ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจของสาธารณชนเกี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น นโยบายการเงิ น และ
การประเมินภาวะเศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
การดาเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ในการประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน และ 23 ธันวาคม 25631/ คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัว
น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ สาหรับในปี 2564 และ 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ประมาณการอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่าที่ประเมินไว้จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้น รวมถึงการเข้าถึงและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทยที่อาจ
เป็นไปอย่างจากัด ซึ่งจะกระทบต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะถัดไป นอกจากนี้ การฟื้นตัวยังมี
แนวโน้มแตกต่างกันมากในแต่ละภาคเศรษฐกิจและกลุ่มพื้นที่ (uneven recovery) ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง และเห็นควรให้รักษาขีดความสามารถในการดาเนินนโยบาย
การเงิน (policy space) ที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ภายใต้
กรอบการดาเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้น้าหนักกับการสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสาคัญ โดยพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจาเป็น
คณะกรรมการฯ เห็นว่าการฟื้นตั วของเศรษฐกิจไทยยังมีค วามไม่แน่น อนสูง ความต่อเนื่อ งของ
มาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานจึงมีความสาคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย
การฟื้นตัวที่แตกต่างกันส่งผลให้ธุรกิจบางกลุ่มมีข้อจากัดในการเข้าถึงสินเชื่อ สถาบันการเงินจึงควรเร่งปรับ
โครงสร้า งหนี้แ ละเร่ง รัด การให้สิน เชื่อ ผ่า นโครงการต่า ง ๆ อาทิ การใช้ก ลไกการค้าประกัน สิน เชื่อ ทั้ง นี้
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการการคลังมีบทบาทสาคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาวหลั ง การระบาดสิ้ นสุ ดลง (scarring effect) การปฏิรูปเชิ ง
โครงสร้างจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่งดาเนินการควบคู่กับมาตรการกระตุ้นอุปสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว ของ
เศรษฐกิจในระยะสั้น
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ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กรรมการ 1 ท่าน ลาประชุม

-2การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวน้อยลงในปี 2563 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3
หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัว หลั ง
การระบาดคลี่ คลาย โดยวัคซีน ป้ องกัน COVID-19 ที่มีประสิ ทธิผ ลและมี แนวโน้ ม กระจายได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับนโยบายการคลังที่ออกมาต่อเนื่องและนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะหดตัวร้อยละ 3.8 ในปี
2563 และกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.8 และ 3.1 ในปี 2564 และปี 2565 ตามลาดับ ทั้งนี้ เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ ค้ า ยั ง มี ค วามเสี่ ย งโน้ ม ไปด้ า นต่ าแต่ น้ อ ยกว่ า ประมาณการครั้ ง ก่ อ น เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ผ ลและ
การกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึงมีแนวโน้มสูงกว่าคาด รวมถึงมุมมองเชิงบวกต่อนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ที่เอื้อต่อบรรยากาศการค้าโลก
ภาครัฐทั่วโลกยังคงออกมาตรการการคลังอย่างต่อเนื่อง และบางประเทศเริ่มออกมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สาหรับธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงการดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่ อนคลายต่อเนื่องทั้ง
ด้านปริมาณและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยธนาคารกลางยุโรปประกาศขยายมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์
เพิ่มเติม ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่ม อาทิ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์
และธนาคารกลางอินโดนีเซียเพิ่มเติม
2. ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทย
ภาวะการเงิน ไทยโดยรวมยังผ่อนคลาย อัตราดอกเบี้ยระยะสั้ นในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับ ต่ า
ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลระยะยาวปรั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ยจาก
ความต้องการถือครองพันธบัตรระยะยาวของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงของธนาคาร
พาณิชย์ทรงตัวอยู่ในระดับต่า ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปล่อยใหม่ (new loan rate: NLR) ของภาคธุรกิจบางกลุ่ม
เริ่มปรับสูงขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่า (soft loans) ของ
ภาครัฐทีช่ ะลอลง ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. และดัชนีค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นในไตรมาสที่ 4
หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีความชัดเจน รวมถึงข่าวประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน
COVID-19 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเร็วจากภาวะยอมรับความเสี่ยง
ได้มากขึ้นของนักลงทุน (risk-on sentiment) และแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. จึงเห็นควรให้
ติดตามอย่ างใกล้ ชิดและพิจ ารณาความจ าเป็นของการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม รวมถึงผลั กดัน
การสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (new FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง
เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและการระบาดระลอกใหม่
ของ COVID-19 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูงและ
ความสามารถในการชาระหนี้ที่ด้อยลง ในระยะต่อไป การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนและการฟื้นตัว
ระหว่างภาคธุรกิจยังแตกต่างกัน บางภาคธุรกิจอาจไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาที่ระดับก่อน COVID-19 ได้ ดังนั้น
การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมแก่ธุรกิจที่มีศักยภาพ การปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจและรูปแบบธุรกิจจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

-33. แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทย
ข้อสมมติสาหรับประมาณการ 2/ ได้แก่ (1) รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่ในประเทศได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในจังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่การระบาดใน
พื้นที่อื่นอยู่ในระดับที่ควบคุมได้จากการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนแต่ไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในวง
กว้าง ทาให้ภาคบริการได้รั บผลกระทบเพีย งบางส่วน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัย
(2) วัคซีนป้องกัน COVID-19 จะมีใช้อย่างทั่วถึงในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 และเริ่มกระจายวัคซีนให้
คนไทยได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ทาให้ไทยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องมี
ใบรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ COVID-19 และคาดว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 ไทยจะเปิดเที่ยวบิน
เชิงพาณิชย์ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการกักตัว
และการฉีดวัคซีน และ (3) รัฐบาลสามารถเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 6.6 น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ไตรมาสที่ 3 ฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาดในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ทยอยปรับดีขึ้นตาม
เศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดในประเทศ
และการออกมาตรการภาครั ฐ ซึ่ ง ช่ ว ยพยุ ง ก าลั ง ซื้ อ ครั ว เรื อ น อย่ างไรก็ ดี ภาคการท่ องเที่ ยวและการลงทุ น
ภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยการส่งออกสินค้ามี
แนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มหดตัว
สูงและฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศมีแนวโน้มยืดเยื้อและรุนแรง
ทาให้ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้จากัด สาหรับอุป สงค์ในประเทศ การระบาดระลอกใหม่ยังเป็นปัจจัยที่
กดดัน การบริ โ ภคภาคเอกชน ด้านการใช้จ่ ายภาครัฐ ยังเป็นแรงขับเคลื่ อนส าคัญ แต่แรงส่ งจะชะลอลงบ้า ง
เนื่ องจากมีการปรั บ ลดกรอบงบประมาณปี 2564 และงบเหลื่ อมปี หลั งจากเร่งเบิกจ่ายไปแล้ ว ในปี 2563
ประกอบกับการเลื่อนแผนการลงทุนและปรับลดกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ สาหรับ เศรษฐกิจไทยปี 2565 มี
แนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 4.8 ตามข้อสมมติจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวหลังมีการกระจายวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึงทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาด
ของ COVID-19 ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565
มูลค่าการส่งออกสินค้าคาดว่าจะหดตัวร้อยละ 7.4 ในปี 2563 โดยการส่งออกไปจีนและยุโรปยังฟื้นตัว
ได้ช้า ขณะที่การส่งออกไปสหรัฐ ฯ และออสเตรเลียขยายตัวและอยู่ในระดับสูงกว่า ช่วงก่อนการระบาดของ
COVID-19 แล้ว สาหรับปี 2564 และปี 2565 การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 5.7 และ 5.0 ตามลาดับ
อย่ างไรก็ดี การฟื้น ตัว ของการส่ ง ออกสิ น ค้า ไทยจะช้า กว่ า การฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิ จประเทศคู่ ค้ า เนื่องจาก
โครงสร้างการส่งออกของไทยมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับผลดีจากสถานการณ์ COVID-19 ในสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
ภาคการท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ช้ า กว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ต่างประเทศและไทยมีแนวโน้มยืดเยื้อ ทาให้ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้จากัดและยังต้องมีมาตรการด้าน
2/

ประมาณการเผยแพร่ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้คานึงถึงผลกระทบของมาตรการควบคุมการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร
แล้ว แต่ยังไม่รวมผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ที่กระจายวงกว้างหลายจัง หวัดมากขึ้น และผลกระทบจากการประกาศ
มาตรการที่เข้มงวดขึ้นซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564

-4สาธารณสุขที่เข้มงวด โดยประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 และ 2564 อยู่ที่ 6.7 ล้านคน และ
5.5 ล้านคน ตามลาดับ อย่างไรก็ดี จานวนนักท่องเที่ยวจะทยอยเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการกระจายวัคซีนในไทยและ
ต่างประเทศ และจะเร่ งขึ้น ในช่ว งครึ่ งหลั งของปี 2565 ที่ไทยสามารถเปิ ดรับ นั กท่ อ งเที่ย วโดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการพิสูจน์การฉีดวัคซีน คณะกรรมการฯ จึงประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะมีจานวน
เพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านคน
การบริโภคภาคเอกชนในปี 2563 หดตัวน้อยกว่าคาด ส่วนหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและ
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ ซึ่งทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วหลังเปิดเมือง และ
ตลาดแรงงานที่ทยอยฟื้นตัวสอดคล้องกับจานวนผู้ว่างงานและผู้เสมือนว่างงานที่ ลดลง อย่างไรก็ตาม การระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศ มาตรการภาครัฐที่จะทยอยสิ้นสุดลง รวมถึงตลาดแรงงานที่ยังฟื้นตัวไม่
เข้มแข็ง จะเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภคในระยะต่อไป โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว
ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.0 ในปี 2564 และ 2565 ตามลาดับ
การลงทุนภาคเอกชนในปี 2563 ยังหดตัวสูง เนื่องจากมีกาลังการผลิตส่วนเกินสูงและการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี การลงทุนในปี 2564 และปี 2565 คาดว่าจะกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.0 ตามลาดับ ตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าและการบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุ น ภาคเอกชนในส่ ว นของโครงการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน ( public-private
partnership: PPP) โดยเฉพาะใน EEC ที่มีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้น
ประมาณการดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2563 เกินดุลอยู่ที่ 16.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามการเกินดุล
การค้าในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าคาด ขณะที่ในปี 2564 คาดว่าจะเกินดุลลดลงอยู่ที่ 11.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
เนื่องจากรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นสาคัญ สาหรับในปี 2565 คาดว่าจะเกินดุลสูงขึ้นที่ 29.1 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามรายรับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตามการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้า
ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการกักตัวและการฉีดวัคซีน
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงที่จะต่ากว่ากรณีฐาน โดย
โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะต่ากว่ากรณีฐานมาจาก (1) สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ใน
ประเทศอาจรุนแรงและลุกลาม (บทความในกรอบ: เศรษฐกิจไทยภายใต้การระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่) จนต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ร ะบาดอย่างเข้มงวดเพิ่มเติมในวงกว้าง (2) ประสิทธิผลของวัคซีน
COVID-19 อาจน้อยกว่าคาดและการกระจายวัคซีนอาจล่าช้ากว่าคาดจากข้อจากัดด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้การ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าช้าออกไป (3) แรงกระตุ้นจากภาครัฐอาจน้อยกว่าคาด หากมีความล่าช้าในการ
อนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ (4) ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจอาจได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการ และ
อาจกลับมาฟื้นตัวช้าแม้การระบาดสิ้นสุดลง (scarring effects) และ (5) อัตราการผิดนัดชาระหนี้ของภาคธุรกิจและ
ครั ว เรื อนอาจเพิ่มสู งขึ้น มากภายหลั งมาตรการช่วยเหลื อลูกหนี้สิ้นสุดลง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อเนื่ องไปยัง
เสถียรภาพระบบการเงิน
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 ติดลบที่ร้อยละ 0.9 ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม สาหรับ
ในปี 2564 มีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมที่ร้อยละ 1.0 โดยข้อสมมติราคาน้ามันที่ปรับสูงขึ้น ถูกชดเชยโดยค่าไฟฟ้าผันแปร
(ค่า Ft) ที่ลดลงและผลของฐานราคาอาหารสดที่สูงในปี 2563 สาหรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 0.3 ทั้งในปี 2563 และ 2564 โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.4 ในปี 2565 สอดคล้องกับอุปสงค์ที่
มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว ทั้งนี้ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2564
และจะอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดช่วงประมาณการ

-5เศรษฐกิจไทยภายใต้การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
รายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม 2563 ฉบับนี้เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงินเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยจัดทาขึ้นจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่
22 ธันวาคม 2563 ซึ่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศระลอกใหม่ยังอยู่ในวงจากัด และมีการ
ประกาศมาตรการควบคุ มการระบาดที่เ ข้ มงวดเพีย งในจั งหวั ดสมุท รสาคร รวมถึงพื้นที่ ใ กล้ เ คี ยงในจั ง หวั ด
สมุทรปราการและสมุทรสงคราม โดยประมาณการเศรษฐกิจในกรณีฐาน (baseline) ซึ่งจัดทาในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติ ดังนี้
(1) พื้นที่การระบาดเกิดขึ้นในวงจากัด เฉพาะสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง
(2) ไม่มีมาตรการควบคุ มการระบาดที่เ ข้ ม งวดในวงกว้า ง โดยเป็นมาตรการจากัดกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจบางพื้นที่ และสามารถควบคุมการระบาดได้ภายใน 1-2 เดือน
(3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกิด ขึ้นผ่านช่องทางต่า ง ๆ อาทิ กิจกรรมในภาคบริการบางส่วนได้รับ
ผลกระทบ การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบสู งเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบอย่าง
มีนัย สาหรับการบริโภคได้รับผลกระทบบ้าง ทั้งนี้ ผลกระทบบางส่วนถูกชดเชยโดยการเร่งใช้จ่ายภาครัฐผ่ าน
งบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือการระบาด
ดกหฟกห
การระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ทาให้ความเสี่ยง
ด้านต่า (downside risks) มีโอกาสเกิดสูงขึ้น ประมาณการเศรษฐกิจในปี 2564 และ 2565 จึงมีโอกาสที่จะ
ต่ากว่ากรณีฐาน โดยสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
และประกาศใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่ เข้มงวดขึ้น อีกทั้งยังไม่มีกาหนดระยะเวลาของมาตรการที่แน่นอน
สาหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบ
เพิ่มขึ้นตามมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น ภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจาก
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงทั่วประเทศ สาหรับภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบน้อย โดยอาจมีอุปสรรค
ด้านการขนส่งสินค้าบ้าง อย่างไรก็ดี พัฒนาการด้านการจัดซื้อวัคซีนของไทยมีความคืบหน้ามากกว่าที่ประเมินไว้
ล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศการจัดซื้อวัคซีนจานวนหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มส่งมอบตั้ งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทาให้
การกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงอาจทาได้เร็วกว่าคาด รวมถึงยังมีแผนการจัดหาวัคซีนให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 50
ของประชากรภายในปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงเร็วและ
ไม่แน่นอนสูง คณะกรรมการฯ จะติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งข้อมูล
สาธารณสุ ข ข้ อ มู ล เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ รายเดื อ น รายสั ป ดาห์ และรายวั น รวมถึ ง การสอบถามความเห็ น
ผู้ประกอบการ (Business Liaison Program: BLP) เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินนโยบายอย่างเหมาะสมต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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