าของโลกท่ีอาจเพ่ิมขึ้น ท้ังปัญหาความ

ขัดแย้งด้านภูมิรฐัศาสตรโ์ดยเฉพาะสงครามยูเครนท่ีสามารถทวีความรุนแรง

ขึ้น วิกฤตพลังงานในยุโรป และสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง จากเงื่อนไข

ดังกล่าว จงึมีข้อแนะน าท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ผู้ประกอบการควรกระจาย

ความเส่ียงด้วยการเพ่ิมโอกาสจากลูกค้ากลุ่มใหม่ในตลาดใหม่ท่ียังมีศักยภาพ 

เช่น ตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ และละตินอเมรกิา นอกจากน้ันยังควรวางแผน

กระจายแหล่งวตัถุดิบหรอืแสวงหาคู่ค้าใหม่ในประเทศท่ีม่ันคงและมีเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความเส่ียงของการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ท่ีอาจ

กลับมาเป็นภาวะวิกฤตขึ้นได้อีก จากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่าง

ประเทศ ความไม่แน่นอนของสภาวะอากาศแปรปรวน รวมถึงโอกาสท่ีการ

แพรร่ะบาดจะกลับมารุนแรงจากไวรสักลายพันธุ์

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ

19 อ้างอิงขอ้มูลจาก OECD Economic Outlook (22 November 2022) 
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Section3

เครื่องยนต์หลัก
ของเศรษฐกิจไทย
เปล่ียนผ่านสู่
ภาคการ
ท่องเท่ียว
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การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะถูกขับเคล่ือนด้วยแรงจากเครื่องยนต์

เดียวคือภาคการท่องเท่ียว ซึ่งแรงขับเคล่ือนถูกเปล่ียนผ่านจากการส่งออก

สินค้าท่ีเคยเติบโตได้ดีในช่วง 1-2 ปท่ีีผ่านมา ไปสู่ภาคการท่องเท่ียวท่ีอยู่ในช่วง

ฟื้ นตัว หลังจากรฐับาลได้ประกาศให้โรคโควดิ-19 เป็นโรคประจ าถ่ินและยกเลิก

มาตรการ Thailand Pass ต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้

จ านวนนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศทยอยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

Krungthai COMPASS ประเมินวา่จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2566 จะ

เข้ามาถึง 22.5 ล้านคน เพ่ิมขึ้นเท่าตัวจากปีก่อน ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้ม

ชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวอย่างจ ากัด ส าหรบัภาคธุรกิจ

จ าเปน็ต้องเตรยีมพรอ้มรบัมือกับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีทยอยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

ความพรอ้มด้านแรงงาน รวมถึงการปรบัรูปแบบการให้บรกิารส าหรบัความ

ต้องการด้านการบรกิารท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปหลังยุคโควดิ-19
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การท่องเท่ียวจะกลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเติบโต

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนผ่านจากการส่งออกสินค้าท่ีเคยเป็นเครื่องยนต์หลัก

ไปสู่ภาคการท่องเท่ียว ในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่านมาการส่งออกสินค้าเป็นหน่ึงเคร ื่องยนต์

ส าคัญท่ีช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยให้ขับเคล่ือนไปได้ท่ามกลางการแพรร่ะบาด

ของโควดิ-19 หลายประเทศมีความต้องการสินค้ามากข้ึนในช่วงท่ีใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมโรค แต่หลังสถานการณ์หลายประเทศได้คล่ีคลายมากข้ึน 

ภาครฐัทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคท าให้ความต้องการสินค้าเปล่ียนผ่าน

ไปสู่ด้านการบรกิารอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นปี 2565 ท่ีผ่านมา การเดินทางท่องเท่ียว

เร ิม่ฟื้ นตัว และต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 รฐับาลประกาศให้โรคโควดิ-19 

เป็นโรคประจ าถ่ิน และได้ยกเลิกมาตรการ Thailand Pass ท าให้การเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังจากนักท่องเท่ียวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติทยอยฟื้ นตัว และ

รายได้จากนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน โดย 11 เดือนแรกของปี 2565 รายได้

จากภาคการท่องเท่ียวคิดเป็น 0.93 ล้านล้านบาท ฟื้ นตัวมา 34% เม่ือเทียบกับ

ช่วง pre-COVID (ปี 2562) โดยรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ฟื้ นตัวมาคิดเป็น 53% และ 22% เม่ือเทียบกับระดับเดิมในช่วง pre-COVID 

ตามล าดับ

>> การท่องเท่ียว...ความหวงัการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย

รปูท่ี 14 รายได้จากนักท่องเท่ียว (ล้านล้านบาท)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ        รายได้จากนักท่องเท่ียวไทย
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นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักส าหรับการฟื้ นตัวของ

เครื่องยนต์ภาคการท่องเท่ียว เน่ืองจากในช่วงก่อนโควดิ-19 ภาคการท่องเท่ียว

มีรายได้ส่วนใหญ่จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติสูงถึง 60% ของรายได้จาก

นักท่องเท่ียวท้ังหมด โดย Krungthai COMPASS คาดวา่จ านวนนักท่องเท่ียว

จะฟื้ นตัวต่อเน่ืองและแตะระดับ 22.5 ล้านคน ในปี 2566 เพ่ิมข้ึนเท่าตัวจากปีก่อน 

และคิดเป็น 56% ของปี 2562 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติทยอยเข้าไทยเพ่ิม

ต่อเน่ืองและเพ่ิมข้ึนถึงระดับ 1.7 ล้านคนต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2565 

และมีแนวโน้มท่ีจะทยอยเพ่ิมข้ึนจากปัจจัยหนุนของการเปิดประเทศอย่างเต็ม

รูปแบบของไทย ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเดินทางของหลายประเทศ

โดยเฉพาะของจนีท่ีคาดว่าจะกลับมาเดินทางได้ต้ังแต่ต้นปี 2566 หลังจากรฐับาล

จีนผ่อนคลายมาตรการกักตัวเม่ือเดินทางกลับเข้าประเทศจีน นักท่องเท่ียวจีน

เป็นกลุ่มสัญชาติท่ีส าคัญโดยในช่วงปกติก่อนโควดิ-19 จ านวนนักท่องเท่ียวจีน

เดินทางเข้าไทยมากถึง 1 ใน 4 ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมด โดย

คาดว่าในปลายปี 2566 นักท่องเท่ียวจีนจะฟื้ นตัวมาถึง 65% เม่ือเทียบกับช่วง 

pre-COVID ขณะท่ีนักท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียนและอินเดียจะฟื้ นตัวถึงระดับ 

85% และ 100% เม่ือเทียบกับช่วง pre-COVID ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 

ภาคการท่องเท่ียวยังมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของมาตรการ Zero-

COVID ของจีนท่ีอาจจะกลับมาบงัคับใช้ในสถานการณ์ท่ีจ านวนผู้ติดเชื้อยังสูง

หรอืความเส่ียงจากความกังวลของนักท่องเท่ียวจีนเองท่ีอาจจะต้องใช้เวลาใน

การปรบัตัวเพ่ืออยู่รว่มกับโควดิส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนจะยังเดินทางออก

นอกประเทศน้อยกว่าท่ีคาดไว้

รูปท่ี 15 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ (ล้านคน) (ซ้าย) และ ประมาณการการฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ
เทียบกับ Pre-COVID (%) (ขวา) 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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>> เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวกระทบภาคการท่องเท่ียวหรอืไม่?

20 อ้างอิงการประมาณการเศรษฐกิจจาก  IMF เดือนตุลาคม.2022

การฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติยังไม่กลับมาสู่ระดับปกติ แต่การท่องเท่ียว

ยังเป็นเครื่องยนต์ท่ีส าคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย แม้ว่าเศรษฐกิจโลก

จะมีแนวโน้มชะลอตัวท่ีชัดเจนในปี 2566 แต่คาดว่ากลุ่มประเทศท่ีได้รบัผลกระทบ

ท่ีรุนแรงจะเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรฐัฯ และยุโรป ซึ่งเป็น

ผลจากอัตราเงนิเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูงและการใช้นโยบายการเงนิท่ีเข้มงวดข้ึน 

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเป็นหลักเท่าน้ัน ขณะท่ีหลาย

ประเทศในเอเชียยังเติบโตได้ดีและจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทยส่วนใหญ่

มาจากเอเชียตะวนัออกสูงถึง 70% ท าให้ภาคการท่องเท่ียวจะได้รับผลกระทบ

อย่างจ ากัดจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และไทยจะเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศท่ี

เศรษฐกิจในปี 2566 ยังสามารถเติบโตได้ดีข้ึน20 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพ่ึงพา

ภาคบรกิารสูงถึง 60% ของจีดีพี และพ่ึงพารายได้นักท่องเท่ียวต่างชาติสูงถึง 

11.5% ของจีดีพี ในช่วงก่อนโควดิ-19 ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในกลุ่มเอเชีย 

ดังน้ัน การประกาศให้โรคโควดิ-19 เป็นโรคประจ าถ่ินของไทย และการยกเลิก

มาตรการ Thailand Pass ต้ังแต่กลางปี 2565 จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุน

ให้เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวได้อย่างต่อเน่ืองท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในภาวะ

ชะลอตัว

11.5%

7.1%

5.7% 5.5%

2.9%
2.4%

1.7% 1.3% 0.9% 0.9%

ไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวนั อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ จีน ญ่ีปุ่น

รูปท่ี 16 รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติในแต่ละประเทศ (% รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติต่อจดีีพี)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2562
ท่ีมา: CEIC วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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21 นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ใชร้ะยะเวลาเดินทางมายงัประเทศไทยไม่เกิน 6 ชม. คือ ประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออก และ
เอเชยีใต้ เชน่ มาเลเซยี สิงคโปร ์เวยีดนาม จนี เกาหลีฮ่องกง และอินเดีย เปน็ต้น 

89%

79% 77%

71%

56%

47%

มาเลเซีย เวยีดนาม อินเดีย สิงคโปร์ ลาว เกาหลีใต้

รูปท่ี 17 การฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติระยะใกล้ในเดือนตุลาคม 2565 เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควดิ-19 
(ปี 2562) (%)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

นักท่องเท่ียวระยะใกล้เดินทางเข้าไทยอย่างต่อเน่ือง21 โดยในช่วงท่ีผ่านมา

นักท่องเท่ียวจีนยังฟื้ นตัวได้ในระดับต่าเน่ืองจากมาตรการ Zero-COVID ของจีน 

ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวจีนเข้าไทยอยู่ในระดับต่าโดยในเดือนตุลาคม 2565 

เข้ามาเพียง 3.5 หม่ืนคน คิดเป็น 4% เม่ือเทียบกับช่วงระดับ pre-COVID

อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นนักท่องเท่ียว

ระยะใกล้ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 นักท่องเท่ียวระยะใกล้เดินทาง

เข้าไทย 4.6 ล้านคน คิดเป็น 64.6% ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมด 

โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวสัญชาติ มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย และสิงคโปร ์

ซ่ึงฟื้ นตัวขึ้นมาใกล้เคียงระดับ pre-COVID คิดเป็น 89% 79% 78% และ 71% 

ตามล าดับ โดยคาดว่านักท่องเท่ียวจะทยอยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และนักท่องเท่ียว

ต่างชาติระยะใกล้จะยังเป็นนักท่องเท่ียวหลักในช่วงท่ีนักท่องเท่ียวจีนยังไม่

ฟื้ นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ
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>> การเตรยีมพรอ้มเพ่ือรองรบันักท่องเท่ียวท่ีก าลังเพ่ิมขึ้น

22 การส ารวจความเชื่อมันผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนตุลาคม 2565 (ธปท.)
23 การส ารวจความเชื่อมันผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนพฤศจกิายน 2565 (ธปท.)

การท่องเท่ียวทยอยฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ือง ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องเตรียมพร้อม

รับมือมากขึ้น การเดินทางท่องเท่ียวฟื้ นตัวต่อเน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียว

ในประเทศและนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีฟื้ นตัวชัดเจน สะท้อนจากจ านวน

เท่ียวบินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 ท่ีฟื้ นตัวมาอยู่ท่ีระดับ 46.6% ของปี 

2562 จากจ านวนเท่ียวบินท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีฟื้ นตัวดี สอดคล้องกับ

อัตราการเข้าพักแรมท่ัวประเทศท่ีกลับมาสู่ระดับ 63% ในเดือนพฤศจิกายน

เม่ือเทียบกับความสามารถในการรองรับท้ังหมด อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัว

ดังกล่าวยังไม่กลับมาสู่ระดับปกติท าให้ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการ

รองรับนักท่องเท่ียวท่ีก าลังเพ่ิมขึ้นในระยะข้างหน้า อาทิ การเพ่ิมจ านวน

เท่ียวบิน การเตรยีมพรอ้มด้านการบรกิาร รวมถึงจัดสรรบุคลากรด้านบริการ

ให้เพียงพอโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานยังเป็น

ปัญหาหลักในการด าเนินธุรกิจ22 เน่ืองจากในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ท่ีผ่านมา 

ผู้ประกอบการเลิกจ้างพนักงานเป็นจ านวนมากและใช้รูปแบบการจ้างงาน

แบบ part-time แต่ทิศทางการท่องเท่ียวท่ีก าลังฟื้ นตัวต่อเน่ืองท าให้

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเพ่ิมความสามารถในการรองรบัด้านการบรกิาร จาก

การส ารวจความเชื่อม่ันผู้ประกอบการท่ีพักแรมในเดือนพฤศจิกายน 2565 

ธุรกิจโรงแรมมีสัดส่วนการจ้างงานเพียง 73% เม่ือเทียบกับช่วงก่อนโควดิ ซึ่ง

สาเหตุส าคัญท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาแรงงานได้ คือ ทักษะไม่

ตรงตามความต้องการ และการข้ึนค่าจ้างท่ีท าได้จ ากัด23 ดังน้ัน จึงเป็นอุปสรรค

และความท้าทายของภาคธุรกิจในการเตรยีมพร้อมด้านแรงงานเพ่ือรองรับ

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในระยะข้างหน้า

ที่มา: CEIC วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: จ านวนเที่ยวบนิรวบรวมจาก 5 สนามบนิหลัก ได้แก่ สุวรรณภมูิ ดอนเมือง เชยีงใหม่ เชยีงราย หาดใหญ่  และภเูก็ต
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รูปท่ี 18 จ านวนเท่ียวบิน (ดัชนี)(ซ้าย) อัตราการเข้าพักแรมท่ัวประเทศ (%)(ขวา)
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โอกาสส าหรบัธรุกิจในการปรบัตัวเพ่ือรองรบั
การฟื้ นตัวของภาคท่องเท่ียว 

Krungthai COMPASS มีความเห็นวา่ รูปแบบการให้บริการด้านการท่องเท่ียว

ในยุคหลังโควิด-19 จะเป็นความท้าทายส าหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการให้

ความส าคัญกับความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย นักท่องเท่ียวจ านวนไม่น้อย

จะพิจารณาเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสะอาดและปลอดภัยเน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของโควดิยังไม่ส้ินสุดลง ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องปรบัตัวเพ่ือรับมือกับความต้องการ

ของลูกค้าท่ีอาจเปล่ียนไปจากช่วงก่อนโควิด-19 ภาคธุรกิจท่ีสามารถปรับตัวได้

ไวจะมีความได้เปรยีบมากกวา่ โดยควรเน้นการบริการท่ีสะอาดและปลอดภัย และ

น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการบริการ เช่น เน้นรูปแบบการบริการท่ี

เป็นออนไลน์มากขึ้นเพ่ือหลีกเล่ียงการพบปะหรือการสัมผัส และระบบการช าระ

เงินออนไลน์ยังคงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบัน นอกจากน้ี การท่องเท่ียวในยุคหลังโควิด-19 จะเป็นโอกาสส าหรับภาค

ธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจเช่ารถ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวต้องการความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และธุรกิจ delivery เน่ืองจากนักท่องเท่ียว

บางส่วนยังไม่ต้องการเดินทางไปซื้อสินค้าหรืออาหารด้วยตนเองและลดการพบปะ

ผู้คน รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจในการเปล่ียนแปลงไปสู่การลดการปล่อย

คาร์บอนซ่ึงก าลังกลายเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศท่ัวโลกก าลังให้ความสนใจ 

หากธุรกิจสามารถปรบัตัวได้เร็วจะเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนของธุรกิจ

โดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีตระหนักในเรื่องของส่ิงแวดล้อม

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ
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Section4

เศรษฐกิจไทย
เปล่ียนผ่านสู่

ภาวะดอกเบี้ยขาขึน้

เต็มตัว
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ในช่วงท่ีผ่านมา เศรษฐกิจไทยอยู่กับภาวะดอกเบี้ยต่ามากค่อนข้างยาวนาน 

โดย ธปท. คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่าท่ี 1.5% นับต้ังแต่ปี 2558 

แม้ว่าจะมีการปรบัขึ้นในช่วงปลายปี 2561 แต่ยังอยู่ในระดับท่ีผ่อนคลาย จน

กระท่ังเกิดวกิฤตโควดิ-19 ในปี 2563 ท าให้ ธปท. ทยอยปรบัลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบายจนมาอยูท่ี่ 0.5% ซึ่งต่าท่ีสุดเท่าท่ีเคยเปน็มา และคงไว้ท่ีระดับดังกล่าว

มากว่า 2 ปีเพ่ือบรรเทาผลกระทบของโควดิ-19 อย่างไรก็ดี เม่ือเศรษฐกิจเร ิม่

ฟื้ นตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์โควดิ-19 เร ิม่คล่ีคลาย กอปรกับเผชิญกับภาวะ

เงนิเฟ้อสูง ธปท. จึงเร ิม่ส่งสัญญาณปรบัข้ึนดอกเบี้ยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลด

ความรอ้นแรงของเงนิเฟ้อ Krungthai COMPASS คาดว่า ธปท. จะทยอยปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.0% ภายในส้ินปี 2566 โดยดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยในรอบน้ี

จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายแตะระดับสูงสุด (Terminal rate) ท่ีประมาณ 

2.5% ในปี 2567 และเม่ือพิจารณาผลของการปรบัขึ้นอัตราน าส่ง FIDF Fee และ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. รว่มกันน้ัน อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้อ้างอิงได้

โดยเฉพาะอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ MLR ต่าสุด (Minimum) ของธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ 5 แห่งต่างปรบัเพ่ิม โดยปรบัข้ึน 0.4% สู่ระดับ 6.15% ต้ังแต่ต้น

เดือนมกราคม 2566 และคาดว่าอาจแตะระดับ 6.6% ในช่วงปลายปี 2566 

ท้ังน้ี การปรับดอกเบี้ยนโยบายในรอบน้ีจะปรับสู่ระดับประมาณ 2.00-2.50% 

หรอืปรบัขึ้นไปท้ังส้ิน 1.50-2.00% ซ่ึงคล้ายกับรอบปี 2553 ถึง 2554 ท่ีปรับขึ้น

ไป 2.25% ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นดังกล่าว จะน ามาซึ่งความท้าทายของภาคธุรกิจ

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ท่ีออ่นไหวต่อต้นทุนทางการเงนิท่ีสูงขึ้น
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>> ธนาคารกลางท่ัวโลกเดินหน้าเข้มงวดนโยบายการเงิน

รูปท่ี 19 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ (หน่วย: รอ้ยละ)

ที่มา: IMF

Q1 
2562

Q2 
2562

Q3 
2562

Q4 
2562

Q1 
2563

Q2 
2563

Q3 
2563

Q4 
2563

Q1 
2564

Q2 
2564

Q3 
2564

Q4 
2564

Q1 
2565

Q2 
2565

Q3 
2565

Canada 1.6 2.1 1.9 2.1 1.8 0.0 0.3 0.8 1.4 3.3 4.1 4.7 5.8 7.5 7.2
France 1.2 1.1 1.0 1.1 1.2 0.3 0.3 0.1 0.7 1.4 1.7 2.7 3.7 5.3 5.8
Germany 1.4 1.7 1.5 1.2 1.6 0.8 -0.1 -0.3 1.4 2.3 3.9 5.0 5.8 7.6 8.5
Italy 1.0 0.8 0.4 0.3 0.3 -0.1 -0.5 -0.2 0.6 1.2 2.2 3.5 5.7 6.9 8.4
Japan 0.3 0.7 0.3 0.5 0.7 0.1 0.0 -0.9 -0.5 -0.7 -0.2 0.5 0.9 2.4 2.9
UK 1.8 1.9 1.8 1.4 1.7 0.8 0.8 0.7 0.9 2.1 2.7 4.4 5.5 7.9 8.8
USA 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 1.2 1.2 1.9 4.8 5.3 6.7 8.0 8.6 8.3
Indonesia 2.6 3.1 3.4 2.9 2.9 2.1 1.2 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 2.3 3.8 5.2
Malaysia -0.3 0.6 1.3 1.0 0.9 -2.6 -1.4 -1.5 0.5 4.2 2.1 3.2 2.2 2.8 4.5
Philippines 3.9 3.1 1.4 1.4 2.5 1.9 2.3 2.9 4.0 4.0 4.1 3.6 3.4 5.5 6.5
Thailand 0.7 1.1 0.6 0.4 0.4 -2.7 -0.7 -0.4 -0.5 2.4 0.7 2.4 4.7 6.5 7.3

สถานการณ์เงินเฟ้อได้กลายเป็นประเด็นความเส่ียงท่ีสร้างความกังวลให้กับ

หลายประเทศท่ัวโลก สืบเน่ืองจากท่ัวโลกต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตัวขึ้น

เร็วและแรง ตามราคาน้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ท่ีปรบัสูงข้ึนต่อเน่ือง

ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรสัเซียและ

ยูเครน ท้ังน้ีจะเห็นว่าหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหลักของโลกและ

เศรษฐกิจอาเซียนเผชิญกับอัตราเงนิเฟ้อในระดับท่ีสูงเพ่ิมข้ึนกว่า 1.2-5.7 เท่าตัว

ในไตรมาส 3/2565 เทียบกับไตรมาส 4/2564

ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับการปรับนโยบายการเงิน

เข้าสู่ภาวะปกติ (Monetary Policy Normalization) โดยให้น้าหนักมากขึ้น

กับการดูแลปัญหาภาวะเงินเฟ้อสูง จากเดิมท่ีค่อนข้างผ่อนคลายเพ่ือกระตุ้น

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไปสู่การด าเนินนโยบายท่ีเข้มงวดมากข้ึนเพ่ือท าให้

ระดับเงนิเฟ้อเข้าสู่กรอบเป้าหมายและรกัษาเสถียรภาพราคาในประเทศ โดย

ปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมเงนิเฟ้อไม่ให้เรง่ตัว

ข้ึนมากและเรว็เกินไป เพราะมีความกังวลว่าเงนิเฟ้อคาดการณ์มีแนวโน้มท่ี

จะอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเงนิเฟ้อเป้าหมาย ท้ังน้ีในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารกลาง

ประเทศต่างๆ ได้ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศได้เร ิ่มกระบวนการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย

นโยบายเรว็กว่าประเทศในอาเซียน โดยเร ิม่ต้ังแต่ปี 2564 ตามการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจ และเรง่ข้ึนท้ังในแง่ความถ่ีและขนาดของการปรบัข้ึนดอกเบี้ย 
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รูปท่ี 20 อัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลัก (%)(บน) และอาเซียน (%)(ล่าง)

ที่มา: BIS policy rate statistics (Cut-off date at November 14, 2565)
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>> ดอกเบ้ียนโยบายอาจแตะระดับ 2.0-2.5% ในช่วง 2566-67

United States         Euro Area          United Kingdom          Australia

Indonesia          Malaysia          Philippines          Thailand

Krungthai COMPASS คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. มีโอกาสปรับตัว

สูงขึ้นสู่ระดับ 2.00-2.50% ในช่วง 2 ปีน้ี สอดรบักับทิศทางการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจไทยท่ีชัดเจนข้ึน และภาวะเงนิเฟ้อของไทยท่ีอยู่ในระดับสูง และเพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงนิโลกท่ีธนาคารกลางของประเทศต่างๆ 

ปรบัขึ้นอัตราดอกเบีย้เพ่ือสกัดภาวะเงนิเฟอ้ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมา ธปท. ด าเนิน

นโยบายการเงนิในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการปรบัอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

เฟด ท้ังน้ี ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอาจแตะระดับสูงสุด 

(Terminal Rate) ท่ีประมาณ 5.00-5.25% ในช่วงคร ึ่งแรกของปี 2566
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ขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยไทยน้ัน Krungthai COMPASS คาดว่า ธปท. จะทยอย

ปรบัขึ้นแตะระดับ 2.0% ภายในส้ินปี 2566 และมีแนวโน้มแตะระดับสูงสุดประมาณ 

2.5% ในปี 2567 เพ่ือสรา้งเกราะกันชนส าหรบัการปรบัลดดอกเบี้ยในอนาคตให้

พรอ้มรบัมือกับผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงภายนอกประเทศท่ีมีความไม่แน่นอน

สูง คาดว่ารอบน้ี ธปท. จะปรับดอกเบี้ยขึ้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่ระดับประมาณ 

2.00-2.50% หรอืปรบัขึ้นจากตอนเริม่ cycle ไปท้ังส้ิน 1.50-2.00% ซ่ึงคล้าย

กับรอบปี 2553 ถึง 2554 ท่ีปรบัขึ้นไป 2.25%

รปูท่ี 21 การประมาณการอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรฐัฯในช่วงปี 2566 

ที่มา: : ธนาคารแห่งประเทศไทย CEIC และ Bloomberg วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทียบการปรบัข้ึนดอกเบี้ยในแต่ละ Cycle

ที่มา: : ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

Cycle
การขึ้น
ดอกเบี้ย

จุดเริม่ต้น 1 ปีผ่านไป ส้ินสุด Cycle 
อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปสูงสุด
ใน Cycle

อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปเฉล่ียใน

Cycle

อัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานเฉล่ีย
ใน Cycle

2547-2549 1.25% 2.75% 5.00% 4.70% 4.55% 1.63%

2553-2554 1.25% 3.00% 3.50% 3.80% 3.46% 1.69%

2565-2567f 0.50% 2.00% 2.50% 7.70% 3.82% 1.70%

BOT policy rate          Fed Fund Rate 
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รูปท่ี 22 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) ในแต่ละช่วงอายุคงเหลือ 

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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(Yield, % ต่อปี)

>> ดอกเบ้ียเงินกู้ปรบัขึ้นทันทีหลังส้ินสุดมาตรการลด FIDF Fee 

ณ 30 ธ.ค. 2563         30 ธ.ค. 2564        30 พ.ย. 2565

ก่อนหน้าน้ีในช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 ใหม่ๆ 

ธปท. ได้ปรับลดอัตราเงินน าส่งจากธนาคารพาณิชย์เข้าบัญชีสะสมเพ่ือการ

ช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนฯ (FIDF Fee) ลงเหลือ 0.23%

ต่อปี จากอัตราปกติท่ี 0.46% ต่อปี เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย

เงนิกู้อ้างอิงประเภทต่างๆ (MOR, MLR, MRR) หรอืกลุ่ม M-Rate ของธนาคาร

พาณิชย์ ปรบัลดลง 0.4% ทันที เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยของลูกหน้ีธุรกิจ

และรายย่อยจ านวนรวมกันประมาณ 1.38 ล้านราย 

ท่ีผ่านมา ธปท. ได้เริม่กระบวนการปรบันโยบายสู่ภาวะปกติ (PolicyNormalization) 

เหมือนธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ด้วยการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายต้ังแต่เดือนสิงหาคมปี 2565 เป็นต้นมา จากท่ีคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ไว้ท่ี 0.5% มายาวนานกว่า 2 ปี โดยมีการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 

0.75% ในเดือนสิงหาคม 2565 1.0% ในเดือนกันยายน 2565 และล่าสุดเพ่ิม

ข้ึนมาอยู่ท่ี 1.25% ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผลส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ย

เงนิฝากและเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ ท้ังน้ี จากท่าทีท่ีชัดเจนของ ธปท. ใน

การข้ึนอัตราดอกเบีย้นโยบาย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลปรบัข้ึน

ในทุกช่วงอายุเปรยีบเทียบเส้นอัตราผลตอบแทน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

กับช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ส าหรบัในระยะข้างหน้า คาดว่า ธปท. จะยังคงให้ความส าคัญ

กับการทยอยปรบัข้ึนอัตราดอกเบีย้นโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้เศรษฐกิจ

สามารถฟื้ นตัวได้อย่างไม่สะดุด และส่งผลกระทบกับผู้ท่ีพ่ึงเงนิกู้ยืมน้อยท่ีสุด 

โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการรายเล็กและกลุ่มเปราะบางท่ีรายได้

ยังไม่กลับมาปกติ
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อย่างไรก็ดี ธปท. มองเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะฟื้ นตัวต่อเน่ืองท่ี 3.7% ในปี 

2566 และ 3.9% ในปี 2567 โดยมีแรงส่งส าคัญจากภาคการท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัว

ชัดเจนตามการเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ และการฟื้ นตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ รวมไปถึงการจ้างงานและรายได้ครวัเรอืน

ท่ีปรบัตัวดีข้ึนซึ่งจะช่วยสนับสนุนก าลังซื้อและการบรโิภคภาคเอกชนและ ธปท. 

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2566 จะยังอยู่ในระดับสูงท่ี 3.0% แตะระดับขอบบน

ของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อท่ี 1-3% ดังน้ัน การประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงนิ (กนง.) เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ธปท. จึงยืนยันท่ีจะส้ินสุดการ

ลด FIDF Fee ภายในปี 2565 ซ่ึงแปลว่าระบบธนาคารจะต้องน าส่งเงินสมทบ

เข้ากองทุน FIDF เต็มจ านวนท่ีอัตรา 0.46% ต่อปี ต้ังแต่เดือนมกราคม 2566

เป็นต้นไป จากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาธนาคารพาณิชย์น าส่งเงนิเข้ากองทุน FIDF

ท่ีอัตรา 0.23% ต่อปี

รูปท่ี 23 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้กลุ่ม M-Rate ของธนาคารพาณิชย์
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ช่วงปรบัข้ึน
อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย

ช่วงปรบัลด
อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และ 
FIDF Fee

ช่วงปรบัข้ึน FIDF Fee เป็น 0.46%

ที่มา: ธปท. (ขอ้มูลถึง ณ วนัที่ 5 มกราคม 2566)
หมายเหตุ: แสดงอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ต่าสุด (minimum) กลุ่ม M-Rate ได้แก่ อัตราดอกเบีย้เงนิเบกิเกินบญัช ี(MOR) อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ลกูค้า

รายใหญ่ชัน้ดี (MLR) และ อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้ารายยอ่ยชัน้ดี (MRR) หลังปดัจดุทศนิยม
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ภาคธรุกิจควรเตรยีมพรอ้มรบัมือ
ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

Krungthai COMPASS เห็นว่าผู้ประกอบการควรวางแผนส าหรับภาระต้นทุน

ทางการเงินท่ีจะเพ่ิมขึ้น การปรับดอกเบ้ียนโยบายของ ธปท. และการส่งผ่าน

ค่าธรรมเนียม FIDF สู่ระดับปกติ จะท าให้ภาระดอกเบ้ียจ่ายของภาคธุรกิจส าหรับ

สัญญาเงินกู้ท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียในกลุ่ม M-Rate สูงขึ้นตามไปด้วย ภาค

ธุรกิจอาจพิจารณาการลดต้นทุนทางการเงินผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร 

เช่น การรไีฟแนนซ์ เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้ประกอบการอาจหาแนวทางในการปรับ

หรอืกระจายธุรกิจ เช่นเดียวกับนักลงทุนท่ีควรกระจายพอร์ทไปสู่ธุรกิจท่ีมีโอกาส

ในการเติบโตอย่างย่ังยืน เช่น ธุรกิจในกลุ่ม BCG Model เน่ืองจากเป็นธุรกิจ

เป้าหมายของรฐับาล ท่ีเน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจ

สีเขียว ท่ีได้รบัการสนับสนุนต่างๆ จากภาครฐั และมีแนวโน้มในการระดมเงินทุน

ท่ีมีต้นทุนต่ากวา่ธุรกิจอื่น อีกท้ังยังสอดคล้องกับเทรนด์เศรษฐกิจของโลกจึงมี

แนวโน้มท่ีเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ

ท้ังน้ี การปรบัอัตราเงินน าส่ง FIDF Fee กลับสู่ระดับปกติท่ี 0.46% ของฐานเงิน

ฝากในคราวเดียว จะท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่ม M-Rate ปรับสูงขึ้นได้ถึง 

0.4% ในคราวเดียว ตามต้นทุนจากการน าส่งค่าธรรมเนียม FIDF Fee ของระบบ

ธนาคารพาณิชย์ท่ีเพ่ิมข้ึนราว 4 หม่ืนล้านบาท ซึ่งการส่งผ่านนโยบายดังกล่าว

จะเกิดข้ึนโดยการปรบัข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์

โดยในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2565 จนถึงต้นเดือนมกราคม 2566 ธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ประกาศปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่ม M-Rate 0.4%

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น อัตรา

ดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MLR ต่าสุดใน 5 ธนาคารใหญ่ปรบัข้ึนจาก 

5.75% ในเดือน ธ.ค. 2565 เป็น 6.15% ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้อ้างอิงประเภทต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีก ตาม

ทิศทางการปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย

เงนิกู้อ้างอิง MLR ต่าสุด อาจปรบัขึ้นไปแตะท่ีระดับ 6.6% ในช่วงปลายปี 2566 

โดยรวมแล้ว การปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ประเภทต่างๆ จะส่งผลให้ภาค

ธุรกิจและประชาชนจะมีต้นทุนทางการเงนิเพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่ม

ลูกหน้ีสินเชื่อธุรกิจและรายย่อยท่ีจ่ายดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งมี

สัดส่วนจ านวนรายลูกค้ารวมกันสูงราว 91% ของผู้ท่ีได้ประโยชน์จากมาตรการ

ปรบัลดอัตราเงนิน าส่ง FIDF Fee ก่อนหน้า  
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Section5

การเปล่ียนผ่าน
ท่ามกลาง
แรงกดดัน
ด้านต้นทุน

ท่ีสูงขึ้น
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ส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีเศรษฐกิจไทยจะต้องเผชญิในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่าน

หลังสถานการณ์แพรร่ะบาดคล่ีคลาย คือ แรงกดดันจากภาวะต้นทุนท่ีสูงขึ้น 

ท้ังภาคธุรกิจและภาคครวัเรอืนต่างต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

การเพ่ิมข้ึนของค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ท่ีมีแนวโน้มปรบัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในป ี

2566 เน่ืองจากไทยจ าเปน็ต้องน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตลาดโลก

เพ่ือทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและจากเมียนมาท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นต่อเน่ือง ขณะท่ีราคา

น้ามันดีเซลขายปลีกจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2566 นอกเหนือจาก

แรงผลักดันค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาพลังงานแล้ว 

ผู้ประกอบการยงัมีภาระรายจา่ยจากค่าจา้งท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ด้วยปัจจัยด้านต้นทุน

ท่ีปรับสูงขึ้นท้ังค่าไฟและค่าแรงเป็นหลัก จึงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังอยู่ใน

ระดับสูงตลอดปี 2566 Krungthai COMPASS คาดวา่อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 

2566 จะอยู่ท่ี 3.1% ซ่ึงในช่วงครึ่งแรกของปีอาจสูงกว่าขอบบนของกรอบ

เป้าหมายเงินเฟ้อ จากราคาพลังงานท่ียังอยู่ในระดับสูงและการส่งผ่านต้นทุน

จากผู้ประกอบการ สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ท่ียังอยู่ในระดับสูง

เฉล่ียท่ี 4% ในช่วงครึ่งแรกของปี และโดยเฉล่ียท้ังปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นจากปี 

2565 ประมาณ 3.2% โดยเงนิเฟ้อท่ีมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงดังกล่าว จะเป็น

แรงกดดันส าคัญต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย
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>> ต้นทุนราคาพลังงานสูงขึ้นจากค่าไฟฟา้เป็นหลัก

วิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ต้นทุนราคาพลังงานปรับ

สูงขึ้นมากในปี 2565 และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงต่อเน่ืองในปี 2566 โดยในปี 2565 

ท่ีผ่านมาราคาพลังงานในประเทศปรบัสูงข้ึนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นราคาน้ามัน

เชื้อเพลิง ราคาก๊าซหุงต้ม รวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีปรบัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท้ังปี 

จากปลายปี 2564 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.60 บาทต่อหน่วย ได้ปรบัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง

มาสู่ระดับ 4.72 บาท/หน่วย ในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 หรอืเพ่ิมข้ึน 

31% ภายในปีเดียวตามการเพ่ิมข้ึนของค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และมีแนวโน้ม

จะปรบัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในปี 2566 เน่ืองจากไทยจ าเป็นต้องน าเข้าก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG) จากตลาดโลกเพ่ือทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและจาก

เมียนมาท่ีมีไม่เพียงพอ ซึ่งมีต้นทุนการน าเข้าท่ีแพงกว่า ประกอบกับวกิฤต

ความขัดแย้งระหว่างรสัเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติ

เฉล่ียมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเน่ืองแม้คาดว่าจะผ่านจุดสูงสุดไปในช่วง

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565 และจะมีแนวโน้มชะลอลง อย่างไรก็ตามราคาก๊าซ

ธรรมชาติเฉล่ียในปี 2566 โดยรวมท้ังปียังอยู่ในระดับสูงกว่า ปี 2565 เล็กน้อย

คิดเป็นอัตราการขยายตัว 2.9% หลังจากท่ีขยายตัวสูงถึง 95.7% ในปี 2565

ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง

ค่าไฟฟ้าในปี 2566 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าท่ีปรบัสูงข้ึนต่อเน่ืองส่งผลให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ประกาศปรบัเพ่ิมข้ึนค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) รอบเดือนมกราคม-เมษายน 2566 

ส าหรบัผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ไม่รวมประเภทบ้านอยู่อาศัย ในอัตรา 154.92 

สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจะปรบัเพ่ิมข้ึนไปถึง 5.33 บาทต่อหน่วย จาก

เดิมอยู่ท่ี 4.72 บาทต่อหน่วย ขณะท่ีอัตราค่าไฟฟ้าในกลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัย

ยังคงอยู่ในอัตราเดิมท่ี 4.72 บาทต่อหน่วย เน่ืองจากคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้จัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยหลังโรงแยก

ก๊าซฯ เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าส าหรบัประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นล าดับแรกใน

ปรมิาณท่ีไม่เพ่ิมภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบัน กกพ. จึงต้องประกาศค่าไฟฟ้า

แบ่งออกเป็น 2 อัตรา ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงภาคธุรกิจ ต้ังแต่

กิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่มีต้นทุนค่าไฟในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน 12.9%

ในรอบเดือนมกราคม–เมษายน 2566 (เปรยีบเทียบจากรอบเดือนกันยายน-

ธันวาคม 2565)
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24 อ้างอิงจาก Research Note ค่าไฟฟา้ของไทยสูง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร? (Krungthai COMPASS)

2564   = 233 บาท/MMBTU

2565F = 456 บาท/MMBTU

2566F = 469 บาท/MMBTU

ที่มา: EPPO และ กกพ. รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ราคาก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ียประกอบด้วย 1) ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 2) ก๊าซธรรมชาติในเมียนมา 3) ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น าเขา้

จากต่างประเทศ ค านวณโดย Krungthai COMPASS

ภาคอุตสาหกรรมแบกรบัต้นทุนค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้า

อาจถูกปรบัเพ่ิมขึ้นในปี 2566 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ท่ีปรบัเพ่ิมข้ึนต้ังแต่เดือน

มกราคม 2566 ท าให้ต้นทุนด้านค่าไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนประมาณ 

12.9% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช้ไฟฟ้าเข้มข้นและได้รบัผลกระทบ

มากท่ีสุดได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิต

โลหะ อุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้24 โดย

คาดว่าต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทยอย

ปรบัขึ้นราคาสินค้าในปี 2566 ท่ามกลางภาวะต้นทุนท่ีอยู่ในระดับสูง

>> ราคาน้ามันยังมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง

ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีโอกาสผันผวนต่อเน่ืองในปี 2566 โดยคาดว่าอยู่

ในทิศทางท่ีชะลอตัวจากปีก่อนเล็กน้อย จากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกท่ี

อ่อนแอลงจากการด าเนินนโยบายการเงนิท่ีเข้มงวดของประเทศเศรษฐกิจหลัก

ท้ังสหรฐัฯ และสหภาพยุโรป ส่งผลให้อุปสงค์ของน้ามันมีแนวโน้มชะลอตัวลง 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ประเมินว่าราคาน้ามันมี

ความเส่ียงท่ีจะเพ่ิมข้ึนได้อีกจากมาตรการคว่าบาตรน้ามันดิบต่อรสัเซียท าให้

อุปทานในตลาดโลกตึงตัวมากข้ึนเน่ืองจากรสัเซียเป็นผู้ส่งออกน้ามันรายใหญ่

เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรฐัฯ และซาอุดิอาระเบีย อีกท้ังทิศทางการ

ผ่อนคลายมาตรการ zero-COVID ของจีนอาจจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจจีน

ฟื้ นตัวและท าให้ความต้องการใช้น้ามันปรบัเพ่ิมข้ึน

https://bit.ly/3G5uzPY
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25 ส านักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (ขอ้มูล ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2565) 

รูปท่ี 25 ราคาน้ามันดิบ Brent (USD/Barrel)

ที่มา: Bloomberg รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

>> ต้นทุนค่าจา้งท่ีสูงขึ้น อีกหนึ่งปัจจยักดดันผู้ประกอบการ

ราคาน้ามันดีเซลมีแนวโน้มยืนสูงกว่า 30 บาท/ลิตร ตลอดปี 2566 Krungthai

COMPASS ประเมินว่าราคาน้ามันดีเซลขายปลีกจะยังอยู่ในระดับสูงในปี 2566 

ถึงแม้ว่าราคาน้ามันดิบในตลาดโลกปรบัตัวลดลงแต่ราคาน้ามันดีเซลจะปรบั

ลดลงได้จ ากัด เน่ืองจากจ าเป็นต้องเก็บเงนิชดเชยเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง 

ท่ีติดลบสูงถึง 1.2 แสนล้านบาท25 จากการใช้เงนิกองทุนน้ามันฯ เพ่ืออุดหนุน

ราคาน้ามันดีเซลท่ีสูงในช่วงปี 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการลดค่าครอง

ชีพของประชาชนในช่วงท่ีต้นทุนราคาน้ามันดีเซลอยู่ในระดับสูง ท าให้คาดว่า

ราคาน้ามันดีเซลจะไม่สามารถลดลงได้มากในปี 2566

97 

112 
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88 
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ภาระรายจ่ายจากค่าจ้างท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ิมแรงกดดันแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ

ภาคบรกิาร ก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมท่ีพ่ีงพาแรงงานในการผลิต นอกเหนือ

จากแรงผลักดันต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าไฟฟ้าแล้ว ค่าจ้างท่ีสูงข้ึนเป็น

อีกปัจจัยท่ีกดดันค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

การปรบัอัตราค่าจ้างข้ันต่าของไทยรอบล่าสุดท่ีเพ่ิงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2565 ท่ีผ่านมาซึ่งมีผลให้มีการปรบัข้ึนค่าแรงข้ันต่าต้ังแต่ 8-22 บาท

ต่อวัน คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนในช่วง 4.5-6.6% ประกอบกับ การทยอยฟื้ นตัวของ

ตลาดแรงงานภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดคล่ีคลายและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเร ิม่กลับมาด าเนินการเป็นปกติมากข้ึน ขณะท่ีแรงงานส่วนหน่ึงกลับ

ภูมิล าเนาหรอืโยกย้ายไปสู่แหล่งงานใหม่ ส่งผลให้ตลาดแรงงานบางสาขา

ค่อนข้างตึงตัว เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัวดีข้ึน แต่ต้องประสบ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ค่าจ้างท่ีเป็นตัวเงนิปรบัตัว

สูงข้ึน
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อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอจากบางฝ่ายให้ปรบัเพ่ิมค่าจ้างข้ันต่าข้ึนอีก การ

เพ่ิมข้ึนของอัตราค่าจ้างข้ันต่าดังกล่าวจะกระทบต่อภาคการผลิตท่ีพ่ึงพาลูกจ้าง

ค่าตอบแทนต่าและมีภาระค่าใช้จ่ายหมวดค่าจ้างต่อต้นทุนการผลิตในสัดส่วน

ท่ีสูง Krungthai COMPASS ประเมินว่า ภาคการผลิตท่ีมีสัดส่วนแรงงานซ่ึง

ได้รับผลตอบแทนต่ากว่าหรือเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่าส่วนใหญ่อยู่ในภาค

เกษตรกรรม ก่อสร้าง โรงแรม สันทนาการ ค้าปลีก และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้แรงงานในการผลิต เช่น ยาสูบ เฟอรนิ์เจอร ์

รองเท้า เซรามิก ส่ิงทอ และการพิมพ์ ซ่ึงมีสัดส่วนค่าจ้างต่อต้นทุนการผลิต

ท้ังหมดโดยอ้างอิงจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 สูงถึงประมาณ 

10-20%26 ต้นทุนค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึนอาจกดดันภาคธุรกิจให้สูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขัน ท่ามกลางสภาวะท่ีต้องเผชิญกับก าไรต่อหน่วยท่ีบางลง ขณะท่ี

ยังต้องแบกรบัภาระต้นทุนหลายด้านท่ีแพงข้ึน และอาจกระทบต่อการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจไทยท่ียังเปราะบาง

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

เกษตรกรรม

สัดส่วนแรงงานท่ีได้ผลตอบแทน
ต่ากวา่หรอืเท่ากับค่าจา้งขั้นต่า

สัดส่วนค่าจา้ง
ต่อต้นทุนการผลิต

33.3%

65.0%

30.9%

28.2%

23.6%

17.4%

9.1%

11.4%

19.3%

18.2%

ก่อสรา้ง

โรงแรม

สันทนาการ

ค้าปลีก

อตุสาหกรรม20.4% 8.6%

รปูที่ 26 ต้นทุนค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึนจะกระทบต่อภาคการผลิตท่ีพ่ึงพาแรงงานค่าจา้งต่าและมีภาระค่าจ้างในสัดส่วนท่ีสูง

26 อ้างอิงขอ้มูลจาก Research Note เรื่อง การปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต่า: เครื่องมือลดความเหล่ือมล้าในตลาดแรงงานกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
(Krungthai COMPASS)

https://bit.ly/3LsIfpl
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>> แม้อัตราเงินเฟอ้ผ่านจดุสูงสุดไปแล้ว แต่คาดวา่จะยังอยู่ใน
ระดับสูงตลอดปี 2566

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงในปี 2566 หลังจากท่ีได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ในปี 2565 ซึ่งเพ่ิมข้ึนสูงสู่ระดับ 6.1% สูงสุดในรอบ 24 ปี จากปัจจัยด้านต้นทุน

ท่ีปรบัสูงข้ึน (cost-push inflation) ตามราคาพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม อัตราเงนิเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูงในปี 2566 จากสาเหตุหลัก 

3 ประการ ได้แก่ 

1) ราคาพลังงานท่ีอยู่ในระดับสูงต่อเน่ือง จากค่าไฟฟ้าท่ีปรบัตัวสูงข้ึนต้ังแต่

เดือนมกราคม และราคาน้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะราคาน้ามันดีเซลท่ีเฉล่ีย

แล้วมีแนวโน้มเพ่ิมสูงกว่าปีก่อน รวมถึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ท่ีอาจถูก

ปรับราคาเพ่ิมข้ึนตามต้นทุนราคาก๊าซท่ีอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบัน กบง. 

ได้ตรงึราคาก๊าซไว้ท่ี 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปจนถึง 31 มกราคม 

2566

2) ราคาสินค้าทยอยเพ่ิมขึ้นในหลายหมวดตามต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นรอบด้าน 

นอกจากต้นทุนราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าหลายชนิด

และเป็นต้นทุนค่าขนส่งท่ีปรบัสูงข้ึนแล้ว การปรบัข้ึนค่าจ้างข้ันต่าต้ังแต่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 จะเป็นปัจจัยกดดันท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหลาย

ชนิดอาจปรับสูงข้ึนได้อีก รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีทยอยปรับ

เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อหลายหมวดสินค้า เช่น ราคาอาหารส าเรจ็รูปท่ี

ปรบัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง

3) อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเป็นหมวดท่ีเม่ือราคาเพ่ิมขึ้นแล้วจะไม่ค่อยปรับลดลง 

ราคาสินค้าท่ีปรบัสูงข้ึนได้ถูกแพรก่ระจายไปยังหลายสินค้าในหมวดพ้ืนฐาน 

(หักหมวดอาหารสดและหมวดพลังงานซึ่งมีความผันผวน) เช่น อาหาร

ส าเรจ็รูป เคร ื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเคร ื่องนุ่มห่มและรองเท้า 

และค่าโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วสินค้า

เหล่าน้ีเม่ือราคา

ปรับข้ึนแล้วจะ

ไม่ค่อยปรบัลดลง
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ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป 

หมวดอาหารและเครื่องด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ 

 อาหารสด 

 เครื่องประกอบอาหาร 

 เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

 อาหารส าเรจ็รปู 

หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

หมวดเคหสถาน 

หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

หมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร 

 ค่าโดยสารสาธารณะ 

 ยานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง 

หมวดการบันเทิงการอา่น การศึกษา และการศาสนา 

หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมแีอลกอฮอล์ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน 

2563 2564
ระดับราคาสินค้า

2565

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ เปรยีบเทียบระดับราคาสินค้าต้ังแต่ป ี2563 ถึง ปจัจบุนั

ต่า สูงระดับราคาสินค้า

รูปท่ี 27 แผนท่ีความรอ้นของระดับราคาสินค้าในตะกรา้เงินเฟ้อ

Krungthai COMPASS คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปโดยเฉล่ียท้ังปี 2566 อยู่ท่ี 

3.1% โดยคาดวา่ในช่วงครึ่งแรกของปีอัตราเงินเฟ้อจะอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย

เงินเฟ้อท่ี 1-3% จากราคาพลังงานท่ียังอยู่ในระดับสูงเป็นหลักโดยเฉพาะในช่วง

คร ึ่งแรกของปี สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ท่ียังอยู่ในระดับสูงเฉล่ีย

ท่ี 4% ในช่วงครึ่งแรกของปี และโดยเฉล่ียท้ังปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นจากปี 2565

ประมาณ 3.2% ตามแนวโน้มราคาน้ามันและค่าไฟท่ีอยู่ในระดับสูง และการ

แบกรบัต้นทุนของภาคธุรกิจท่ีสูงต่อเน่ืองท าให้ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องปรบัเพ่ิม

ราคาสินค้า อีกท้ังอัตราดอกเบี้ยท่ีปรบัสูงข้ึนจะเป็นภาระทางการเงนิของภาค

ธุรกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีเงนิเฟ้อในช่วงคร ึ่งหลังของปีจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบ

เป้าหมายจากผลของฐานปีก่อนท่ีปรบัสูงขึ้น แต่โดยภาพรวมอัตราเงนิเฟ้อจะ

ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอดีตท่ี 0.18% (อัตราเงนิเฟ้อเฉล่ียปี 60-62) 
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รูปท่ี 28 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้บรโิภคและดัชนีราคาผู้ผลิต

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Producer Price Index         Consumer Price Index
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2565f = 10.6%

2566f = 3.2%

ภาคธรุกิจควรเตรยีมพรอ้มรบัมือและปรบัตัวใน
ภาวะท่ีต้นทุนการผลิตสูงรอบด้าน

Krungthai COMPASS มีความเห็นว่าในภาวะท่ีต้นทุนรอบด้านปรับสูงขึ้น 

ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้นท้ังต้นทุนการผลิต

และต้นทุนแรงงาน ส าหรบัต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้มปรับขึ้น

ต่อเน่ืองในปี 2566 และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ผู้ประกอบการสามารถ

ปรับตัวเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ อาทิ การติดต้ัง Capacitor Bank

การปรับความดันของเครื่องปรับอากาศ และการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

(Solar Cell)  เป็นต้น27 ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนค่าใช้จา่ย อีกท้ังยังเป็นการลด

การใช้พลังงานซึ่งจะเป็นการปรับตัวเพ่ือเปล่ียนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่าได้อีกด้วย 

ส าหรับด้านต้นทุนแรงงานท่ีอาจปรับเพ่ิมข้ึนได้ในระยะข้างหน้า ผู้ประกอบการ

สามารถเตรยีมพร้อมรับมือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เช่น การ up-skill

และ re-skill เพ่ือให้แรงงานได้รบัค่าจา้งท่ีสอดคล้องกับทักษะฝีมือแรงงานและ

ธุรกิจได้รบัผลิตภาพแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น หุ่นยนต์ 

เครื่องจกัร เป็นต้น 

ค าแนะน า
ส าหรบั

ภาคธรุกิจ

27 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี Research Note ค่าไฟฟา้ของไทยสูง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร? (Krungthai COMPASS)

https://bit.ly/3G5uzPY
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เศรษฐกิจไทยระยะข้างหน้าจะทยอยฟื้ นตัวอย่างจ ากัด ท่ามกลางความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงหลายด้าน โดยเศรษฐกิจโลกจะเป็นการเปล่ียนผ่านจากการ

ฟื้ นตัวไปสู่ภาวะชะลอตัว ขณะท่ีอัตราเงนิเฟ้อท่ีอาจยืนอยู่ในระดับสูงนานกว่า

คาดอาจส่งผลให้โลกยังเผชิญภาวะการเงนิท่ีตึงตัวต่อเน่ือง การอ่อนแอลง

อย่างชัดเจนของเศรษฐกิจโลกจะกระทบต่อการส่งออกของไทย เศรษฐกิจใน

ระยะข้างหน้าจึงยังฟื้ นตัวได้ไม่เต็มท่ี 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเติบโต 3.4% 

สูงกวา่ปี 2565 ท่ีคาดวา่จะขยายตัว 3.2% ด้วยแรงขับเคล่ือนหลักจากภาคการ

ท่องเท่ียว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาประมาณ 22.5 ล้านคนใน

ปี 2566 ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้เพียง 0.7% จากปัจจัยลบด้าน

เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญความ

ท้าทายจากการเปล่ียนผ่านเชิงนโยบายสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะมาตรการทาง

การเงนิ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรบัค่าธรรมเนียม FIDF กลับไป

ท่ีเดิมท่ีรอ้ยละ 0.46 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2566 รวมท้ังการทยอยปรบัข้ึนอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ปรบัตัวตาม คาดว่า ธปท. 

จะทยอยข้ึนอัตราดอกเบี้ยต่อเน่ืองเพ่ือจัดการกับเงนิเฟ้อท่ีมีแนวโน้มอยู่ใน

ระดับสูงและเพ่ิมพ้ืนท่ีส าหรบัการด าเนินนโยบายการเงนิ (Policy space)

ส าหรับการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ส้ินปี 

2566 มีแนวโน้มข้ึนไปสู่ระดับ 2.00% ท้ังน้ี ภาคธุรกิจยังต้องเผชิญแรงกดดัน

ต้นทุนจากค่าไฟ ค่าแรง และวัตถุดิบ ซึ่งเป็นความท้าทายส าหรบัเศรษฐกิจไทย

ท่ียังฟื้ นตัวได้ไม่ท่ัวถึง
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รูปท่ี x
รปูท่ี 29 ประมาณการจีดีพีและองค์ประกอบในปี 2565 และ 2566

เงินบาทเทียบดอลลารฯ์
มีแนวโน้มอยู่ในทิศทางแขง็ค่า 

จากการฟ้ืนตัวของภาคการ
ท่องเท่ียวท่ีจะหนุนให้ดุลบญัชี
เดินสะพัดของไทยมีแนวโน้ม

กลับมาเกินดุล

ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS อ้างอิงขอ้มูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ขอ้มูล ณ เดือน ธ.ค. 2565)

การบรโิภคภาคเอกชน:
มีแนวโน้มชะลอตัว

เนื่องจากทางการทยอยถอน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีเงนิเฟ้อท่ียังอยู่ใน

ระดับสูงอาจกดดันก าลังซื้อ

การลงทุนภาคเอกชน: 
อาจได้รบัผลกระทบจาก
การส่งออกท่ีชะลอตัวลง

การลงทุนภาครฐั: 
จะปรบัตัวดีขึ้น 

ตามความคืบหน้าของการ
ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค

และโครงการลงทุน
โครงสรา้งพ้ืนฐาน

การส่งออก:
มีแนวโน้มชะลอตัวชัดเจน
ตามการออ่นแรงของประเทศ
คู่ค้าหลักจากภาวะการเงนิตึงตัว 
และวกิฤตเงนิเฟ้อ ท่ีส่งผลให้
การค้าโลกเติบโตในระดับต่า

จ านวนนักท่องเท่ียว:
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 
คาดวา่จะมีจ านวนเกินกวา่ 
20 ล้านคนในปี 2566

หมายเหตุ: 1 = End of Period 2 = Year Range
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อตัราดอกเบี้ยนโยบาย
จะทยอยปรบัขึ้นต่อเนื่องเพ่ือ
จดัการกับเงนิเฟ้อ อกีท้ังการ
กลับไปเก็บค่าธรรมเนียม FIDF 
อตัราเดิมต้ังแต่ต้นปี 2566 จะ
ซ้าเติมให้ดอกเบีย้เงนิกู้สูงขึ้น
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39.8
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0.4
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0.50% 0.50%

1.25%
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30.2-31.9

30.1-32.6
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อปุสงค์ในประเทศ

อตัราดอกเบี้ย
นโยบาย1

2.2%

-6.2%

1.5%
3.2% 3.4%

2562 2563 2564 2565F 2566F

GDP

อปุสงค์ต่างประเทศ

ค่าเงนิบาท2

เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้ นตัวต่อเนื่อง ด้วยแรง
ขับเคล่ือนจากการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวเป็น
เครื่องยนต์หลัก ซึ่งปรบัตัวดีขึ้นตามจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ด้านอุปสงค์ภายในประเทศเผชิญความท้าทาย
จากการทยอยถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีการส่งออกเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกท่ี
อ่อนแรงลง



สรุปประมาณการ

เศรษฐกิจไทย 

2566

2564 2565F
(ธ.ค. 2565)

2566F
(ธ.ค. 2565)

GDP 1.5% 3.2% 3.4%

ด้านเศรษฐกิจ

Government Consumption 3.2% -0.1% -0.2%

Private Consumption 0.3% 6.2% 3.5%

Public Investment 3.8% -1.4% 2.2%

Private Investment 3.3% 3.5% 3.2%

Export Value 19.2% 7.0% 0.7%

Import Value 23.9% 15.0% 1.3%

Tourist Arrival
(in Millions) 0.4 10.2 22.5

Headline Inflation 1.2% 6.1% 3.1%

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

THB / USD 
(Year Range) 30.0-33.5   32.7-37.9 33.75-36.50

หน่วย: %YoY (ยกเวน้ Tourist Arrival Policy Rate และ THB/USD)
หมายเหต:ุ F ประมาณการ ณ เดือน ธ.ค. 2565
ท่ีมา: Krungthai COMPASS
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ดร.ฉมาดนัย มากนวล

ผู้อ านวยการฝ่าย

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)

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ ่และ Chief Economist

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief 
Economist ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อต้ังศูนย์วจิัย “Krungthai 
COMPASS” ให้กับธนาคารกรุงไทยในปี 2562 ท าหน้าท่ีวเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ
และเทรนด์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน การบรหิารจัดการสินเชื่อ การบรหิาร
ความเส่ียง และยุทธศาสตรข์องธนาคาร

นอกจากน้ี ดร.พชรพจน์ ยังเป็นประธานชมรมนักวเิคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย 
เป็นแกนหลักในการวเิคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจให้กับคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเข้าใจสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจ และ
น าเสนอข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อภาครฐั

ดร.พชรพจน์ เคยเป็น Assistant Professor of Economics ท่ี San Diego State 
University สหรฐัอเมรกิา จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา
เศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร ์และปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์
จาก University of Michigan, Ann Arbor สหรฐัอเมรกิา และเป็นผู้ได้รบัรางวัล
เศรษฐศาสตรด์าวรุง่ จากสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตรใ์นปี 2565

ดร.ชัยสิทธิ ์อนุชิตวรวงศ์

Senior Analyst

ดร.ชัยสิทธิ์ มีประสบการณ์ท างานด้านการวจิัยนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค การวางแผนกลยุทธ์และติดตามประเมินผล รวมท้ัง

มีผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการและส านักพิมพ์ต่างๆ อาทิ Asia Pacific 

Financial Markets Journal, International Journal of Disaster Risk Reduction, 

TDRI Quarterly Review, Routledge, Institute of Southeast Asian Studies, 

University of Chicago Press  ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย มีประสบการณ์

ท างานทางวชิาการท่ี Center for Economic Institutions, Hitotsubashi University

ตามด้วยงานวจิัยนโยบายเศรษฐกิจท่ีสถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กว่า 10 ปี และธนาคารธนชาตทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ฯ

ดร. ชัยสิทธิ์ จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก Osaka University

ประเทศญ่ีปุ่น โดยได้รบัทุนการศึกษาระดับปรญิญาโทและเอกจากรัฐบาลญ่ีปุ่น 

(Japanese Government Scholarship)
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ชนม์นิธศิ ไชยสิงห์ทอง

Analyst

ชนม์นิธิศ มีประสบการณ์ท างานด้านการวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและด้านการ

วจิัยนโยบายเศรษฐกิจ ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทยเคยท างานท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ชนม์นิธิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) และปรญิญาโท สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทสาขา Quantitative 

Finance จาก University of Glasgow สหราชอาณาจักร

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจมหภาค 

ตลาดการเงนิ ธุรกิจสถาบันการเงนิ ธุรกิจ SMEs และ Megatrends ต่างๆ มากกว่า 

12 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย และเคยท างานในต าแหน่งนักวเิคราะห์อาวุโส (Senior

Analyst) ทีม Business foresight ฝ่าย Planning & Investment ท่ี SCG 

Chemicals อีกท้ัง ยังเคยฝึกงานด้านวเิคราะห์ระบบบรหิารจัดการเงนิสดท่ีสาย

ออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท สาขา Finance (หลักสูตรนานาชาติ) 

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพร ศรทีอง

ทัดหทัย ธ ารงนาวาสวสัด์ิ

Analyst

ทัดหทัย มีประสบการณ์ท างานด้านวเิคราะห์การเงนิและธุรกิจ กว่า 5 ปี ก่อนรว่มงาน

กับธนาคารกรุงไทย เคยเป็นนักวเิคราะห์ด้านกระบวนการท างานให้กับบรษัิท Deloitte 

และท างานด้านศึกษาโอกาสธุรกิจและสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ปัจจุบันสนับสนุน

การวเิคราะห์กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

ทัดหทัย จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท 

ด้านการเงนิ จากมหาวทิยาลัยโคลัมเบีย ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทย
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