การเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า
ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยจะได้รบั แรงส่งเพิม่ ขึน้ จากมาตรการการคลังและการเงินเพิ่มเติม แต่ยัง
มีแรงต้านจากการระบาดของ COVID-19 ทั้ ง ในไทยและต่า งประเทศ ทั้ ง นี้ ความเสี่ยงใหม่ที่ส าคัญ คือ
การกลายพันธุ์ของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจทาให้วัคซีนด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่ องเที่ยว ความไม่แน่นอนของปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ท าให้ ภาครัฐต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ความต่อเนือ่ งของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานจะเป็น
ปัจ จัยสาคัญสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะมาตรการการคลังที่มีบทบาทสาคัญในการพยุง
เศรษฐกิจ รวมทั้งควรเตรียมมาตรการเพิ่มเติมไว้รองรับกรณีเลวร้าย หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด
ภาพที่ 1 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นจากมาตรการการคลังและการเงิน แต่มีความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์ของ COVID-19
หมายเหตุ: การประเมินภาพในระยะข้างหน้าที่เปลี่ยนแปลงจากรายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563 แสดงด้วยอักษรสีเขียว
แรงส่ง
เศรษฐกิจ
(Tailwinds)

H1 - 2564

H2 - 2564

2565

- ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม
จาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ (เราชนะ, ม.33
เรารักกัน, ทัวร์เที่ยวไทย)

- การกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้นใน
ต่างประเทศและในไทย

- ไทยและต่างประเทศมีภมู ิคุ้มกันหมู่
(herd immunity) จากการ
กระจายวัคซีนได้เพียงพอ

- มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้
- มาตรการควบคุมการระบาดระลอก
ใหม่ในประเทศทยอยผ่อนคลายลง

แรงต้าน
เศรษฐกิจ
(Headwinds)

ความเสีย่ ง
เศรษฐกิจ
(Risks)

- นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา
ท่องเที่ยวไทยโดยไม่ต้อง
กักตัว แต่ต้องมีใบรับรอง
การฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ

- ไทยเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เพื่อรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยไม่ต้อง
มีเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนและ
การตรวจเชื้อ

- เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้ม
ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

- การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
(public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะใน EEC คืบหน้าชัดเจน
มากขึ้น ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ

- การระบาดระลอกใหม่ในประเทศ
กระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

- มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และ
มาตรการทางการเงินอื่นๆ ที่
ครบกาหนดในปลายปี 2564
ซึ่งภาครัฐจะประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

- แรงกระตุน้ ภาครัฐผ่าน พ.ร.ก. กู้เงินฯ
ทยอยหมดลง

- ประสิทธิผลและการกระจาย
วัคซีนที่ยังไม่แน่นอน

- รูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจ
เปลี่ยนไปหลังการระบาด ทาให้
นักท่องเที่ยวกลับมาน้อยกว่าที่คาด

- การใช้มาตรการควบคุมการระบาด
ที่ยาวนานขึ้นในต่างประเทศ
- สถาบันการเงินระวังการปล่อยสินเชื่อ
ทาให้สภาพคล่องกระจายไปยังธุรกิจ
น้อยกว่าคาด
- การเปิดประเทศล่าช้ากว่าคาดจาก
ความกังวลต่อการกลายพันธุ์ และ
ความล่าช้าของการกระจายวัคซีน
ในไทยและต่างประเทศ
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แรงส่งเศรษฐกิจที่สาคัญมาจากมาตรการการคลังที่ออกมาเพิ่มเติมหลังการระบาดระลอกใหม่ และการกลับมา
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปลายปี 2564
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 แรงส่งเศรษฐกิจที่สาคัญมาจากมาตรการการคลังทีอ่ อกมาเพิ่มเติมหลัง
การระบาดระลอกใหม่ เช่น มาตรการเราชนะ มาตรการ ม.33 เรารักกัน มาตรการทัวร์เที่ยวไทย รวมถึง
มาตรการการเงิน ใหม่ เช่น มาตรการสนับ สนุน การให้ สิน เชื่อแก่ผู้ป ระกอบธุรกิจ (สิน เชื่อฟื้ น ฟู) ซึ่งเน้น
ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต แต่ยังมีศักยภาพและต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน และ โครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ที่ช่วยลดภาระหนี้และให้โอกาสลูกหนี้ในการประกอบธุรกิจต่อ สาหรับในช่วงปลายปี 2564
การทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตั วแต่ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ
จะทาให้จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและช่วยให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ฟื้นตัวได้
ความเสี่ยงเศรษฐกิจที่สาคัญคือการเปิดประเทศล่าช้า เนื่องจากการกลายพันธุ์ของ COVID-19 และความล่าช้า
ในการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทยและต่างประเทศ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศที่อาจทาได้ล่าช้า เนื่องจากความกังวลต่อการกลายพันธุ์
ของ COVID-19 และการกระจายของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทยและต่างประเทศล่าช้ากว่าคาด ทั้งนี้
หากการกลายพันธุ์ของ COVID-19 รุนแรง ทาให้วัคซีนด้อยประสิทธิภาพจนต้องพัฒนาวัคซีนขึ้นใหม่ อาจ
ส่งผลให้แผนการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเลื่อนออกไป (บทความในกรอบ: การกลับมาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ...ความเสี่ยงสาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย)
มาตรการภาครัฐมีบทบาทสาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยต้องการแรงส่ง
จากมาตรการการคลังและการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องการ
แรงส่ ง จากมาตรการการคลัง และการเงิน ที่เ พีย งพอและต่อ เนื่อ งเพื่อ เยีย วยาและฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจ ทั้ง นี้
มาตรการการคลัง เพิ่ม เติม ไม่ไ ด้ก่อให้เ กิด ความเสี่ย งต่อเสถีย รภาพการคลังในระยะปานกลางอย่างมีนัย
เนื่อ งจาก (1) สัด ส่วนหนี้ส าธารณะต่อ GDP จะปรับ ลดลงได้ หากเศรษฐกิจ กลับมาขยายตัวสูงกว่าการ
ขยายตัวของหนี้สาธารณะ เช่น กรณีวิกฤตปี 2540 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ปรับขึ้นไปที่ร้อยละ 57.8
ในปี 2543 ก่อนปรับลดลงเหลือร้อยละ 47.5 ภายใน 3 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ มาตรการการคลังที่ต่อเนื่อง ตรงจุด และมีประสิทธิผล จะช่วยเยียวยาผลกระทบในระยะสั้นและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งได้เร็ว (2) ความเสี่ยงด้านโครงสร้างหนี้อยู่ในระดับต่า หนี้สาธารณะของไทย
ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาว มีอายุคงเหลือเฉลี่ยประมาณ 10 ปี และเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สกุลเงินบาท (ภาพที่ 2)
และ (3) ต้นทุนการกูย้ ืมของรัฐบาลไทยอยู่ในระดับต่า สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และต่ากว่า
แนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปีของไทยยัง
ต่ากว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ในภูมิภาค8/

8/ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ

10 ปี ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ของไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
อยู่ที่ร้อยละ 1.9 2.8 3.4 และ 6.7 ตามลาดับ (ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ Bloomberg)
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สาหรับมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงควรให้ความสาคัญกับการช่ว ยเหลือกลุ่ม
ผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์และ
พร้อมรองรับกรณีเลวร้าย โดย ธปท. ร่วมกับกระทรวงการคลัง ออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม 9/ หลัง
การระบาดระลอกใหม่โดยจะระบุเฉพาะหลักการเท่าที่ จาเป็นในกฎหมายหลัก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวหาก
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รวมถึงจะติดตามและประเมินผลมาตรการทางการเงินต่างๆ เป็นระยะเพือ่ ปรับ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ การดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง
ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการฯ ได้รักษาขีดความสามารถในการดาเนินนโยบาย
การเงิน (policy space) ที่มีจากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดหากจาเป็น
ภาพที่ 2 โครงสร้างหนี้สาธารณะของไทย
ตามสกุลเงินกู้

หนี้สกุลเงินบาท
98.3

หนี้สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 1.7

8.2
ลลบ.

ตามอายุคงเหลือ
หนี้ระยะสั้น ( 1 ปี)
16.1
หนี้ระยะยาว (≥ 1 ปี)
84.0

8.2
ลลบ.

ที่มา: สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564

ความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานจะเป็นปัจจัยสาคัญ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยนโยบายการเงิน ยังคงผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการการเงินและ
สิน เชื่อ ควรเร่งกระจายสภาพคล่ องไปสู่ ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทั นการณ์ รวมทั้ งรองรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในอนาคต มาตรการทางการคลังควรช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแรงกระตุ้นทางการ
คลัง และเตรียมมาตรการเพิ่มเติมไว้รองรับกรณีเลวร้าย ควบคู่กับการดาเนิน นโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับ
รูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

9/

การแถลงข่าวร่วม เรื่อง “มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19” (23 มี.ค. 2564)
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