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สศช. รายงานเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2021 หดตัว 2.6%YoY 
โดยการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2020
กดดันการบริโภคในประเทศ แรงหนุนจากการส่งออกสินค้า
ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยได้ 
นอกจากนี้ สศช. ยังได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2021  
ว่าจะขยายตัวได้อย่างช้าๆ ในกรอบ 1.5%-2.5% ลดลงจาก
ประมาณการเดิมท่ี 2.5%-3.5% 

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้น้อยกว่าประมาณการเดิมท่ี 1.5%-3.0% เนื่องจาก
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีรุนแรงกว่าท่ี
คาดไว้ ท้ังนี้ การเร่งแจกกระจายวัคซีนในประเทศ และการ
เยียวยาเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เป็นหนทางเดียวท่ีจะช่วยลดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

COVID-19 ฉดุจดีีพีไตรมาสแรกหดตัว 2.6% 
การส่งออกท่ีดีขึ้นยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วย 
พยุงเศรษฐกิจในภาพรวม 
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ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2021 หดตัว 2.6%YoY หรอื ขยายตัวจากไตรมาส

ก่อนหน้าท่ี 0.2%QoQsa โดยการรายงานมีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

การอุปโภคบริโภคเอกชนหดตัว 0.5% แย่ลงจากไตรมาสก่อนหน้า จากการแพร่

ระบาดอย่างต่อเนื่องของ COVID-19 ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2020 ท่ีท าให้การจ้างงาน

และรายได้แรงงานลดต่าลง ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวงัการใช้จ่ายมากขึ้น โดยการ

ใช้จ่ายในหมวดสินค้าก่ึงคงทนลดลงต่อเนื่ อง 10.8% อาทิ หมวดเครื่องเรือน 

อุปกรณ์ครัวเรือนและการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย และเส้ือผ้าและรองเท้า เช่นเดียวกับ

หมวดสินค้าคงทนท่ีหดตัว 8.0% ตามการลดลงของการซื้อยานพาหนะ ส่วนการใช้

จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว 2.5% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าตามการใช้

จ่ายเพ่ือซื้ออาหารและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั   

การลงทุนรวมขยายตัว 7.3% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนภาครัฐท่ี

ขยายตัวถึง 28.4% จากผลของฐานต่าในปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีขยายตัวถึง 13.3% ขณะท่ีการลงทุนรฐัวสิาหกิจขยายตัว 

9.3% ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมาสท่ี 3.0%  

จากการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรท่ีเร่งขึ้น 3.8% โดยเฉพาะการลงทุนในอุปกรณ์

ไฟฟ้า และเครื่องมือทางการแพทย์ สวนทางกับการลงทุนในหมวดยานพาหนะท่ี

ลดลงในไตรมาสนี้ 

รูปท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 1/2021 
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ท่ีมา: สศช. 
หมายเหตุ:          ดีขึ้นหรอืแย่ลงจากไตรมาสก่อนหน้า   
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จีดีพีไตรมาสแรกปี 2021 ติดลบ 2.6% จากการแพร่ระบาด COVID-19  
ท่ีลากยาวต้ังแต่ปลายปีท่ีแล้วกดดันการบรโิภคในประเทศ 
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การส่งออกสินค้าขยายตัว 3.2% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจโลกท่ีชัดเจนขึ้นและราคาสินค้าในตลาดโลกท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การ

ส่งออกท้ังรายสินค้าและรายตลาดปรบัตัวดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

รถยนต์และส่วนประกอบ ปิโตรเคมี รวมถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขณะท่ีการส่งออก

สินค้าเกษตรก็ขยายตัวได้ต่อเนื่อง น าโดยมันส าปะหลังและยางพารา เช่นเดียวกับการ

ส่งออกผลไม้ท่ียังขยายตัวได้ดี ส าหรบัการน าเข้าสินค้าขยายตัว 6.4% ปรบัตัวดีขึ้นจาก

ไตรมาสก่อนหน้า จากสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุนท่ีปรับตัวดีขึ้น ส่วนสินค้า

วตัถุดิบลดลงเล็กน้อย   

การส่งออกบริการหดตัว 63.5% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย จากท่ีมี

นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาบ้าง อาทิ นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มพิเศษประเภท 

Special Tourist Visa และ Thailand Privilege Card ส่วนการน าเข้าบรกิารหดตัว 

15.4% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย จากรายจ่ายค่าบรกิารขนส่งสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น

ตามปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ขณะท่ีรายจ่ายค่าท่องเท่ียวยังคงหดตัวตาม

มาตรการจ ากัดการเดินทางและการลดจ านวนเท่ียวบินระหวา่งประเทศ  

ส าหรับเศรษฐกิจท้ังปี 2021 สศช. คาดว่าจะขยายตัวได้ในกรอบ 1.5%–2.5% ลดลง

จากประมาณการเดิมท่ี 2.5%-3.5% จากการบริโภคภาคเอกชนท่ีได้รบัแรงกดดันจาก

การระบาดระลอกใหม่ท่ีรุนแรงกวา่ท่ีประเมินไว ้ท าให้รฐับาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการ

ควบคุมการแพรร่ะบาดท่ีเข้มงวดในบางพ้ืนท่ี ท้ังนี้ เศรษฐกิจยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก 

(1) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก (2) แรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่าย

ภาครฐั และ (3) ฐานท่ีต่าผิดปกติในปี 2020 

2019  2020 
2021F เทียบกับ

ประมาณการ
ครัง้ก่อน ณ 15 ก.พ.21 ณ 17 พ.ค. 21 

GDP 2.3% -6.1% 2.5% - 3.5% 1.5%-2.5% 

Private consumption 4.0% -1.0% 2.0% 1.6% 

Public consumption 1.7% 0.8% 5.1% 5.1% 

Private investment 2.7% -8.4% 3.8% 4.3% 

Public investment 0.1% 5.7% 10.7% 9.3% 

Export of goods (USD) -3.3% -6.6% 5.8% 10.3% 

Import of goods (USD) -5.6% -13.5% 6.5% 13.1% 

Headline Inflation 0.7% -0.8% 1.0% - 2.0% 1.0% - 2.0% 

Tourist arrival (ล้านคน) 39.9 6.7 3.2 0.5 

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2021 จาก สศช. 

ท่ีมา: สศช. 
หน่วย: %YoY 
หมายเหตุ:          ดีขึ้นหรอืแย่ลงจากไตรมาสก่อนหน้า   
 

- 

- 
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ประการแรก: เร่งฉีดและกระจายวัคซีน COVID-19 ในประเทศให้เร็วท่ีสุด  

เพ่ือควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัด จากรูปท่ี 3 เปรียบเทียบให้เห็นถึงประมาณการ

จ านวนผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสะสมในแต่ละกรณี โดยหากต้องการให้ได้ตามเป้าหมาย 

100 ล้านโดส หรือ สรา้งภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้เร็วท่ีสุด จะต้อง

เร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่าและเร็วกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันราว 9.1 เท่า หรือ

ประมาณ 4.2 แสนโดสต่อวนั เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียต้ังแต่วนัท่ี 1-12 พ.ค. ท่ีอยู่ท่ีเพียง 

4.6 หมื่นโดสต่อวัน ฉะนั้น แผนการบริหารจัดการและการกระจายวัคซีนท่ีมีความ

ชัดเจนเพ่ือปูพรมฉีดวคัซีนแก่ประชาชนให้ได้อย่างน้อย 1 โดส จะช่วยสรา้งภูมิคุ้มกัน 
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สถานการณ์ปัจจุบนั  

เพ่ิมก าลังการฉีดวคัซีนเป็น 1 แสนโดสต่อวนั 

เพ่ิมก าลังการฉีดวคัซีนเป็น 1.5 แสนโดสต่อวนั 

เพ่ิมก าลังการฉีดวคัซีนเป็น 2 แสนโดสต่อวนั 

เป้าหมาย 65 ล้านโดสภายในส้ินปี 2021 

เป้าหมาย 100 ล้านโดสภายในส้ินปี 2021  

รูปท่ี 3 หากต้องการเป้า 100 ล้านโดสภายในส้ินปีน้ี  
จะต้องเพ่ิมก าลังการฉีดและกระจายวคัซีนมากกวา่ปัจจบุันเกือบ 10 เท่า  

ประมาณการจ านวนผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสะสมในแต่ละกรณี 

ท่ีมา: กรมควบคุมโรค และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 12 พ.ย. 2021) 
 

การระบาดระลอกน้ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าท่ีประเมินไว้เดิม ข้อมูล

เศรษฐกิจล่าสุด เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (UTCC Consumer Confidence 

Index) ในเดือน เม.ย. ปรบัตัวลดลงต่าสุดในรอบ 22 ปี นอกจากนี้ การระบาดท่ีต่อเนื่องท้ัง

ในไทยและอีกหลายประเทศท่ัวโลก ท าให้มีความเป็นไปได้สูงท่ีการเปิดรับนักท่องเท่ียว

ต่างชาติในวงกว้างจะล่าช้ากว่าท่ีประเมินไว้มาก ดังนั้น คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2021  

มีแนวโน้มต่ากว่าประมาณการเดิมท่ี 1.5%-3.0% ท้ังนี้ Krungthai COMPASS มองว่า

การเร่งฉีดวัคซีน COVID-19 และการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมเติม เป็นหนทาง

เดียวท่ีจะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกปัจจุบัน 

 

Krungthai COMPASS มองว่าการเร่งกระจายวัคซีนและมาตรการ
เยียวยาของรฐัเพ่ิมเติม เป็นหนทางเดียวท่ีจะช่วยลดความเสียหายจากการ
ระบาดระลอกปัจจบัุน 
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ที่มา: IMF (ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2021) และ
วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS   

รูปท่ี 4 เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มขยายตัวตา่กวา่ระดับศักยภาพ 
จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19  
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ประการท่ีสอง: เร่งสนับสนุนเม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เพ่ือลดความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ แม้วา่ภาครฐัจะออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด 

กับมติท่ีอนุมัติเงินกู้จนครบวงเงิน  1 ล้านล้านบาทแล้ว แต่คาดว่าความเสียหายจาก

การระบาดรอบนี้จะกระทบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2% ของจีดีพี นอกจากนี้ การแพร่

ระบาดระลอกนี้ย่ิงเข้ามาซ้าเติมบาดแผลของเศรษฐกิจไทยให้ฟื้ นตัวช้าลงไปอีก และ 

ท าให้ภาพของการฟื้ นตัวท่ีไม่ท่ัวถึง (Uneven Recovery) มีความชัดเจนมากขึ้น  

ซ่ึงหากเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมเส่ียงท่ีจะเกิดเป็นรอ่งรอยความเสียหายทาง

เศรษฐกิจเป็นการถาวร (Permanent output loss) สะท้อนจากรูปท่ี 4 ท่ี IMF 

ประเมินระดับผลผลิตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual GDP)  

ต่ากวา่ท่ีระดับผลผลิตในระดับศักยภาพ (Potential GDP)2/ หรอืท่ีเรยีกวา่ ช่องวา่ง

ของผลผลิตเป็นลบ (Negative output gap) ซึ่งสะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจไทยยังมี

แนวโน้มโตต่ากว่าศักยภาพ จึงท าให้มาตรการภาครัฐมีความจ าเป็นในการเข้ามาอุด

ช่องวา่งนี้ เพ่ือให้เศรษฐกิจทยอยกลับเข้าสู่ระดับศกัยภาพในระยะต่อไป 

โรคระบาดได้อย่างน้อย 50%1/ ท่ามกลางความเส่ียงใหม่จากการแพรร่ะบาดของเชื้อ 

COVID-19 กลายพันธุ์ซ้าของสายพันธุ์ท่ีพบครั้งแรกในอินเดียท่ีอาจกลายเป็นภัย

คุกคามโลกครัง้ใหม่ สอดคล้องกับท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับให้เป็น

สายพันธุ์ท่ีน่ากังวลระดับโลก (Variant of Global Concern) ท่ีระบาดไปแล้วกวา่ 

44 ประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านของไทยอย่างเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และ

สิงคโปร์ ซึ่งมีความเส่ียงสูงท่ีจะเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศตามแนวตะเข็บชายแดน

ดังเช่นท่ีเกิดขึ้นในอนิเดียท่ีแพรร่ะบาดไปยังปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล  

1/ ท่ีมา: https://www.businessinsider.com/covid-vaccine-one-shot-effectiveness-pfizer-moderna-astrazeneca-vaccines-dose-2021-3 และ https://www.news-
medical.net/news/20210419/Sinovac-COVID-19-vaccine-shows-5025-effectiveness-in-a-cohort-of-Brazilian-healthcare-workers.aspx  
2/ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 


