ความเสี่ยงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าและไม่ทั่วถึงมากขึ้นจากการระบาดระลอกสามที่รุนแรงและยืดเยื้อ
จนกระทบอุป สงค์ในประเทศ และส่งผลให้ฐานะการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางขึ้น แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงส่ง สาคัญจากภาคการคลัง โดยเฉพาะจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท
รวมถึงความคืบหน้าด้านการจัดหาวัคซีน อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า ยังมีความเสี่ยงด้านต่าสูงจากสถานการณ์
การระบาดระลอกใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการกลายพันธุ์ของไวรัสและประสิทธิผล
ของวัคซีนที่อาจลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสาคัญ
ดังนั้น โจทย์สาคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน คือการจัดหาและกระจายวัคซีนที่เหมาะสมให้เพียงพอและ
ทันการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ขณะที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งผลักดัน
มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ให้เกิดผลโดยเร็วทั้ง มาตรการการเงินและการคลัง เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจให้
ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้
ภาพที่ 1 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นจากมาตรการการเงินและการคลัง แต่มีความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์ของ COVID-19
หมายเหตุ: การประเมินภาพในระยะข้างหน้าที่เปลี่ยนแปลงจากรายงานนโยบายการเงิน มีนาคม 2564 แสดงด้วยอักษรเข้ม
H2 - 2564
แรงส่ง
เศรษฐกิจ
(Tailwinds)

- เร่งเบิกจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ
- กระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น
ในต่างประเทศและในไทย
- มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ทยอยดาเนินการ
- เริม่ เบิกจ่ายวงเงิน พ.ร.ก. กูเ้ งินฯ
ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท

H1 - 2565
- นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา
ท่องเที่ยวไทยโดยไม่ต้อง
กักตัว แต่ต้องมีใบรับรอง
การฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ
- ไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่ (herd
immunity) จากการกระจาย
วัคซีนได้เพียงพอ

H2 - 2565
- ต่างประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่ (herd
immunity) จากการกระจายวัคซีน
ได้เพียงพอ
- ไทยเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เพื่อรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยไม่ต้อง
มีเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนและ
การตรวจเชื้อ

- มาตรการภาครัฐเพิม่ เติม
(คนละครึง่ , ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้)
- เริม่ เปิดรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ผ่าน sandbox
- การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership: PPP)
โดยเฉพาะใน EEC คืบหน้าชัดเจนมากขึ้น ช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ
แรงต้าน
เศรษฐกิจ
(Headwinds)

- มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
และมาตรการทางการเงินอืน่ ๆ
ที่จะครบกาหนดปลายปี 2564

- สิน้ สุดระยะเวลากูเ้ งินภายใต้ พ.ร.ก.
กูเ้ งินฯ ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท
(ก.ย. 65)

- แรงกระตุน้ ภาครัฐผ่าน พ.ร.ก.
กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาททยอยหมดลง
- การระบาดทีย่ ดื เยือ้ กว่าคาดส่งผล
ต่อการใช้จา่ ยในประเทศ
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H2 - 2564

H1 - 2565

H2 - 2565

- ไม่สามารถลดจานวนวันกักตัว
นักท่องเทีย่ วต่างชาติจาก 14 วัน
เป็น 7 วัน
- ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต
(supply disruption) มีผลชัดเจน
และยืดเยือ้ กว่าคาด
ความเสีย่ ง
เศรษฐกิจ
(Risks)

- ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีน
ที่ยังไม่แน่นอน
- การกลายพันธุ์ของ COVID-19
ที่รุนแรงขึ้นทาให้ประสิทธิภาพของ
วัคซีนลดลง
- การเปิดประเทศล่าช้ากว่าคาดจาก
ความกังวลต่อการกลายพันธุ์ และ
ความล่าช้าของการกระจายวัคซีน
ในไทยและต่างประเทศ

- รูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวที่อาจ
เปลี่ยนไปหลังการระบาด ทาให้
นักท่องเที่ยวกลับมาน้อยกว่าที่คาด
- เลือ่ นการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (public-private
partnership)

- ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต
(supply disruption)
อาจรุนแรงขึน้

แรงส่งเศรษฐกิจ เพิ่มเติ มจาก รายงานนโยบายการเงิน ฉบับ ก่อน มาจากการกระจายวัคซีนที่ทั่ วถึงมากขึ้น
มาตรการการคลังที่ออกมาเพิ่มเติม และการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผน sandbox
ในช่วงครึง่ หลังของปี 2564 แรงส่งเศรษฐกิจมาจากการเร่งกระจายวัคซีนให้ทวั่ ถึง รวมถึงมาตรการ
การคลังทีอ่ อกมาเพิ่มเติมหลังการระบาดระลอกสาม เช่น มาตรการคนละครึ่ง และมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งจะ
ช่ ว ยพยุ ง รายได้ ข องผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบและกระตุ้ น การใช้ จ่ า ยในประเทศ รวมทั้ ง การเร่ ง เบิ ก จ่ า ยเม็ ด เงิน
งบประมาณปี 2564 และเริ่มเบิกจ่ายวงเงิน พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท ด้านมาตรการการเงิน
เช่น สินเชื่อฟื้นฟู และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เป็นแรงส่งต่อเนื่องในการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้ธุรกิจ
และช่วยลดภาระหนี้ นอกจากนี้ การเริ่มเปิ ดรับ นักท่ องเที่ ยวต่างชาติตามแผน sandbox ในบางจั งหวัด
ท่องเที่ยวจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับดีขึ้น สาหรับในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การเปิดรับ
นัก ท่องเที่ย วต่า งชาติโ ดยไม่ต้องกักตัว หากมีใ บรับ รองการฉีดวัค ซีน และการตรวจเชื้อ จะช่วยให้ จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้
ความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรายงานนโยบายการเงิน ฉบับก่อน คือการเปิดประเทศล่าช้าจากการกลายพันธุ์
ของ COVID-19 และความล่าช้าในการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทยและต่างประเทศ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศที่อาจล่าช้า เนื่องจากการกลายพันธุ์ของ COVID-19
และการกระจายวัค ซีน ป้ องกัน COVID-19 ในไทยและต่างประเทศที่ล่าช้า ทั้ งนี้ หากการกลายพัน ธุ์ของ
COVID-19 รุนแรง ทาให้วัคซีนด้อยประสิทธิภาพจนต้องพัฒนาวัคซีนขึ้นใหม่ อาจส่งผลให้แผนการทยอย
เปิด รับ นักท่องเที่ย วต่างชาติต้องเลื่อนออกไป ทั้ งนี้ ในช่วงปลายปี 2564 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และ
มาตรการทางการเงินอื่น ๆ จะครบกาหนด และแรงกระตุ้นภาครัฐผ่าน พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาทที่จะ
ทยอยหมดลง จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความจาเป็นในการดาเนินมาตรการต่อเนื่อง
รายงานนโยบายการเงิน มิถนุ ายน 2564
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นอกจากนี้ ปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต (supply disruption) เช่น การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวและ
ตู้คอนเทนเนอร์ อาจรุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งจะกระทบการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรม แต่คาดว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลายลงภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565
มาตรการภาครัฐมีบทบาทส าคั ญต่ อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเศรษฐกิจ
ต้องการแรงส่งจากมาตรการการเงินและการคลังที่เพียงพอและต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องการ
แรงส่งจากมาตรการการเงินและการคลังที่เพียงพอและต่อเนื่องเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนโยบาย
การเงินยังคงผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบ
ให้ตรงจุดและทันการณ์ รวมทั้งรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งเร่งปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดความ
เปราะบางของภาคธุ รกิจและครัวเรือน โดย ธปท. ต้องติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการที่ ได้
ดาเนินการไปอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินเชื่อฟื้นฟู และโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนไป มาตรการทางการคลัง ต้องช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแรงกระตุ้น
ทางการคลัง และเตรียมมาตรการเพิ่มเติมไว้รองรับกรณีเลวร้าย ควบคู่กับการดาเนิน นโยบายด้านอุปทาน
เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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