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IMF มองเศรษฐกิจโลกปีน้ีขยายตัว 5.5% 
จากความหวงัด้านวคัซีน-มาตรการพยุงเศรษฐกิจ

=IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2021 จะขยายตัว 5.5% ซ่ึงดีกว่า
ประมาณการคร้ังก่อนท่ี 5.2% ตามความคาดหวังต่อวัคซีนท่ี
คาดว่าจะถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย และมาตรการสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากประเทศหลักๆ ส่วนเศรษฐกิจโลกในปี 2022 
คาดว่าจะขยายตัว 4.2% จากแรงหนุนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
และญ่ีปุ่นเป็นหลัก  

=การแพร่ระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศและข้อจํากัดด้านการ
ควบคุมโรค ส่งผลให้โมเมนตัมเศรษฐกิจแผ่วลงในช่วงต้นปี 
2021 แต่คาดว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ดีข้ึนในไตรมาสท่ีสองของปี 

=IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2021 คาดว่าจะขยายตัว 2.7%
ลดลงจากประมาณการเดิมท่ี 4.0% สอดคล้องกับมุมมองของ 
Krungthai COMPASS ท่ีมองว่าเศรษฐกิจปีน้ีจะขยายตัวได้
เพียง 2.5% จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ีรุนแรงกว่ารอบ
แรกค่อนข้างมาก ท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรค
ของรัฐท่ีคาดว่าจะกินเวลาไม่ตWากว่า 2 เดือน 
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IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี  2021 ขยายตัว  5.5% ตามรายงาน  World Economic
Outlook (WEO) ในเดือน ม.ค. 2021 ซึ่งดีกว่าประมาณการครั้งก่อนท่ี 5.2% สะท้อนความ
คาดหวังต่อประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีคาดว่าจะถูกนํามาใช้ได้อย่างแพร่หลาย และมาตรการ
สนับสนุนทางการคลังเพ่ิมเติมจากประเทศหลักๆ อย่างไรก็ดี แม้เศรษฐกิจโลกในปีท่ีผ่านมา
หดตัวน้อยกว่าท่ีประเมินไว้ครั้งก่อน (จาก -4.4% เป็น -3.5%) จากการฟื้ นตัวท่ีแข็งแกร่ง
หลังคลาย Lockdown ช่วงครึง่หลังของปี ทวา่ เศรษฐกิจโลกในปี 2021 ยังเต็มไปด้วยความ
ไม่แน่นอนสูง จากสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื้ อรายใหม่ท่ีเร่งตัวข้ึนในช่วงปลายปี 2020 
โดยเฉพาะการกลายพันธ์ุของเชื้ อไวรัสท่ีส่งผลให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการ 
Lockdown ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคต่อการกระจายวัคซีนไป
ยังพ้ืนท่ีต่างๆ

ส่วนเศรษฐกิจโลกในปี 2022 คาดวา่จะขยายตัว 4.2% จากการอนุมัติใช้วคัซีนต้าน COVID-19
ของประเทศต่างๆ ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกับท่ีหลายประเทศก็ได้เริม่ฉีดวคัซีนให้กับ
ประชากรแล้วต้ังแต่ช่วงเดือน ธ.ค. ท่ีผ่านมา รวมถึงการทยอยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
มนุษย์เพ่ือลดกิจกรรมท่ีต้องติดต่อสัมผัสกัน ตลอดจนมาตรการท่ีเพ่ิงมีความชัดเจนในช่วง
ปลายปี 2020 โดยเฉพาะฟากฝั่ งของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ท่ีจะเป็นแรงหนุนต่อเศรษฐกิจโลกปี 
2021-2022 ให้ดีกวา่ประมาณการครัง้ก่อน โดยรายงานมีสาระสําคัญต่างๆ ดังนี้

IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2021 โต 5.5% ดีกว่าประมาณ
การครัง้ก่อน จากความหวงัด้านวคัซีน-มาตรการพยุงเศรษฐกิจ

=การแพร่ระบาดรอบใหม่และข้อจํากัดด้านการควบคุมโรค ส่งผลให้โมเมนตัมของ
เศรษฐกิจแผ่วลงในช่วงต้นปี 2021 (รูปท่ี 1) แต่คาดว่าจะกลับมาฟื้ นตัวได้ดีข้ึนใน
ไตรมาสท่ีสองจากการแพรห่ลายของการใช้วคัซีน ความพยายามในการตรวจหาเชื้อ และ
การเยียวยารักษาโรคท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ 
ซึ่งจะทําให้กิจกรรมท่ีต้องอาศัยการติดต่อกันกลับมาฟื้ นตัวได้ดีข้ึน  

=การค้าโลกฟื้ นตัวได้อย่างต่อเน่ืองตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาดวา่ปรมิาณการค้าโลก
จะขยายตัว 8.0% ในปี 2021 ก่อนท่ีจะโตชะลอลงท่ีระดับ 6.0% ในปี 2022 ขณะท่ีการค้า
บริการ (Services trade) จะกลับมาฟื้ นตัวได้ช้ากว่าปริมาณการค้า(Merchandise
volume) สอดคล้องกับการท่องเท่ียวข้ามพรมแดนและการเดินทางเพ่ือธุรกิจท่ีลดลง
จนกวา่ระดับการแพรเ่ชื้อลดลงท่ัวโลก

= เงนิเฟ้อกลับมาฟื้ นตัวแต่ยังคงอยู่ในระดับตOา จากการท่ี Output gap ยังไม่กลับเข้าใกล้
ระดับเดิมจนกวา่จะถึงปี 2022 ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อให้ทรงตัวระดับตbาต่อไปในปี 
2021-2022 โดยเฉพาะเศรษฐกิจพัฒนาแล้วท่ีอัตราเงินเฟ้อยังตbากว่าเป้าท่ี 1.5% ขณะท่ี
เศรษฐกิจกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ก็ยังคงตbากวา่ค่าเฉล่ียในอดีตท่ี 4.0%
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=ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรบัตัวสูงข้ึน จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก และฐานตbาของปี
ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคานcามันดิบ1/คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนราว 20% หรอืจาก 41.29 ดอลลารฯ์
ต่อบาร์เรลในปี 2020 เป็น 50.03 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2021 แต่มีโอกาสท่ีระดับ
ราคานcามันจะยังตbากว่าค่าเฉล่ียในปี 2019 ท่ีอยู่ท่ี 61.39 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ขณะท่ี
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีไม่ใช่นcามัน โดยเฉพาะหมวดโลหะคาดวา่จะกลับมาเรง่ตัวข้ึนในปีน้ี 

=การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกไม่ท่ัวถึงและไม่พร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมท่ัวโลก
จะยังคงตbากว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด ขณะท่ีระดับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจใน
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของวกิฤตด้านสุขภาพ ขอบเขต
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีหยุดชะงัก ซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและการพ่ึงพาภาคบริการ ตลอดจนความเส่ียงในการเปิดรับต่างชาติเข้า
ประเทศ และประสิทธิภาพของการสนับสนุนนโยบายเพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

=ร่องรอยบาดแผลมีความต่อเน่ืองจากความเสียหายด้านอุปทาน แม้การจ้างงานใน
หลายประเทศจะเริม่กลับมาฟื้ นตัวได้อย่างรวดเรว็ แต่กลับพบวา่ยังมีแรงงานอีกจํานวน
มากท่ียังคงว่างงานหรือทํางานตbากว่าระดับ ท้ังน้ี จากรายงาน WEO เดือน ต.ค. 
ท่ีผ่านมา ชี้ให้เห็นวา่ แรงงานท่ีมีการศึกษาตbา แรงงานเพศหญิง แรงงานอายุน้อย และ
แรงงานในภาคบริการ จะต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนรายได้ และเริ่มส่งผลเสียต่อ
ระดับคุณภาพชีวิต ท้ังยังความเสียหายของเศรษฐกิจบางประเทศท่ีพ่ึงพาภาคบริการ
และการส่งออกในระดับสูง

รูปท่ี 1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกเริม่แผ่วลง
ภายหลังการระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศ

ท่ีมา:Bloomberg Economic (ข้อมูล ณ วนัท่ี 26 ม.ค. 2021)
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022
เปรยีบเทียบเดือน ต.ค. 2020 และ เดือน ม.ค. 2021
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รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจ ในปี 2021 - 2022

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2021
เปรยีบเทียบเดือน ต.ค. 2020 และ เดือน ม.ค. 2021Oct 2020

Jan 2021

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook  เดือน ต.ค. 2020 และ ม.ค. 2021)  
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= เศรษฐกิจขยายตัว 4.3% ในปี 2021 ดีกวา่ประมาณการเดิมท่ี 3.9% จากแรงหนุนของ
มาตรการทางการเงนิและการคลังอย่างต่อเน่ือง ซึ่งโดยปกติแล้ว กลุ่มน้ีสามารถขยาย
ขอบเขตมาตรการสนับสนุนทางการคลังครอบคลุมภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 
เช่นเดียวกับธนาคารกลางท่ีสามารถเพ่ิมระดับการเข้าซื้อสินทรัพย์ การให้เงินทุนเพ่ือ
การกู้ยืม และการห่ันดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากน้ี ความคาดหวงัต่อการใช้วคัซีนอย่าง
แพร่หลายภายในกลางไตรมาสท่ี 2 ของปี ทําให้ประเมินว่า การลดลงของผลผลิต 
(Output loss) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 จะไม่มากนักเม่ือเทียบกับกลุ่ม
ประเทศอื่นๆ

= สําหรบัระดับการฟื้ นตัวก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โดยเศรษฐกิจสหรฐัฯ
และญี่ปุ่นจะฟื้ นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 จากผลของมาตรการทางการคลังท่ี
เพ่ิมข้ึนในปลายปี 2020 ซึ่ง IMF ประเมินวา่ เศรษฐกิจปี 2021 ของสหรฐัฯ จะขยายตัว 
5.1% (ดีกว่าประมาณการเดิมท่ี 3.1%) ขณะท่ีเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัว 3.1%
(ดีกว่าประมาณการเดิมท่ี 2.3%) ส่วนเศรษฐกิจของยุโรปและสหราชอาณาจักรใน
ปี 2021 จะขยายตัว 4.2% และ 4.5% (แย่กว่าประมาณการเดิมท่ี 5.2% และ 5.9%
ตามลําดับ) และการฟื้ นตัวจะยังคงตbากว่าระดับก่อนเกิดการระบาดไปจนถึง
ปี 2022 ท่ามกลางการระบาดรอบใหม่ และมาตรการปิดเมืองควบคุมโรค  

IMF ประเมินเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคฟ้ืนตัวได้แตกต่างกัน
ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2021 คาดวา่จะขยายตัว 2.7% ตOากวา่เป้าเดิม 

q กลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
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รูปท่ี 4 ระดับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
Index 

(100=2019:Q4)

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook เดือน ม.ค. 2021)  

ระดับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจตามประมาณการของ IMF

China

Advanced Economies
Emerging Markets and Developing markets (ex. China)



6

Macro
View

=สภาพคล่องจากธนาคารกลางและการลงทุนภาครฐัมีส่วนสําคัญต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ ส่วนประเทศผู้ส่งออกนcามันและเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาท่องเท่ียวเป็นหลักต้อง
เผชิญกับความยากลําบากต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเดินทางข้ามพรมแดนท่ีจะ
กลับไปเป็นปกติได้อย่างช้าๆ รวมถึงแนวโน้มราคานcามันท่ีทรงตัวในระดับตbาต่อไป 

= ท้ังนี้ คาดว่า เศรษฐกิจกลุ่มน้ีจะขยายตัว 6.3% ในปี 2021 ดีกว่าประมาณการเดิมท่ี 
6.0% นําโดยจีนและอินเดีย ซึ่งคาดวา่เศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว 11.5% ในปี 2021 
จากการฟื้ นตัวท่ีดีกว่าท่ีประเมินไว้ในปี 2020 ภายหลังการผ่อนคลาย Lockdown 
ส่วนเศรษฐกิจจีนปีนี้ก็คาดวา่จะฟื้ นตัวได้อย่างแข็งแกรง่ท่ีระดับ 8.1% จากมาตรการ
กักกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพ การตอบสนองท่ีดีต่อการลงทุนภาครฐั และการสนับสนุน
สภาพคล่องของธนาคารกลาง 

= สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2021 คาดว่าจะขยายตัวได้เพียง 2.7% ลดลงจากประมาณ
การเดิมท่ี 4.0% ส่วนในปี 2022 คาดว่าจะขยายตัว 4.6% ดีข้ึนเมื่อเทียบกับประมาณ
การเดิมท่ี 4.4%

=นอกจากน้ี IMF ยังประเมินวา่ ระดับความยากจนจะรุนแรงข้ึนในช่วงปี 2020–2021
ขณะท่ีประชากรเกือบ 90 ล้านคนจะตกอยู่ในระดับตbากว่าเกณฑ์ความยากจนข้ัน
รุนแรง  (Extreme poverty) ท่ามกลางความเปราะบางลักษณะโครงสร้าง
เศรษฐกิจ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจช่วงก่อนเกิดวิกฤต รวมถึงความ
รุนแรงของการระบาดและระดับของการตอบสนองด้านนโยบายเพ่ือต่อสู้กับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

รูปท่ี 4 ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดในแต่ละภูมิภาค
2020F         2021F          2022F

-3.5%

-4.9%

-2.4%

-6.6%

5.5%
4.3%

6.3%

2.7%

4.2%
3.1%

5.0% 4.6%

Global Advanced economies Emerging and developing
economies

Thailand

q กลุ่มเศรษฐกิจกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ 

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook เดือน ม.ค. 2021)  
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Implication:
=การประเมินการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลกท่ีระดับ 5.5% ข้ึนอยู่กับความคาดหวังต่อ

ประสิทธิภาพและการกระจายของวคัซีนต้าน COVID-19 เป็นหลัก สะท้อนจากแผนการ
ฉีดวัคซีนในหลายประเทศท่ีคาดว่าจะครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% ภายในส้ินปี 
2021 เพ่ือนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) อย่างไรก็ดี การฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอนสูง เนื่องจากหลายประเทศเผชิญการกลายพันธ์ุของ
เชื้อท่ีสามารถติดต่อกันได้ง่ายข้ึน 30-70% และมีอัตราการเสียชีวติเพ่ิมสูงข้ึนถึง 30%
เมื่อเทียบกับเชื้อไวรัสเดิม1/ ทําให้ในระหว่างท่ีรอการเข้ารับการฉีดวัคซีน หากยังมีการ
ระบาดรุนแรงจนต้องนําไปสู่การใช้ Lockdown ในวงกวา้ง ก็จะทําให้เศรษฐกิจอาจไม่ได้
ฟื้ นตัวได้อย่างท่ีคาดไว ้

= IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2021 ท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้เพียง 2.7% ลดลงจาก
ประมาณการเดิมท่ีระดับ 4.0% สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai COMPASS
ท่ีมองวา่เศรษฐกิจปีน้ีจะขยายตัวได้เพียง 2.5% จากการแพรร่ะบาดระลอกใหม่ท่ีจํานวน
ผู้ติดเชื้อรายวนัสูงกวา่การระบาดรอบแรกค่อนข้างมาก แต่มาตรการควบคุมโรคท่ีความ
เข้มงวดน้อยลง (เนื่องจากไม่มีการใช้มาตรการเคอรฟ์ิว และการปิดสถานท่ีบรกิาร ห้าง
รา้นต่างๆ) และคาดวา่จะใช้เวลาไม่ตbากวา่ 2 เดือน ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อ
การฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศ ก่อนจะทยอยฟื้ นตัวได้อย่างช้าๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง 
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ท่ีคาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ดีกว่าท่ี
ประเมินไว้ก่อนหน้า จะช่วยเสริมโมเมนตัมของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยในปี 2021

2/ https://www.bbc.com/news/health-55768627


