ฉบับที่ 186/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566
“เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่ าจะขยายตัวทีร่ ้ อยละ 3.4 ต่ อปี จากการฟื้ นตัวของการบริโภคภาคเอกชนและ
ภาคการท่ องเทีย่ ว ขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่ าจะขยายตัวเร่ งขึน้ ทีร่ ้ อยละ 3.8 ต่ อปี
จากการฟื้ นตัวต่ อเนื่องของภาคการท่ องเทีย่ วและสถานการณ์ เงินเฟ้ อทีค่ ลีค่ ลายลง
อย่ างไรก็ดี ยังต้ องติดตามแนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการเงินทีเ่ ข้ มงวดของ
ประเทศคู่ค้าหลักอย่ างใกล้ชิด”
________________________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการส านัก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงผลการประมาณการเศรษฐกิ จไทยปี 2565 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่ าจะขยายตัว ที่ร้อยละ 3.4 ต่ อปี
(ช่ วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.9) เนื่ องจากได้ รับปั จจัยสนับสนุ นหลักจากการฟื้ นตัวของการบริ โภคภาคเอกชน
และภาคการท่องเทีย่ ว หลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย
ลง และการผ่ อ นคลายมาตรการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ โดยยกเลิ ก การลงทะเบี ย น Thailand Pass ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็ นต้นมา ส่ งผลให้มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดิ นทางเข้าประเทศ
ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2565 จานวน 5.7 ล้านคน ขยายตัวร้ อยละ 6,477 ต่อปี และคาดว่าตลอดทั้งปี 2565 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน 10.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ 8.0 ล้านคน ส่ งผลให้รายได้ของ
แรงงานและภาคธุ รกิ จที่เกี่ ยวเนื่ องกับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสู งขึ้น นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรที่แท้จริ ง ซึ่ งเป็ น
ฐานการบริ โภคภาคเอกชนที่สาคัญ ในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวในระดับสู งถึงร้อยละ 7.4 ต่อปี ประกอบกับรัฐบาลได้
ดาเนิ นมาตรการรักษาระดับการบริ โภคภายในประเทศหลายมาตรการ อาทิ โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ ผูม้ ี บตั ร
สวัสดิการแห่ งรัฐ โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ และ โครงการคนละครึ่ ง ซึ่ งได้มี
ส่ ว นในการสนับ สนุ น อุ ป สงค์ภ ายในประเทศและลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของประชาชน รวมทั้ง เพิ่ ม รายได้ใ ห้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยและผูผ้ ลิตตลอดห่ วงโซ่อุปทาน โดยคาดว่าการบริ โภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7.9
ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.4 ถึง 8.4)
ขณะที่การส่ งออกสิ นค้าในปี 2565 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่ อง โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากความต้องการ
สิ นค้าอาหารที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่ องตลอดทั้งปี และปั ญหาการขาดแคลนชิ้นส่ วนการผลิ ตอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
เริ่ มคลี่ คลายลง โดยคาดว่าการส่ งออกสิ นค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี (ช่ วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 7.6 ถึง 8.6) ซึ่ ง
ส่ งผลให้การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ ึน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่ องมือเครื่ องจักร โดยคาดว่าการลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.6 ถึง 5.6)
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ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ต่อปี (ช่ วงคาดการณ์ ที่
ร้อยละ 5.7 ถึง 6.7) จากสถานการณ์ ราคาพลังงานและปั ญหาห่ วงโซ่ อุปทานที่ ทยอยคลี่ คลาย อีกทั้งภาครั ฐยังได้ดาเนิ น
มาตรการดู แลค่าครองชี พให้แก่ภาคประชาชน ส่ งผลให้อตั ราเงิ นเฟ้ อในช่ วงที่เหลื อของปี 2565 มีแนวโน้มชะลอตัวลง
ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชี เดินสะพัดจะขาดดุล -13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ -2.7 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.2 ถึง -2.2 ของ GDP) จากการนาเข้าสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นเป็ นสาคัญ
ส าหรั บ ในปี 2566 กระทรวงการคลังคาดว่ า เศรษฐกิจ ไทยจะขยายตัวเร่ งขึ้น ที่ร้อยละ 3.8 ต่ อปี
(ช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 2.8 ถึ ง 4.8) โดยได้แ รงสนับ สนุ น จากการฟื้ นตัว จากภาคการท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริ กา โดยคาดว่าในปี 2566 จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยจานวน 21.5 ล้านคน ขยายตัวที่ ร้อยละ 109 ต่อปี ส่ งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ ยวและธุ รกิ จ
บริ การที่เกี่ ยวข้องเพิ่มสู งขึ้น และสนับสนุ นให้การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัว ได้ต่อเนื่ องที่ร้อยละ 3.2 ต่่อปี (ช่ วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 4.2) ขณะที่การส่ งออกสิ นค้ามีแนวโน้มชะลอลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ โดยคาดว่าการส่ งออกสิ นค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ต่่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 3.5) รวมถึง
การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 ต่่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 ถึง 4.7) จากการลงทุนในเครื่ องมือ
เครื่ องจักรและการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ร้อยละ 2.9 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่
ร้ อยละ 1.9 ถึ ง 3.9) ปรับลดลงตามราคาพลังงาน ขณะที่ เสถี ยรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุ ลบัญชี เดิ นสะพัดจะ
กลับมาเกินดุล 5.6 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.1 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ของ
GDP)
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สาหรับปั จจัยที่จะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่
ต้องติ ดตามอย่างใกล้ชิ ดมี ท้ งั ปั จจัยสนับสนุ น อาทิ ภาคการท่องเที่ ยวที่ มี โอกาสที่ จะฟื้ นตัวได้สู งกว่าที่ คาดการณ์
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจเข้ามาท่องเที่ยวได้เร็ วกว่าที่คาดการณ์ ตามแนวทางการเปิ ดประเทศและผ่อนคลาย
มาตรการจากัดการเดิ นทาง รวมทั้งนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของไทย และปั จจัยเสี่ ยง อาทิ การดาเนิ นนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่คา้ หลัก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้ อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะนาไปสู่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก และความเสี่ ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความมัน่ คงด้านพลังงานและด้านอาหาร
และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก
______________________________________________
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 3273
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ตารางสรุ ปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566
2565f
2564
เฉลีย่

2566f
ณ ต.ค. 65
ช่วง
เฉลีย่

ช่วง

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค
- การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)
- การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

1.5

3.4

2.9 ถึง 3.9

3.8

2.8 ถึง 4.8

0.3
3.2

7.9
-2.0

7.4 ถึง 8.4
-2.5 ถึง -1.5

3.2
-0.6

2.2 ถึง 4.2
-1.6 ถึง 0.4

- การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

3.3

5.1

4.6 ถึง 5.6

3.7

2.7 ถึง 4.7

- การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงที่ (ร้อยละ)

3.8

1.8

1.3 ถึง 2.3

2.5

1.5 ถึง 3.5

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

10.4

8.6

8.1 ถึง 9.1

4.1

3.1 ถึง 5.1

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณนาเข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละ)

17.9

7.5

7.0 ถึง 8.0

2.4

1.4 ถึง 3.4

6) ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

39.9

23.6

21.1 ถึง 26.1

22.8

21.8 ถึง 23.8

- มูลค่าสินค้าส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

19.2

8.1

7.6 ถึง 8.6

2.5

1.5 ถึง 3.5

- มูลค่าสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ)

23.9

16.6

16.1 ถึง 17.1

3.0

2.0 ถึง 4.0

-10.3

-13.9

-16.4 ถึง -11.4

5.6

4.6 ถึง 6.6

-2.0

-2.7

-3.2 ถึง -2.2

1.1

0.1 ถึง 2.1

1.2

6.2

5.7 ถึง 6.7

2.9

1.9 ถึง 3.9

0.2

2.6

2.1 ถึง 3.1

2.4

1.4 ถึง 3.4

1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 15 ประเทศคูค่ า้ หลัก (ร้อยละ)

5.3

3.4

2.9 ถึง 3.9

3.0

2.5 ถึง 3.5

2) ราคาน้ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)

69.2

99.0

94.0 ถึง 104.0

92.0

87.0 ถึง 97.0

3) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

32.0

35.6

35.1 ถึง 36.1

36.7

36.2 ถึง 37.2

4) รายจ่ายภาคสาธารณะ (ล้านล้านบาท)

4.00

4.13

4.03 ถึง 4.23

4.21

4.11 ถึง 4.31

5) จานวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน)

0.4

10.2

9.2 ถึง 11.2

21.5

20.5 ถึง 22.5

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- ร้อยละของ GDP
8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละ)
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (ร้อยละ)

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก

สมมติฐานด้านนโยบาย

