
ฉบบัท่ี 186/2565                                                วนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 
 

ประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2565 และ 2566 
“เศรษฐกจิไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวทีร้่อยละ 3.4 ต่อปี จากการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชนและ

ภาคการท่องเทีย่ว ขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึน้ทีร้่อยละ 3.8 ต่อปี  
จากการฟ้ืนตัวต่อเน่ืองของภาคการท่องเทีย่วและสถานการณ์เงินเฟ้อทีค่ลีค่ลายลง 

อย่างไรกด็ ียงัต้องตดิตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกจิและนโยบายการเงินทีเ่ข้มงวดของ 
ประเทศคู่ค้าหลกัอย่างใกล้ชิด” 

________________________________________________________________ 
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั   
แถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ต่อปี  
(ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.9) เน่ืองจากได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชน
และภาคการท่องเทีย่ว หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คล่ีคลาย
ลง และการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ โดยยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้มา ส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จ านวน 5.7 ล้านคน ขยายตวัร้อยละ 6,477 ต่อปี และคาดว่าตลอดทั้งปี 2565 จะมี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ จ านวน 10.2 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากการประมาณการคร้ังก่อนท่ี 8.0 ลา้นคน ส่งผลให้รายไดข้อง
แรงงานและภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการท่องเท่ียวขยายตวัสูงข้ึน นอกจากน้ีรายไดเ้กษตรกรท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็น
ฐานการบริโภคภาคเอกชนท่ีส าคญั ในช่วง 9 เดือนแรกขยายตวัในระดบัสูงถึงร้อยละ 7.4 ต่อปี ประกอบกบัรัฐบาลได้
ด าเนินมาตรการรักษาระดบัการบริโภคภายในประเทศหลายมาตรการ อาทิ โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ โครงการคนละคร่ึง ซ่ึงไดมี้
ส่วนในการสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้ งเพิ่มรายได้ให้แก่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและผูผ้ลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดวา่การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตวัไดถึ้งร้อยละ 7.9 
ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 7.4 ถึง 8.4)  

ขณะท่ีการส่งออกสินคา้ในปี 2565 ยงัขยายตวัไดต่้อเน่ือง โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากความตอ้งการ
สินคา้อาหารท่ีคาดว่าจะยงัเติบโตไดต่้อเน่ืองตลอดทั้งปี และปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เร่ิมคล่ีคลายลง โดยคาดว่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัท่ีร้อยละ 8.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 7.6 ถึง 8.6) ซ่ึง
ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนปรับตวัดีข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร โดยคาดวา่การลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตวัท่ีร้อยละ 5.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 4.6 ถึง 5.6)  
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ในดา้นเสถียรภาพภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปคาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 6.2 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ี
ร้อยละ 5.7 ถึง 6.7) จากสถานการณ์ราคาพลงังานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีทยอยคล่ีคลาย อีกทั้งภาครัฐยงัไดด้ าเนิน
มาตรการดูแลค่าครองชีพให้แก่ภาคประชาชน ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 มีแนวโน้มชะลอตวัลง 
ขณะท่ีเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดวา่ดุลบญัชีเดินสะพดัจะขาดดุล -13.9 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ -2.7 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -3.2 ถึง -2.2 ของ GDP) จากการน าเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นส าคญั  

ส าหรับในปี 2566 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี  
(ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 4.8) โดยได้แรงสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวจากภาคการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย ยโุรป และอเมริกา โดยคาดวา่ในปี 2566 จะมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มา
ในประเทศไทยจ านวน 21.5 ล้านคน ขยายตวัท่ีร้อยละ 109 ต่อปี ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเท่ียวและธุรกิจ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มสูงข้ึน และสนบัสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัไดต่้อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.2 ต่่อปี (ช่วง
คาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.2 ถึง 4.2) ขณะท่ีการส่งออกสินคา้มีแนวโน้มชะลอลงตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ โดยคาดวา่การส่งออกสินคา้จะขยายตวัท่ีร้อยละ 2.5 ต่่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 1.5 ถึง 3.5) รวมถึง
การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.7 ต่่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.7 ถึง 4.7) จากการลงทุนในเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรและการก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึน 

ในดา้นเสถียรภาพภายในประเทศ คาดวา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะอยูท่ี่ร้อยละ 2.9 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ท่ี
ร้อยละ 1.9 ถึง 3.9) ปรับลดลงตามราคาพลงังาน ขณะท่ีเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบญัชีเดินสะพดัจะ
กลบัมาเกินดุล 5.6 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ GDP (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ของ 
GDP)  

ทั้งน้ี โฆษกกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวทิ้งทา้ยวา่ ส าหรับปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท่ี
ตอ้งติดตามอย่างใกล้ชิดมีทั้งปัจจยัสนับสนุน อาทิ ภาคการท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสท่ีจะฟ้ืนตวัได้สูงกว่าท่ีคาดการณ์ 
โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีอาจเขา้มาท่องเท่ียวไดเ้ร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ ตามแนวทางการเปิดประเทศและผอ่นคลาย
มาตรการจ ากดัการเดินทาง รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย และปัจจยัเส่ียง อาทิ การด าเนินนโยบาย
การเงินท่ีเขม้งวดของประเทศคู่คา้หลกั โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ท่ีมีแนวโนม้ปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายหลงัจากท่ีเผชิญกบัสถานการณ์เงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะน าไปสู่การชะลอตวัของเศรษฐกิจ
โลก และความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความมัน่คงดา้นพลงังานและดา้นอาหาร 
และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก 

 

______________________________________________ 
 
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 3273 
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกจิไทยปี 2565 และ 2566 
 

 
  

เฉล่ีย ช่วง เฉล่ีย ช่วง

ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ) 1.5 3.4 2.9 ถึง 3.9 3.8 2.8 ถึง 4.8
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค
    - การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 0.3 7.9 7.4 ถึง 8.4 3.2 2.2 ถึง 4.2
    - การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 3.2 -2.0 -2.5 ถึง -1.5 -0.6 -1.6 ถึง 0.4

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน

    - การลงทุนภาคเอกชน ณ ราคาคงท่ี (ร้อยละ) 3.3 5.1 4.6 ถึง 5.6 3.7 2.7 ถึง 4.7

    - การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาคงท่ี (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) อัตราการขยายตัวของปริมาณน าเข้าสินค้าและบริการ (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

     - มูลค่าสินค้าน าเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ) 23.9 16.6 16.1 ถึง 17.1 3.0 2.0 ถึง 4.0

7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) -10.3 -13.9 -16.4 ถึง -11.4 5.6 4.6 ถึง 6.6

     - ร้อยละของ GDP -2.0 -2.7 -3.2 ถึง -2.2 1.1 0.1 ถึง 2.1

8) อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (ร้อยละ) 1.2 6.2 5.7 ถึง 6.7 2.9 1.9 ถึง 3.9

    อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (ร้อยละ) 0.2 2.6 2.1 ถึง 3.1 2.4 1.4 ถึง 3.4

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก

1) อัตราการขยายตัวเฉล่ีย 15 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละ) 5.3 3.4 2.9 ถึง 3.9 3.0 2.5 ถึง 3.5

2) ราคาน้ ามันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 69.2 99.0 94.0 ถึง 104.0 92.0 87.0 ถึง 97.0

สมมติฐานด้านนโยบาย

3) อัตราแลกเปล่ียน (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) จ านวนนักท่องเท่ียว (ล้านคน) 0.4 10.2 9.2 ถึง 11.2 21.5 20.5 ถึง 22.5

2566f

ณ ต.ค. 65

2565f

2564


