
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 
Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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Key Highlights: 

=ไทยเผชิญการแพร่ระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย. 2021 จากเช้ือ
ไวรัส COVID-19 กลายพันธ์ุ ซ่ึงอาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 
3 เดือนกว่าสถานการณ์การระบาดรอบน้ีจะทยอยคล่ีคลาย 
แต่ก็มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดซLา (Double-dip) และอาจ
กระทบเศรษฐกิจลากยาวถึง 6 เดือนดังเช่นท่ีเกิดในองักฤษ 

=Krungthai COMPASS ประเมินรายได้จากการท่องเท่ียวใน
ประเทศหายไปราว 9.0-18.1 หม่ืนล้านบาท นอกเหนือจากน้ี 
ยังกระทบอุปสงค์ในประเทศท่ีอาจขาดหายไปถึง 9.1-18.5 
หม่ืนล้านบาท 

=ประมาณการการขยายตัวของจีดีพีสําหรับปี 2021 ลดลงเหลือ 
1.5%-3.0% ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ความสามารถใน
การจัดการโรคระบาดกลายพันธ์ุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) แจกกระจายวัคซีนได้ตามแผน และ (3) รัฐอัดฉีดเม็ดเงิน
พยุงเศรษฐกิจอีกกว่า 2 แสนล้านบาท แต่หากปัจจัยใดปัจจัย
หน่ึงไม่เกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะขยายตัวได้น้อย
กวา่ท่ีประมาณการได้

Apr 22, 2021

ท่ามกลางความเส่ียงจาก COVID-19 ระลอกใหม่

นักวเิคราะห์

พิมฉัตร เอกฉันท์
0-2208-3589
pimchatr.ekkachan@krungthai.com

เศรษฐกิจปีน้ีขยายตัวในกรอบ 1.5-3.0%

กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์
0-2208-3597
kittipong.rueanthip@krungthai.com
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ไทยเผชิญการแพร่ระบาดระลอกใหม่เดือน เม.ย. 2021 อีกครั้งหลังเพ่ิงผ่านพ้น
วิกฤตระบาดระลอกใหม่ไปเมื่อ ม.ค. ท่ีผ่านมา โดยช่วงต้นเดือน เม.ย. สัญญาณการ
แพร่ระบาดระลอกล่าสุดเริ่มชัดเจนข้ึนจากการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์สถานบันเทิง
ย่านทองหล่อ ย่ิงกว่านั้น ภายหลังจากท่ีตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่รอบนี้ได้รับเชื้อ 
COVID-19 กลายพันธ์ุ (B.117) ซึ่งเป็นตัวเดียวกับท่ีพบครั้งแรกในอังกฤษ สะท้อน
จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเรง่ตัวข้ึนอย่างรวดเรว็ และแพรก่ระจายครอบคลุม
ทุกจงัหวดัท่ัวประเทศภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ (รูปท่ี 1: ซ้าย)

ตัวเลขผู้ติดเ ช้ือใหม่อาจพุ่งสูงข้ึน  2 เ ท่าเมื่ อ เ ทียบกับสถานการณ์ปัจจุ บัน 
โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประเมินจาํนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวนัหลังวนัหยุดยาว
สงกรานต์ไวท้ั้งส้ิน 5 กรณี (รูปท่ี 1: ขวา) ซึ่งกรณีท่ี 2 ท่ีภาครฐัส่ังปิดสถานบันเทิงใน
จังหวดัเส่ียงใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด โดยจํานวนผู้ติดเชื้อรายวนั
เฉล่ียอาจสูงถึง 2,996 ราย ซึ่งมากกว่าตัวเลขล่าสุดถึง 2 เท่า (วันท่ี 22 เม.ย. อยู่ท่ี 
1,470 คน) 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจกินเวลาอย่างน้อย
3 เดือน โดยคาดวา่จะกระทบแผนการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ และส่งผลต่อเนื่อง
ไปยังแผนการกระตุ้นการท่องเท่ียวในช่วง 3 เดือนข้างหน้าท่ีทําได้ยากหรืออาจต้อง
เล่ือนออกไป นอกจากน้ี ยังกระทบต่อกําลังซื้อโดยรวม โดยเฉพาะจากแรงงานในภาค
บรกิารท่ีต้องหยุดหรอืลดชั่วโมงการทํางาน 

·

0

500

1000

1500

2000

Ja
n-

20

Fe
b-

20
M

ar
-2

0

Ap
r-

20

M
ay

-2
0

Ju
n-

20

Ju
l-

20

Au
g-

20

Se
p-

20

O
ct

-2
0

N
ov

-2
0

D
ec

-2
0

Ja
n-

21

Fe
b-

21
M

ar
-2

1

จาํนวนผู้ติดเช้ือใหม่รายวนัของไทย

ประเมินรายกรณีจาก ก.สาธารณสุข

จาํนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวนั 
(คนต่อวนั)

เฉล่ีย ตEาสุด สูงสุด

กรณี 1: ไม่มีมาตรการใดๆ 9,140 1,308 28,678

กรณี 2: ปิดสถานบันเทิงจงัหวดัเส่ียง 2,996 817 7,244

กรณี 3: ปิดสถานบันเทิงในจงัหวดัเส่ียง 
+ เน้นปรบัพฤติกรรมส่วนบุคคล 934 476 1,589

กรณี 4: ปิดสถานบันเทิงในจงัหวดัเส่ียง 
+ เน้นปรบัพฤติกรรมส่วนบุคคล 
+ ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน

593 378 857

กรณี 5: ปิดสถานบันเทิงในจงัหวดัเส่ียง 
+ เน้นปรบัพฤติกรรมส่วนบุคคล 
+ ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน + ทํางานท่ีบ้าน

391 303 483

ประมาณการผู้ติดเชื้อใหม่รายวนั

รูปท่ี
 1

ท่ีมา: การรายงานข่าวจาก The Standard อ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข (14 เม.ย. 2021) และ ourworldindata.org (ข้อมูล ณ วนัท่ี 22 เม.ย. 2021)

สธ. ประเมินจาํนวนผู้ติดเชื้อใหม่จากการระบาดรอบน้ีอาจสูงถึง 2,996 คนต่อวนั

คนต่อวนั

คาดการระบาดรอบน้ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างน้อย 3 เดือน
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จบัตา 3 ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

=ประการท่ี 1: ความสามารถในการควบคุมโรคระบาดกลายพันธ์ุท่ีต้องมีประสิทธิภาพ
และรดักุม หากการควบคุมการระบาดขาดประสิทธิภาพหรอืผ่อนคลายมาตรการเรว็
เกินไป อาจทําให้ต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมโรคท่ีเข้มข้นกวา่เดิม และต่อเนื่องไป
จนกวา่จะสามารถควบคุมการแพรร่ะบาดให้อยู่ในวงจาํกัดได้ ดังเช่นการระบาดแบบ 2 
ระลอกติดกันหรอื Double-dip ในเคสของประเทศองักฤษ
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2 ธ.ค.: ปลด 
Lockdown 
#2 ท้ังหมด

31 ต.ค.: ประกาศ 
Lockdown#2 ใน England 

6 ม.ค.: ประกาศ 
Lockdown #3 

8 มี.ค.: ทยอยผ่อน
คลาย Lockdown #3 

ก.ย.: พบการกลายพันธ์ุ
ของเช้ือ COVID-19 
ครัง้แรกในองักฤษ

Wave 2Wave 1

คนต่อวนั ระดับความ
เข้มงวด

ท่ีมา: Instituteforgovernment.org.uk และ ourworldindata.org
หมายเหตุ: อังกฤษ Lockdown ท้ังหมด 3 ครัง้ โดยครัง้แรกเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. 2020 ซึ่งเป็นการแพรร่ะบาดจากเชื้อ COVID-19 สายพันธุป์กติ 
ขณะท่ีการ Lockdown อีก 2 ครัง้ล่าสุดมาจากเชื้อกลายพันธุ ์B.117 

รูปท่ี
 2

อังกฤษเผชิญการระบาดซFาหลังผ่อนคลาย Lockdown เรว็เกินไป
จาํนวนผู้ติดเชื้อรายวนัและมาตรการควบคุมโรคของอังกฤษ

สําหรับกรณีอังกฤษ พบเชื้อ COVID-19 กลายพันธ์ุ (B.117) ครั้งแรก หลังเห็น
สัญญาณตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เรง่ตัวข้ึนอย่างมากในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. จากไม่ถึง 
1 หมื่นรายต่อวนั จนพุ่งแตะ 3 หมื่นรายต่อวนั ก่อนอังกฤษจะ Lockdown ในเวลา
ต่อมา อย่างไรก็ดี อังกฤษกลับต้องเผชิญการระบาดแบบ Double-dip หลังยอด
ผู้ติดเชื้อรายวันกลับมาพุ่งทําสถิติสูงสุดถึงเกือบ 7 หม่ืนราย ซึ่งในครั้งนี้อังกฤษ
ต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้ยาวนานข้ึนกว่าครั้งก่อน พร้อมกันน้ียังเร่ง
ระดมฉีดวัคซีนจนได้สัดส่วนผู้ฉีดวัคซีนสะสมเกินครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังหมด 
เพ่ือให้แน่ใจวา่สามารถควบคุมเชื้อกลายพันธ์ุได้เป็นผลสําเรจ็ ก่อนจะประกาศทยอย
ผ่อนคลาย Lockdown ไปเม่ือไม่นานน้ี ดังจะเห็นได้จากรูปท่ี 2
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=ประการท่ี 2: การแจกกระจายวัคซีนในประเทศท่ีต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เป็นปัจจัยท่ีสร้างเสริมความเชื่ อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนได้มากท่ีสุด และ
จะทําให้ภาพของอุปสงค์ในประเทศกลับมาฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูล Our
world in data.org พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อหัว (GDP per
capita) สูง จํานวนประชากรท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสะสมก็จะสูงตามไปด้วยเมื่อเทียบกับ
ประเทศรายได้ปานกลาง-ต\าอย่างแถบอาเซียน อย่างไรก็ดี ไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีรายได้สูงกว่าหลายประเทศในอาเซียน แต่กลับพบว่า จํานวนโดสสะสมของ
ไทยอยู่ท่ีเพียง 1.0% ซึ่งต\ากว่าเพ่ือนบ้านเราอย่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา 
และลาวค่อนข้างมาก (รูปท่ี 3) ซึ่งก็ย่ิงจะทําให้โอกาสท่ีวัคซีนจะกลายเป็น Game
Changer จนสรา้งเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ได้และพรอ้มเปิดประเทศอาจต้องล่าช้าออกไป 

High-income 
countries

Middle-to-low-
income countries

GDP per capita (US Dollar)

การแจกกระจายวคัซีนของไทยยังตNากวา่หลายประเทศในอาเซียน
จํานวนโดสสะสมท่ีได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศเทียบรายได้เฉล่ียต่อหัว 

ท่ีมา: IMF, ourworldindata.org (ข้อมูล ณ วนัท่ี 18 เม.ย. 2021) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

รูปท่ี
 3
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=ประการท่ี 3: เม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจท่ีต้องเป็นไปอย่าง “ตามเป้า-ต่อเน่ือง-ตรงจุด”
ตามเม็ดเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ท่ียังคงเหลืออยู่ราว 2.2 แสนล้านบาท 
ท่ีคาดว่าจะถูกนํามาใช้ต่อยอดจากโครงการเดิมท่ีมีกระแสตอบรับดี เช่น คนละครึ่ง 
เราเท่ียวด้วยกัน หรอืเราชนะ เป็นต้น ซึ่งจะเข้ามาเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ เสรมิให้
เศรษฐกิจอาจปรบัตัวเพ่ิมข้ึนได้ถึง 1.5% นอกจากน้ี ยังมีเม็ดเงินท่ีสามารถจัดสรรจาก
งบกลางได้อีกจํานวนหน่ึง ท้ังน้ี ภาครัฐยังต้องคํานึงถึงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ีมี
ความแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน (K-shape Recovery) โดยเฉพาะการขยาย
ระยะเวลามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานท่ียังคงได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมโรค
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Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจปีน้ีขยายตัว
ในกรอบ 1.5-3.0% ท่ามกลางความเส่ียงรอบด้าน
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3rd wave base

3rd wave worst

ประมาณการครัง้ก่อน
Base case

Worse case

ประเมินผลกระทบรายกรณี

จาํนวน นทท. 
ในประเทศ (ล้านคน)

นทท. ท่ีหายไปจากการ
ระบาดรอบ 3 (ล้านคน)

มูลค่าความเสียหาย 
(หมื่นล้านบาท)

ไม่มีการแพรร่ะบาดรอบ 3 115.2 - -

Base case (ผลกระทบ 3 เดือน) 98.6 16.6 9.0

Worse case (ผลกระทบ 6 เดือน) 81.6 33.6 18.1

รูปท่ี
 4

การแพรร่ะบาดระลอกเดือน เม.ย. กระทบ Sentiment การท่องเท่ียว
ในประเทศอย่างน้อย 3 เดือน 

ประมาณการจาํนวนนักท่องเท่ียวในประเทศปี 2021

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ จาํนวนนักท่องเท่ียวในประเทศท้ังปีไม่เท่ากับผลรวมของนักท่องเท่ียวรายเดือน เน่ืองจากทอนการนับซGาไปแล้ว

‘20 ‘21

การระบาดรอบน้ีอาจกระทบเศรษฐกิจอย่างต6า 3 เดือน ข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรควา่จะทําได้รวดเรว็เพียงใด โดยเรามองวา่ Base case คือการท่ีไทย
สามารถควบคุมการระบาดได้ดีอาจกระทบเศรษฐกิจเพียง 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.) แต่
หากมีการเกิดการระบาดซ]าซ้อน (Double-dip) ก็อาจจะกระทบเศรษฐกิจยาวนาน
ถึง 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.) เป็น Worse case

คาดจํานวนนักท่องเท่ียวในประเทศอาจเหลือเพียง 81.6 - 98.6 ล้านคน ดังรูปท่ี 4
ในกรณี Base case ท่ีคาดว่า การท่องเท่ียวในประเทศจะหดตัวในช่วง 3 เดือน
ดังกล่าว โดยเฉพาะเดือน พ.ค. ก่อนท่ี Sentiment จะทยอยกลับมาอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวในประเทศท้ังปีลดลงจากประมาณการเดิมท่ี 115.2 
ล้านคน มาอยู่ท่ี 98.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 9 หมื่นล้านบาท และ
หากเกิดกรณี Worse case ก็จะทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวในประเทศเหลือเพียง 
81.6 ล้านคน สรา้งความเสียหายเพ่ิมข้ึนเป็น 1.8 แสนล้านบาท 

คาดจาํนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเหลือ 0.1 ล้านคนใน Worse case ในกรณีท่ีมีการ
ระบาดซ]าซ้อน คาดว่าจะทําให้แผนการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติในวงกว้างท่ีเคย
ประเมินวา่จะสามารถทําได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 อาจจะทําไม่ได้
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-1.3%

0.3%

1.5%

-3.0%

0.3%

จดีีพี (exc. stimulus)

ประมาณการจดีีพีปี 2021 ล่าสุด

1.5% -0.2%

3.0% 1.5%

ประมาณการจดีีพีปี 2021 เดิม

ผลกระทบจาก COVID-19 รอบ เม.ย.

การค้าโลกฟื้ นตัว

มาตรการรฐัเพ่ิมเติม

2.5%

รูปท่ี
 5

คาดเศรษฐกิจขยายตัว 1.5%-3.0% ท่ามกลางความเส่ียงรอบด้าน
ประมาณการเศรษฐกิจปี 2021 รายกรณี

Base case Worse case

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * ใช้เงนิจาก พรก เงนิกู้ 2.2 แสนล้านบาท

** ใช้เงนิจาก พรก เงนิกู้ 2.2 แสนล้านบาท + เม็ดเงนิจากงบกลาง

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกท่ีฟื้ นตัวชัดเจนข้ึนมาก หนุนการส่งออกของไทยดีข้ึน 
ซึ่งช่วยเพ่ิมการขยายตัวของจีดีพีราว 0.3% เทียบกับประมาณการเดิม โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีคาดว่าจะขยายตัวดีกว่าท่ีประเมินไว้ก่อนหน้าค่อนข้างมาก
จากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรท่ีทําได้
ค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเป็นแรงขับเคล่ือนหลักให้
ภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าโลกมีทิศทางฟื้ นตัวได้เรว็กวา่ท่ีประเมินไว ้ซึ่งก็จะส่งผลดี
ต่ออุปสงค์ต่างประเทศและแนวโน้มการส่งออกของไทยในปีนี้ดี ข้ึนเมื่ อเทียบกับ
ประมาณการในครัง้ก่อนหน้า

โดยสรุปแล้ว Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ใน
กรอบ 1.5%-3.0% ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับจํานวนเม็ดเงินท่ีเข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจ 
รวมถึงระดับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการแพรร่ะบาดท่ีรุนแรงในรอบน้ี (รูปท่ี 5)

1.7%***

อุปสงค์ในประเทศอาจหายไปถึง 9.1-18.5 หม่ืนล้านบาท นอกเหนือจากผลกระทบต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวแล้ว Sentiment การบริโภคและลงทุนในประเทศก็
คาดว่าจะยังได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยในกรณี Base case ทาง Krungthai 
COMPASS ประเมินวา่ อปุสงค์ในประเทศจะลดลงราว 9.1 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ประมาณการเดิม และหากการระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 3 เดือน อุปสงค์ใน
ประเทศก็อาจได้รบัผลกระทบถึง 1.85 แสนล้านบาท ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคราวน้ีมี
แนวโน้มท่ีจะรุนแรงกวา่การระบาดครัง้ท่ี 2 ช่วงเดือน ม.ค. 2021 ท่ีเห็นชัดจากจาํนวนผู้
ติดเชื้อท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ทําให้ภาครฐัมีมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดท่ีเข้มข้นข้ึน 
ซึ่งแน่นอนวา่ย่อมส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบรกิารท่ีมีแนวโน้มฟื้ นตัว
ช้าอยู่แล้วให้ย่ิงฟื้ นตัวช้าข้ึนไปอกี
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รูปท่ี
 6

GDP 2.4 -6.1 2.5 1.5-3.0
ด้านเศรษฐกิจ

- Private Consumption 4.5 -1.0 1.9 1.5-2.5

- Government Consumption 1.4 0.8 3.5 3.0-4.0

- Private Investment 2.8 -8.4 1.8 4.0-6.0

- Public Investment 0.2 5.7 7.0 10.5-12.5

- Export Value (Custom basis: USD) -3.2 -6.0 4.1 4.0-7.0

- Import Value (Custom basis: USD) -4.7 -13.5 6.5 6.0-8.0

- Tourist Arrival (in Million) 39.9 6.7 2.4 0.1-2.4

- Domestic Tourist (in Million) 166.0 99.0 115.2 81.6-98.6

- Headline Inflation 0.7 -0.8 1.0 1.0-1.2

ด้านตลาดเงนิ

- Policy Rate (End of Period) 1.25 0.50 0.50 0.50

- THB / USD (End of Period) 30.0 30.0 29.0 29.9

2019 2020 2021F
(Previous)

สรุปประมาณการเศรษฐกิจปี 2021

(Latest)
2021F

ท่ีมา: NESDC BOT MOC และ MOTS วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  (ประมาณการ ณ วนัท่ี 20 เม.ย. 2021)
หมายเหตุ: หน่วย %YoY 


