บทบาทนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
จากการระบาดของ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนสูง
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไม่เคยมี
มาก่อน ภาครัฐทั่วโลกต้องประกาศใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายภาคส่วนหยุดลงชั่วคราว นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ เกือบทุกตัวดับลง
พร้อมกัน และอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาที่ระดับก่อนเกิด COVID-19 ได้
อย่ า งไรก็ ดี เศรษฐกิ จ ไทยยั ง มี กั น ชน (buffer) ในหลายด้ า นเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ได้ แ ก่
(1) เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและระดับเงินสารองระหว่าง
ประเทศที่สูง และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ที่ต่า (2) ขีดความสามารถทางการคลัง (fiscal space) ยัง
เพียงพอสาหรับรัฐบาลในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยหนี้สาธารณะ ณ เมษายน 2563 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 43 ของ GDP ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ร้อยละ 60 และ (3) เสถียรภาพระบบสถาบันการเงินยัง
เข้มแข็ง สะท้อนผ่านสัดส่วนเงินกองทุนและเงินกันสารองของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ แม้หลายภาคส่วนของไทยจะมีกันชนที่เข้มแข็ง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีจุดเปราะบางอยู่หลายด้าน
โดยเฉพาะครั ว เรื อนไทยที่ มี ห นี้สู ง ขณะที่ ธุ ร กิ จ SMEs เผชิ ญ การแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น ทั้ ง จากธุร กิ จ ขนาดใหญ่
e-commerce และการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยีอ ย่ างรวดเร็ ว ความเปราะบางเดิม ที่ มี อยู่ นี้ ถูกซ้ าเติ ม จาก
สถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น การใช้กันชนของประเทศที่มีในหลายด้านข้างต้นจึงมีความสาคัญในการช่วย
ประคับประคองเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ ผู้กาหนดนโยบายจาเป็นต้องพิจารณาความท้าทายสาคัญที่
กาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งต้องมองไปข้างหน้าถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของ COVID-19
คลี่คลายด้วย โดยบทบาทนโยบายภาครัฐควรครอบคลุมในมิติต่างๆ ดังนี้
1. บทบาทในการประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้น
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้กันชนของภาค ภาพที่ 1 ประมาณการแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
การคลั ง และระบบสถาบั น การเงิ น เพื่ อ
GDP
ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลดภาระหนี้ให้ 15.0
ช่วงประมาณการ
ครัวเรือนและธุรกิจอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
ศักยภาพการขยายตัวอาจลดลง
14.9
ใน ระยะแรกที่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
มาตรการควบคุ ม การระบาด ที่ เ ข้ ม งวด
เป็ น จ านวนมาก โดยภาครั ฐ ออกมาตรการ 14.8
กรณีฐาน
ขนาดใหญ่ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาและเร่ ง เยี ย วยา
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในระยะสั้ น ส่ ว นธนาคาร 14.7
กรณีเลวร้าย*
แห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ ป รั บ ลดอั ต รา
ดอกเบี้ ย นโยบายจนอยู่ ใ นระดั บ ต่ าเป็ น 14.6 *ยังไม่รวมมาตรการภาครัฐที่จะออกมาเพิ่มเติม
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
ประวั ติ ก ารณ์ รวมถึ ง ออกมาตรการด้ า น
255
256
256
2562
256
256
2565
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ผ่ า นสถาบั น
การเงิน อาทิ การเลื่อนและลดภาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) การประสาน
นโยบายเช่นนี้ (policy synchronization) จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้ในระยะปานกลาง
สอดคล้องกับประมาณการในกรณีฐาน (เส้นสีฟ้าในภาพที่ 1)
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ทั้งนี้ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานสะท้อนว่า แม้เศรษฐกิจจะได้รับแรงกระตุ้น
ขนานใหญ่จากภาครัฐ แต่ยังต้องอาศัยเวลากว่าจะกลับไปที่ระดับก่อน COVID-19 ได้ เนื่องจาก income
shock ส่งผลกระทบยาวนานต่อฐานะการเงินภาคเอกชน และธุรกิจต้องปรับรูปแบบกิจการให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของประชาชนที่คานึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น จนกว่าจะมีวัคซีนและ
ยารั ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ในภาคการท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นั้น ในระยะถัด ไปที่ไทยสามารถควบคุม
การระบาดได้และรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด นโยบายภาครัฐจะมีบทบาทสาคัญในการ
ช่ว ยฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจ ให้กลับ สู่ระดับ ก่อนการระบาด โดยเฉพาะนโยบายการคลังและนโยบายด้านอุป ทาน
(supply-side policy) ควบคู่กับมาตรการการเงินและสินเชื่อ
2. บทบาทในการลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกรณีเลวร้ายและการรักษาศักยภาพการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในระยะยาว
แนวโน้ มเศรษฐกิ จในกรณี เลวร้ าย (worst case scenario) ควรจั ดท าขึ้ น เพื่ อเตรี ยมพร้ อมรั บ มื อ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อประเมินความเพียงพอของกันชนในด้าน
ต่างๆ หากเศรษฐกิจหดตัวสูงในปีนี้และไม่สามารถฟื้นกลับมาสู่แนวโน้มเดิมได้ในระยะปานกลาง (เส้นสีแดง
ในภาพที่ 1) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก (1) ปัจจัยต่างประเทศ อาทิ การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่อาจส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรงและยาวนานขึ้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจรุนแรงขึ้น ทาให้ภาค
การส่งออกและท่องเที่ยวของไทยหดตัว มากขึ้น และ (2) ปัจจัยในประเทศ อาทิ การระบาดระลอกใหม่ซึ่งอาจ
ทาให้รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการควบคุ มการระบาดเข้มงวดอีกครั้ง และไม่สามารถจัดท าระเบียงท่องเที่ ย ว
(travel bubble) ได้ ทั้งนี้ กรณีเลวร้ายดังกล่าวยังไม่รวมมาตรการภาครัฐที่จะออกมาเพิ่มเติม ดังนั้น จึงต้อง
ติ ด ตามพั ฒ นาการของเศรษฐกิ จ และการระบาดอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยใช้ เ ครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ เร็ ว (real-time
economic indicators)
หากเกิดกรณีเลวร้ายขึ้น ความเสียหายอาจไม่ได้จากัดเฉพาะผลกระทบในระยะสั้น แต่ยังอาจส่งผล
ระยะยาวต่อเศรษฐกิจ (economic scars) แม้ในช่วงที่การระบาดของ COVID- คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งจะทาให้
ระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจระยะยาว (potential growth) ลดลง (เส้นประสีส้มในภาพที่ 1)
โดยอาจเกิดจากความเสี่ยงทั้งในภาคเศรษฐกิจและในระบบการเงิน อาทิ ( ) ธุรกิจบางส่วนอาจล้มละลายและ
ปิ ด กิ จ การถาวร ขณะที่ ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ร อดอาจตั ด สิ น ใจลดหรื อ ชะลอการลงทุ น (2) ธุ ร กิ จ จ านวนมากลด
การจ้างงาน ส่งผลให้แรงงานอาจหางานใหม่ได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากขาดทักษะที่จาเป็นต่อการท างานใน
สาขาอื่น (3) ธุรกิจและครัวเรือนผิดนัดชาระหนี้ กับสถาบันการเงิน เป็นวงกว้าง จนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) เพิ่มขึ้นมากและอาจทาให้เงินกองทุนและเงินกันสารองของสถาบันการเงิน ไม่พอรองรับความเสี่ยง
จากการปล่อยสินเชื่อใหม่ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงจรย้อนกลับเชิงลบจากระบบการเงิน
(macro-financial negative feedback loop) มาที่ระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้
แม้กันชนในด้านต่างๆ ยังเข้มแข็งในปัจจุบัน แต่ภาครัฐควรใช้กันชนดังกล่าวอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเตรียมสารองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน โดยเน้นช่วยเหลือมิติที่จะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ธุรกิจ
และครัวเรือนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีตัวทวีคูณหรือมีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ในเศรษฐกิจที่สูง
การลดความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะเข้าสูก่ รณีเลวร้ายและยกระดับ potential growth จึงต้องให้ความสาคัญกับ
1. การป้องกันไม่ให้ปัญหาทางเศรษฐกิจลุกลามไปสู่ระบบการเงิน ทั้งตลาดการเงินและระบบสถาบัน
การเงิน ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้เร่งดาเนินการ (1) ออกมาตรการดูแลเสถียรภาพในตลาดการเงินอย่างทันท่วงที
เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลดความผันผวนในตลาดการเงิน อาทิ เข้าดูแลสภาพคล่องในตลาด
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ตราสารหนี้ผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล จัดตั้งมาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาด
สภาพคล่ องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) และจั ดตั้งกองทุ น เพื่ อ รั ก ษา
สภาพคล่ อ งของการระดมทุ น ในตลาด ตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)
(2) ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุง โครงสร้างหนี้เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชาระคืนหนี้ภายใต้เงื่อนไขหลัง
การปรับโครงสร้างหนี้ได้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน (3) ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน
ในปี 256 และงดซื้ อ หุ้ น คื น ไถ่ ถ อนหรื อ ซื้ อ ตราสารหนี้ ที่ นั บ เป็ น เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ หรื อ ชั้ น ที่ 2 ก่ อ น
ครบกาหนด เพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ให้เข้มแข็งต่อเนื่อง ซึ่ง การดาเนินการข้างต้นจะมี
ส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ตลาดการเงินและระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นการเตรียมการสร้า ง
ความพร้อมรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. การออกแบบนโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งการปรับรูปแบบ
ธุรกิจ ทุน และแรงงาน ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่หลังการระบาด เนื่องจากธุรกิจแต่ละสาขา
จะเผชิญกับการฟื้นตัวและอุปสรรคในการปรับตัวที่แตกต่างกันหลังการระบาดคลี่คลายลง ซึ่งอาจทาให้ บาง
อุตสาหกรรมไม่ส ามารถฟื้ นตั วได้ เต็ มที่ และมี ก าลั งการผลิ ตส่ วนเกิน (excess capacity) โดยภาครั ฐควร
(1) มีกลไกบริหารกาลั งการผลิตส่ วนเกินในภาคอุตสาหกรรมไทย อาทิ นโยบายที่ เอื้อให้เกิดการควบรวม
(mergers and acquisitions) กิจการในสาขาที่มีกาลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจใหม่หลังจากการระบาด
คลี่คลายลง (2) ออกแบบนโยบายเพื่อสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
กลุ่ มเป้ าหมายที่ มีศั กยภาพและมีโอกาสฟื้ นตัวเร็ วหลังการระบาด อาทิ เพิ่มแรงจู งใจให้ เอกชนลงทุ น ผ่ าน
มาตรการการคลัง มาตรการด้านการเงิ นและสินเชื่อ รวมถึงลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
( ) เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
นอกเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล (4) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงาน (reskill and upskill) เพื่ อ รองรั บ การจ้ า งงานในธุ ร กิ จ
กลุ่มเป้าหมายและปรับตัวเข้าสู่บริบทเศรษฐกิจใหม่หลังการระบาดคลี่คลาย และ (5) เร่งปฏิรูปกฎเกณฑ์ภาครัฐ
ที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ใหม่
โดยสรุป แม้ปัจจุบันไทยจะเข้าสู่ช่วงที่สามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ อีกทั้งยังมี
กันชนเพียงพอในการออกมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด COVID-19
ครั้งนี้ แต่ยังจาเป็นต้องเตรียมมาตรการไว้รองรับความเสี่ยงในระยะข้างหน้าให้ตรงจุด ทันการณ์ และมี
ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อรักษากันชนให้มีเพียงพอและลดโอกาสเกิด economic scars หากเศรษฐกิจ ไทย
เกิดกรณีเลวร้ายขึ้นและเพื่อรักษาศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งการดาเนินมาตรการ
ดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยการประสานนโยบายสาธารณสุข มาตรการการคลัง มาตรการการเงินและสินเชื่อ
รวมถึงนโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับการระบาดของโรค
ในแต่ละช่วงเวลา
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