สองคลื่นลมเศรษฐกิจไทย ตองเตรียมสิ่งใดไวรับมือ
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมฟนตัวตอเนื่อง แตยังเผชิญ ความไมแนนอนสูงโดยเฉพาะการระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหมในประเทศ มองไปขางหนา แรงสงหลักที่เปนปจจัยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
คือ มาตรการการคลัง และการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19 ทั้งในตางประเทศและไทย ซึ่งจะเปนปจจัย
สําคัญตอการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการทองเที่ยว ขณะที่แรงตานหลักซึ่งเปนปจจัยฉุด
รั้ ง การฟ น ตั ว ได แ ก การระบาดของ COVID-19 ที่ ยื ด เยื้ อ ในต า งประเทศและการระบาดระลอกใหม
ภายในประเทศ รวมถึงความเปราะบางของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SMEs ในชวงที่มาตรการชวยเหลือ
จากภาครัฐทยอยหมดลง ความไมแนนอนของปจจัยขางตนทําใหภาครัฐตองติดตามพัฒนาการของการฟน ตัว
ทางเศรษฐกิจ อยางใกลชิด เรง ดําเนินมาตรการการเงินการคลัง ที่ออกมาแลว ใหเกิดผลในวงกวางอยาง
ตอเนื่อง และเตรียมมาตรการเพิ่มเติมไวรองรับหากสถานการณไมเปนไปตามคาด
ภาพที่ 1 แรงตานและความเสีย่ งหลักของเศรษฐกิจไทยในระยะขางหนา คือ ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหมในประเทศ
H1-2564
แรงสง
เศรษฐกิจ
(Tailwinds)

- ภาครัฐทยอยเบิกจาย
เม็ดเงินแผนฟนฟูเศรษฐกิจ
จาก พ.ร.ก. กูเงินฯ
- แนวโนมการคลี่คลายของ
มาตรการกีดกันทางการคา
เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนใหมมีนโยบายสนับสนุน
การคาระหวางประเทศ

H2-2564
- การกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19
ทั่วถึงในตางประเทศ สําหรับไทย
คาดวาจะกระจายได 20% ของ
ประชากร ชวยใหทยอยเปดรับ
นักทองเที่ยวตางชาติได
- นักทองเที่ยวตางชาติกลับมา
ทองเที่ยวไทยไดโดยไมตองกักตัว
แตตองมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
และการตรวจเชื้อ

2565
- ไทยและตางประเทศมีภูมิคุมกันหมู
(herd immunity) จากการกระจาย
วัคซีนใหประชากรไดเพียงพอ
- ไทยสามารถเปดเที่ยวบินเชิงพาณิชย
เพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติได โดย
ไมตองมีเงื่อนไขในการฉี ดวั คซีน
และการกั กตัว

- โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานโดยการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
(public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะใน EEC มีความคืบหนาชัดเจน
มากขึ้น ชวยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ
แรงตาน
เศรษฐกิจ
(Headwinds)

- การระบาดระลอกใหมใน
ประเทศกระทบความเชื่อมั่นและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- มาตรการพักชําระหนีเ้ ปนราย
กรณีที่จะทยอยสิ้นสุดอาจกระทบ
ฐานะทางการเงินของธุรกิจ

ความเสีย่ ง
เศรษฐกิจ
(Risks)

- สถานการณการระบาดอาจ
รุนแรงขึ้นในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่
ใหม จนตองออกมาตรการ
ควบคุมการระบาดที่เขมงวด
มากขึ้น
- การระบาดระลอกใหมอาจกดดัน
สถาบันการเงินใหระมัดระวังการ
ปลอยสินเชื่อ ทําใหสภาพคลอง
กระจายไปยังธุรกิจนอยกวาคาด
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- มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ และ
มาตรการทางการเงินอื่นๆ ที่ครบ
กําหนดในปลายป 2564 อาทิ
การผอนปรนเกณฑการจัดชั้นหนี้
เกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
การลด FIDF fee ซึ่งภาครัฐจะ
ประเมินสถานการณอยางใกลชิด

- แรงกระตุนภาครัฐผาน พ.ร.ก.
กูเงินฯ ทยอยหมดลง

- ประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนที่
ยังมีความไมแนนอน อาทิ การ
ปองกันการเปนพาหะ ผลขางเคียง
ขอจํากัดดานหนวยบริการสาธารณสุข
และความยินยอมในการฉีดวัคซีนของ
คนไทย

- รูปแบบของธุรกิจทองเที่ยวที่อาจ
เปลี่ยนไปหลังการระบาด ทําให
นักทองเที่ยวกลับมานอยกวาที่คาด

- มาตรการสินเชือ่ ดอกเบี้ยต่ํา
(soft loans) ของ ธปท. ทยอย
ครบกําหนดระยะเวลา 2 ป
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ในครึ่ง แรกของป 2564 แรงสงเศรษฐกิจ สําคัญมาจากมาตรการการคลัง ทามกลางความไมแนนอนของ
การระบาดระลอกใหมในประเทศ
ในชวงครึง่ แรกของป 2564 แรงสงเศรษฐกิจสําคัญจะมาจาก (1) มาตรการการคลังของรัฐบาลที่เนน
ดูแลอุปสงคในประเทศใหฟนตัวไดตอเนื่อง โดยเฉพาะเม็ดเงินของแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต
พ.ร.ก. กูเงินฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมหลังมาตรการกระตุนการบริโภค เชน ชอปดีมีคืน คนละครึ่ง และเราเที่ยว
ดว ยกันทยอยหมดลง และ (2) แนวโนม การคลี่คลายของมาตรการกีด กันทางการคา จากนโยบายของ
ประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐฯ ซึ่งคาดวาจะสงผลดีตอการสงออกสินคาของไทย และชวยประคับประคอง
เศรษฐกิจในชวงที่ยังไมสามารถเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเปนจํานวนมากได สําหรับแรงตานหลัก ไดแ ก
(1) การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในประเทศทีท่ าํ ใหตองใชมาตรการควบคุมการระบาดเขมงวดขึน้
แมวาความเขมงวดจะแตกตางกันในแตละพื้นที่ แตจะสงผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อมั่นผูบริโภคและการใชจา ย
และ (2) มาตรการพักชําระหนี้เปนรายกรณีทจี่ ะทยอยสิ้นสุดลง โดยหากสถาบันการเงินและลูกหนี้รวมกันปรับ
โครงสรางหนี้ไดชากวาคาดอาจกระทบตอฐานะทางการเงินของธุรกิจได ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึง
ไดผลักดันการปรับโครงสรางหนี้อยางตอเนื่อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปรับโครงสรางหนี้
(กกปน.) โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางหนี้ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสถานการณ สําหรับความเสีย่ งในชวงครึง่ แรกของป 2564 คือ (1) สถานการณการระบาด
ของ COVID-19 ทั้งในประเทศและตางประเทศทีอ่ าจรุนแรงขึน้ ทั้งในพื้นที่ระบาดเดิมหรือในพื้นที่ระบาดใหม
จนตองใชมาตรการควบคุมการระบาดที่เขมงวดเพิ่มเติม ซึ่งอาจสงผลให (2) สถาบันการเงินระมัดระวังการปลอย
สินเชื่อ เนื่องจากความเสี่ยงดานเครดิตของธุรกิจบางกลุมสูงขึ้น มาตรการค้ําประกันสินเชื่ออาจมีผลนอยลง
ทําใหสภาพคลองกระจายไปยังธุรกิจนอยกวาที่คาด
ในครึ่งหลังของป 2564 แรงสงเศรษฐกิจสําคัญมาจากการฟนตัวของนักทองเที่ยวตางชาติ ทามกลางความ
ไมแนนอนของประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19
ในชวงครึง่ หลังของป 2564 แรงสงเศรษฐกิจสําคัญ คือ (1) การกระจายวัคซีนปองกัน COVID-19
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหภาคการทองเทีย่ วกลับมาฟน ตัวไดอกี ครัง้ โดยคาดวาในชวงดังกลาวไทยจะ
ทยอยเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติไดเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ภายใตขอสมมติวานักทองเที่ยวตางชาติไมตองกักตัว
หากไดรับการฉีดวัคซีนแลว และ (2) โครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ที่เปนโครงการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะใน EEC ทีม่ คี วามคืบหนาชัดเจนมากขึน้
ตั้ง แตครึง่ หลังของป 2564 และตอเนื่องไปในป 2565 ซึ่งจะชวยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนของประเทศ
สําหรับแรงตานหลัก คือ มาตรการทางการเงินทีอ่ อกมาในชวงกอนหนาซึง่ จะครบกําหนดในปลายป 2564 เชน
มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ การผอนปรนเกณฑการจัดชั้นหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได การผอนปรนเกณฑสินทรัพย
สภาพคลอง LCR10/ และ NSFR11/ รวมถึงการปรับลด FIDF fee12/ ซึ่ง ธปท. และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะ
ประเมินสถานการณอยางใกลชิดและพรอมดําเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพิ่มเติมหากจําเปน สําหรับความเสีย่ ง
ในชวงนี้ คือ ประสิทธิผลของวัคซีนปองกัน COVID-19 หรือการกระจายวัคซีนที่อาจนอยกวาที่ประเมินไว

10/

เกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity Coverage Ratio: LCR)
เกณฑการดํารงแหลงที่มาของเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio: NSFR)
12/ อัตรานําสงเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(Financial Institutions Development
Fund: FIDF)
11/
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ในป 2565 แรงสงเศรษฐกิจสําคัญมาจากการเปดรับนักทองเที่ยวเชิงพาณิชยแมแรงกระตุนภาครัฐเริ่มชะลอลง
ขณะที่ความเสี่ยงสําคัญคือความคืบหนาการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทยใหเขากับบริบทใหมหลังการระบาด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนมกลับไปใกลเคียงระดับกอนการระบาดในชวงครึง่ หลังของป 2565
ตามการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวเปนสําคัญ โดยแรงสงหลักมาจากการเปดเที่ยวบินเชิงพาณิชยเพื่อรับ
นัก ทอ งเที่ย วตางชาติ ไ ดโ ดยไมตอ งมีเ งื่อนไขการกัก ตัว และการฉีดวัคซีน หลัง เกิดภูมิคุม กันหมู (herd
immunity) ของประชาชนในไทยและตางประเทศจากการกระจายวัคซีนอยางทั่วถึง สําหรับแรงตานในชวง
ดัง กลาว ไดแก (1) บทบาทภาครัฐในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจะลดลงหลังเม็ดเงินของ พ.ร.ก. กูเงินฯ
ทยอยหมดลง และ (2) มาตรการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่ํา (soft loans) ของ ธปท. ทีท่ ยอยครบกําหนดระยะเวลากู
2 ป อยางไรก็ดี ผูกู soft loans สามารถติดตอสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้และขยายระยะเวลากู
ออกไปมากกวา 2 ปได สําหรับความเสี่ยงหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดไดม าจากพฤติกรรมการ
ทองเทีย่ วของนักทองเทีย่ วทัว่ โลกทีอ่ าจเปลีย่ นไป เชน การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวแออัด และการให
ความสําคัญกับความปลอดภัยดานสาธารณสุข จึงอาจใชเวลานานกวาจํานวนนักทองเที่ยวจะกลับไปเทาระดับ
กอนการระบาด
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความไมแนนอนสูง ความตอเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสาน
นโยบายระหวางหนวยงานจึงมีความสําคัญ
จะเห็นไดวา ในชวง 2 ปขางหนา เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับความไมแนนอนสูง จากทั้งแรงตานและ
ความเสี่ย งหลากหลายรูป แบบในชว งเวลาที่แตกตางกัน ดัง นั้น ความตอเนื่องของมาตรการภาครัฐและ
การประสานนโยบายระหวางหนวยงานจึงมีความสําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยนอกจากนโยบาย
การเงินที่ผอนคลายตอเนื่องแลว ธปท. และหนวยงานที่เกี่ย วของจะติดตามสถานการณอยางใกลชิดเพื่อ
ทบทวนมาตรการการเงินและสินเชื่อที่จะทยอยครบกําหนดแตอาจยังจําเปนในการสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ เพื่อลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพระบบการเงินในระยะขางหนา รวมถึงเรงผลักดันมาตรการเพิ่มเติม
เพื่อกระจายสภาพคลองใหทั่วถึงและตรงจุด อาทิ มาตรการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงดานเครดิต
สํ า หรั บ มาตรการการคลัง ยัง คงตอ งมีบ ทบาทสํ าคั ญในการพยุง การฟน ตัว ของเศรษฐกิจ อยา งต อเนื่อง
โดยเฉพาะในป 2564 ที่การฟนตัวของภาคการทองเที่ยวยังกลับมาไมเต็ มที่และมีความไมแนนอนสูง โดย
ภาครัฐควรเรงเบิกจายเม็ดเงินภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายในกําหนดระยะเวลาของ พ.ร.ก. กูเงินฯ
ควบคูกับการดําเนินนโยบายดานอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน นอกจากนี้ การระบาด
ของ COVID-19 เปนตนเหตุสําคัญของทั้งแรงตานและปจจัยเสี่ยง ดัง นั้น การยกระดับความสามารถดาน
สาธารณสุขเชิงรุก ทั้ง การตรวจ ติดตาม และคัดกรอง รวมถึงการลงทุนดานวัคซีนปองกัน COVID-19 ที่
เพียงพอ เพื่อลดโอกาสและความรุนแรงของการระบาดซ้ําและสามารถเปดประเทศไดเร็วขึ้น เปนการใชจาย
ทางเศรษฐกิจที่คุมคาและสําคัญที่สุดตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
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