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IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปีน้ีขยายตัว 6.0% 
แต่มองเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ช้า  

=IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2021 ว่าจะขยายตัว 
6.0% ซ่ึงดีกว่าประมาณการคร้ังก่อนท่ี 5.5% ส่วนในปี 2022 
คาดว่าจะขยายตัว 4.4% เม่ือเทียบกับประมาณการเดิมท่ี 4.2% 
ท้ังน้ี เศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคฟ้ืนตัวแตกต่างกัน จากระดับ
การเข้าถึงวัคซีนของประชากรท่ีแตกต่างกัน ขนาดของ
มาตรการท้ังการเงินและการคลัง นอกจากน้ี ความเส่ียงจาก
การกลายพันธ์ุ ทําให้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังคงมีความ
ไม่แน่นอนสูง 

=IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2021 ว่าจะขยายตัวได้เพียง 
2.6% สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai COMPASS
ท่ีมองว่าจะขยายตัว 2.5% ส่วนในระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มฟ้ืนตัวได้ช้า จากร่องรอยท่ีเกิดจากบาดแผลของ 
COVID-19 อาจย่ิงเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรเม็ดเงินเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะ ต่อไป  ซ่ึงก็จะ ย่ิงกระทบต่อ 
Potential output ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
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IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี  2021 ขยายตัว  6.0% ตามรายงาน  World Economic
Outlook (WEO) ในเดือน เม.ย. 2021 ซึ่งดีกว่าประมาณการครั้งก่อนท่ี 5.5% ท่ามกลาง
ข่าวดีเรื่องวัคซีนท่ีมีมาอย่างต่อเนื่อง ทว่า การฟื้ นตัวท่ีแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และการ
กลายพันธ์ุของ COVID-19 ทําให้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังคงมีความไม่แน่นอนสูง 
ส่วนเศรษฐกิจโลกในปี 2022 คาดวา่จะขยายตัว 4.4% เมื่อเทียบกับประมาณการเดิมท่ี 4.2%
โดยรายงานมีสาระสําคัญต่างๆ ดังน้ี

IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2021 ขยายตัว 6.0% ดีกว่า
ประมาณการครัง้ก่อน ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง

=ปรมิาณการค้าโลกฟื้ นตัวอย่างรวดเรว็ และกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดวกิฤต สวนทางกับ
การค้าบรกิารข้ามประเทศท่ียังคงซบเซา 

=การเข้าถึงวัคซีนไม่พร้อมเพรียงกัน จากข้อมูลการจัดซื้อและความคืบหน้าในการฉีด
วัคซีนในแต่ละภูมิภาค ทําให้คาดว่าประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่บางแห่งจะ
ได้รับวัคซีนอย่างแพร่หลายในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2021 ขณะท่ีส่วนใหญ่จะได้ราว
ครึง่หลังของปี 2022 ส่งผลให้ภาพรวมการควบคุมโรคและความเส่ียงจากการติดเชื้อใน
ประเทศจะลดลงและเห็นผลชัดเจนในส้ินปี 2022 

=นโยบายทางการเงินยังมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อไป ท้ังในประเทศพัฒนาแล้วและกําลัง
พัฒนา แต่สําหรับมาตรการสนับสนุนทางการคลังยังคงมีความแตกต่างกันระหว่าง
ภูมิภาค ท้ังนี้ คาดว่าการขาดดุลทางการคลังจะเพ่ิมข้ึน เพ่ือสนับสนุนการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ ขณะท่ีภาระหน้ียังสามารถบริหารจัดการได้ในระยะยาว จากระดับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดับต[าจนถึงติดลบ

=ตลาดแรงงานยังคงเปราะบางสูง แม้จะมีนโยบายสนับสนุนการจ้างงาน แต่อัตราการ
ว่างงานยังสูงกว่าค่าเฉล่ียก่อนเกิดวิกฤตราว 1.5% ในท้ังประเทศพัฒนาแล้วและกําลัง
พัฒนา นอกจากนี้ จํานวนผู้วา่งงานยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จากการท่ีแรงงานบางส่วน
ยังอยู่ในมาตรการเยียวยาเพ่ือรกัษาการจ้างงาน รวมถึงการมีส่วนรว่มในกําลังแรงงาน 
(Labor force participation) ท่ีลดลง

=อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวข้ึน จากผลของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามทิศทางของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะราคาน^ามันดิบท่ีคาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 30% ในปี 2021 
ส่วนหน่ึงจากผลของฐานต[า และท่าทีตรงึอุปทานน^ามันของกลุ่มโอเปค นอกจากนี้ ราคา
เหล็กจะเรง่ตัวข้ึนจากแรงส่งของเศรษฐกิจจีนท่ีฟื้ นตัวได้ดี เช่นเดียวกับราคาอาหารสดท่ี
คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในปีน้ี 
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= เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว คาดว่าจะขยายตัว 5.1% และ 3.6% ในปี 2021-2022
โดยการได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง ทําให้กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เริม่กลับมาเป็นปกติ และส่งผลให้เกิดอุปสงค์เรง่
ตัวข้ึน (Pent-up demand) จากเงินออมสะสมในปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี การฟื้ นตัว
ในแต่ละภูมิภาคยังค่อนข้างแตกต่างกัน โดยคาดวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ
จะกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตได้ในช่วงครึ่งแรก และญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของปี 
2021 ส่วนองักฤษคาดวา่จะเป็นปี 2022 

= เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ คาดวา่จะขยายตัว 6.7% และ 5.0%
ในปี 2021-2022 จากแรงส่งของเศรษฐกิจจีนท่ีคาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 8.4% ในปีน้ี 
และ 5.6% ในปี 2022 ตามการเรง่ลงทุนภาครฐั และมาตรการเสรมิสภาพคล่องของ
ธนาคารกลาง แต่สําหรบัประเทศอื่นๆ ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงวคัซีนได้
ทันปี 2021 ส่งผลให้มาตรการควบคุมโรคยังมีความจําเป็นไปจนถึงปี 2022 และ
ก่อให้เกิดบาดแผลท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ Potential output ในระยะกลางได้ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพ่ึงพาการท่องเท่ียวสูง 

= สําหรับเศรษฐกิจไทยปี 2021 คาดว่าจะขยายตัว 2.6% ส่วนในปี 2022 คาดว่าจะ
ขยายตัว 5.6% นอกจากนี้ ยังประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2021-2022 เข้าสู่กรอบ
เป้าหมายท่ีระดับ 1.3% และ 1.0% ด้านการส่งออกของไทยคาดว่าจะขยายตัว 8.8%
และ 4.7% ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุล 2.5 และ 15.3 พันล้านดอลลาร์ฯ
ตามลําดับ

รูปท่ี 1 ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดในแต่ละภูมิภาค
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ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook เดือน เม.ย. 2021)  

นอกจากน้ี IMF ยังประเมินเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค อาทิ 
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เปรยีบเทียบประมาณการเศรษฐกิจปี 2022
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รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วในปี 2021 
ปรบัตัวดีข้ึน สวนทางกับอาเซียน 5 ประเทศท่ีมีทิศทางแย่ลง

เมื่อเทียบกับประมาณการครัง้ก่อน
เปรยีบเทียบประมาณการเศรษฐกิจปี 2021

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook  เดือน ต.ค. 2020, ม.ค. 2021 และ เม.ย. 2021)  

Oct 2020

Jan 2021

Apr 2021
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IMF ชี้ COVID-19 สรา้งบาดแผลรุนแรง 
กระทบเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในระยะปานกลาง

รูปท่ี 3 ความเสียหายทางเศรษฐกิจในวกิฤตครัง้น้ี
ของประเทศพัฒนาแล้วตIากวา่ประเทศกลุ่มอื่น

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook เดือน เม.ย. 2021)  

เปรยีบเทียบความเสียหายทางเศรษฐกิจระยะปานกลาง
ระหวา่งวกิฤตการเงนิโลกและ COVID-19

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

World Advanced economies Emerging mark ets and
Developing economies

Low-income countries

Global financial crisis

COVID-19

Pe
rc

en
t d

if
fe

re
nc

e 
fr

om
 

pr
e-

cr
is

is
 (

pp
t)

= ย่ิงเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคบริการสูงมากเพียงใด ก็ย่ิงสร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจมากเท่าน้ัน โดยจากการศึกษา พบวา่ เม่ือเพ่ิมสัดส่วนการท่องเท่ียวต่อ
จีดีพี 1.0% จะกระทบต่อเศรษฐกิจ 2.5% ในปี 2022 ก่อนท่ีผลกระทบดังกล่าวจะ
ค่อยๆ ลดลงเหลือ 2.0% ในปี 2024 ซึ่งนั่นหมายความวา่ ย่ิงเศรษฐกิจพ่ึงพาภาค
บริการสูงมากเพียงใด ก็ย่ิงจะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากเท่านั้น 
นอกเหนือจากน้ี แม้ท่ัวโลกจะผ่อนคลาย Lockdown แล้ว แต่ภาคการท่องเท่ียว
และโรงแรมจะยังคงได้รบัผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อไป

แม้ความเสียหายจาก COVID-19 จะไม่มากเท่าวิกฤตการเงินโลก แต่กลับส่งต่อ
เศรษฐกิจรุนแรงกวา่ และทําให้ผลิตภาพการผลิตรวม (Total factor productivity:
TFP)1/ เสียหายเป็นการถาวร ไม่ว่าจะเป็น การฟื้ นตัวท่ีล่าช้าเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจ 
การสะสมทุนท่ีอาจมีแนวโน้มลดลง รวมถึงผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน ส่งผลให้
ความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางค่อนข้างสูง และเห็นได้ชัดในหลายภูมิภาค 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ท่ีเจอผลกระทบท่ีรุนแรงกวา่
ประเทศพัฒนาแล้ว เน่ืองจาก

1/ Total factor productivity หมายถึง การวดัอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ท่ีเกิดขึ้น จากส่วนท่ีมิได้มาจากการเพ่ิมของปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน 
และท่ีดิน) (ข้อมูลจากสภาพัฒน์ฯ)



6

Macro
View

15

20

25

30

35

40

45

50

3 6 12 24 60 120

Ch
an

ge
 in

 b
ps

.

Months to maturity

พันธบัตรรฐับาลของตลาดเกิดใหม่
ในแต่ละช่วงอายุ

สินทรพัย์อื่นๆ

รูปท่ี 4 การเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนของสินทรพัย์ในตลาดเกิดใหม่
ต่อการปรบัข้ึนดอกเบี้ยนโยบายของเฟด 1.0%

=แม้จะผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่การว่างงานยังอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า
กําลังแรงงาน (Labor force) ในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดแรงงานนานข้ึน หรอื
ออกจากตลาดแรงงานน้อยลง ทําให้การสะสมทุนมนุษย์และรายได้ในอนาคตลดต[าลง
จากการถดถอยด้านทักษะการทํางาน ซ่ึงย่อมส่งผลให้แรงงานหน้าใหม่เข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ช้ากว่าเดิม ส่งผลให้อัตราการว่างงานขยายวงกว้างออกไป และ
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาในระยะยาว

=การลงทุนอ่อนแอจากการสะสมทุนชะลอลง ซึ่งส่งผลให้การปรับเปล่ียนไปสู่การใช้
เทคโนโลยีลดน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสูญเสียผลิตภาพอย่าง
ถาวรอนัเกิดจากภาวะล้มละลาย หรอื การขาดแคลนสภาพคล่องยาวนาน ส่งผลให้เกิด
การลดเม็ดเงินท่ีจะนําไปใช้ในการลงทุนด้านวจิัยและนวตักรรม และนําไปสู่ปัญหาการ
จดัสรรทรพัยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพในท่ีสุด

= สินทรพัย์ในตลาดเกิดใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการปรบัเปล่ียนนโยบายทางการเงิน
ของสหรฐัฯ หากธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 100 bps.
(1.0%) จะส่งผลให้บอนด์ยีลด์ 2 ปีปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 47 bps. (0.47%) และกดดัน
ค่าเงินของตลาดเกิดใหม่ให้อ่อนค่าลง นอกจากนี้ ประเทศท่ีเคยประสบความเส่ียงจาก
การผิดนัดชําระหน้ี จะส่งผ่านกลไกนโยบายการคลังมายังตลาดการเงินโดยตรง 
และกระทบมาถึงกลไกการควบคุมนโยบายการเงนิตามไปด้วย (รูปท่ี 4)

ท่ีมา: IMF (รายงาน World Economic Outlook เดือน เม.ย. 2021)  
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Implication:
=การฟื้ นตัวของธุรกิจไทยในปี 2021 มีแนวโน้มจะเป็นแบบ K-shape ภาคการ

ส่งออกมีโอกาสฟื้ นตัว เน่ืองจากได้รบัอานิสงส์จากเศรษฐกิจสหรฐัฯ และจนีท่ีกลับมา
เติบโตได้ในระดับสูง ส่วนภาคธุรกิจท่ีอิงกําลังซื้ อในประเทศและธุรกิจท่ีอิงการ
ท่องเท่ียวยังมีอปุสรรคหลายด้าน ด้วยเหตุท่ีการฟื้ นตัวเป็น K-Shape เศรษฐกิจไทย
โดยรวมจึงฟื้ นตัวได้ไม่มากนัก เช่นเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาอีกหลายประเทศท่ีมี
โครงสรา้งเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการท่องเท่ียวในระดับสูง นอกจากน้ี การท่ีสหรฐัฯ และ
จีนเติบโตได้ในระดับสูงยังกดดันต้นทุนของภาคธุรกิจไทย ท้ังราคาพลังงาน และ
ต้นทุนการกู้ยืมผ่านตลาดพันธบัตร

=ผลกระทบต่อศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นอีกประเด็นท่ีน่าคิด ประเด็นท่ี IMF 
ชี้ให้เห็นคือ รอ่งรอยท่ีเกิดจากบาดแผลของ COVID-19 จะกลายเป็นอปุสรรคสําหรบั
ประเทศตลาดเกิดใหม่ในการจัดสรรเม็ดเงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไป ไม่วา่
จะเป็น การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลใหม่ๆ การจัดการด้านสาธารณสุข 
รวมถึงการต่อยอดอุตสาหกรรมไปสู่ New S-curve เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ความ
น่าสนใจของประเทศท่ีจะดึงดูดเม็ดเงนิลงทุนจากต่างชาติลดน้อยลง ย่ิงจะกระทบต่อ 
Potential output ของประเทศในระยะยาว สําหรับประเทศไทยเอง ก็อาจเจอ
ข้อจํากัดนี้ไม่มากก็น้อย เนื่ องจากระดับหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงข้ึนจากการต่อสู้กับ
COVID-19 ส่งผลให้ความคล่องตัวทางการคลังลดลง ดังน้ัน เพ่ือรักษาศักยภาพ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาว ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณต้องดีข้ึนเพ่ือ
ทดแทนความคล่องตัวท่ีลดลง


