
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:  

การแพร่ระบาดระลอกล่าสุดรุนแรงกว่าท่ีประเมินไว้ หลังเช้ือ 
COVID-19 สายพันธ์ุ Delta แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและ
กลายเป็นสายพันธ์ุท่ีแพร่ระบาดหลักในประเทศ จนต้อง
ยกระดับไปสู่มาตรการก่ึงล็อกดาวน์ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ รวมถึงการ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศมากกว่าท่ีคาดไว้ก่อนหน้าน้ี   
ท้ังน้ี ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจเพ่ิมเติมอาจ 
สูงถึง 2.5-4.0 แสนล้านบาท 

Krungthai COMPASS ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ส าหรับปี 2021 ลดลงเหลือ 0.5%-1.3% เทียบกับประมาณการ
เดิมในเดือน พ.ค. ท่ี 0.8-1.6% แม้ว่าการส่งออกจะมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้มากกวา่ท่ีคาดไวเ้ดิม  

มาตรการพยุงเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ควบคู่กับมาตรการทาง
การเงินแบบ Targeted support มีความจ าเป็นต่อการพยุง
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ท่ามกลางบริบทของเศรษฐกิจท่ีมี
แนวโน้มฟ้ืนตัวช้าลงและไม่ท่ัวถึงมากขึ้นกวา่ท่ีประเมินไว ้ 

Jul 16, 2021 

Krungthai COMPASS ปรบัลดจดีีพีลงเหลือโต 0.5-1.3%   

นักวเิคราะห์ 

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

คาด COVID-19 รอบน้ีฉุดเศรษฐกิจเพ่ิมเติมไม่ต่ากวา่ 2.5 แสนลบ. 
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มาตรการควบคมุโรคระบาดท่ีเขม้งวดและความรุนแรงของการระบาดจะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจมากกว่าท่ีประเมินไว้เดิม โดยการระบาดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Delta 

(สายพันธุ์อินเดีย) แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสายพันธุ์หลักเดิมอย่าง 

Alpha (สายพันธุ์อังกฤษ)  ถึง 1 .4 เ ท่า นอกจากนี้  จ านวนวัคซีนท่ีมีอยู่  และ

ประสิทธิภาพของวคัซีนในการรบัมือกับเชื้อไวรสักลายพันธุ์ ก็เป็นอีกอุปสรรคส าคัญท่ี

ท าให้การรบัมือกับเชื้อไวรสักลายพันธุ์ในประเทศท าได้อย่างจ ากัด สะท้อนจากจ านวนผู้

ติดเชื้อรายใหม่ท่ีพุ่งขึ้นถึงเกือบ 4 เท่า ภายในเวลาเพียง 1 เดือน จาก 2,000-3,000 

คน (ในช่วงเดือน เม .ย.-พ.ค.) เป็น 8,000-10,000 คนต่อวัน ส่งผลให้ภาครัฐ

จ าเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรคแบบก่ึงล็อกดาวน์พ้ืนท่ีเส่ียง (รูปท่ี 1) ซึ่ง

คาดวา่จะกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงกวา่ท่ีประเมินไวเ้ดิม 

การระบาดรอบน้ีรุนแรงท้ังในมิติของระยะเวลาและความเข้มข้นของมาตรการ 

ควบคุมโรค โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีปัจจัยจาก (1) การระบาดของสายพันธุ์ 

Delta ท่ีรวดเรว็จนกลายเป็นสายพันธุ์ท่ีแพรร่ะบาดหลักในประเทศมีแนวโน้มควบคุมได้

ยากกวา่ และอาจกระทบเศรษฐกิจยาวนานกวา่ท่ีประเมินไว ้(2) การยกระดับมาตรการ

ควบคุมโรคท่ีเข้มข้นกว่าเดิมไปสู่มาตรการก่ึงล็อกดาวน์ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด 10 จังหวัด ครอบคลุมกิจกรรมแบบ Face-to-face ตลอดจนกิจการ

ก่อสร้างและภาคการผลิตบางส่วน (3) แผนการจัดหาและกระจายวัคซีนในประเทศท่ี

ค่อนข้างล่าช้า กระทบต่อการสรา้งภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) รวมถึงแผนการ

ฟื้ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความล่าช้ากวา่เดิม 

COVID-19 ระลอกเดือน เม.ย. มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รุนแรงและลากยาวตลอดไตรมาสท่ีสาม  
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ระบาดระลอก 2 ระบาดระลอก 3 

ท่ีมา: Our World in Data (ข้อมูล ณ วนัท่ี 14 ก.ค. 2021) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ เส้นประสีด า หมายถึง ประมาณการความเข้มงวดของมาตรการควบคมุโรคภายหลังจากออกมาตรการก่ึงล็อกดาวน์เมื่อวนัท่ี 12 ก.ค. 2021 

จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวนัเทียบระดับความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรค 

จ านวนผู้ติดเชื้อใหมเ่รง่ตัวขึ้นอย่างรวดเรว็จากการแพรร่ะบาด 
ของเชื้อไวรสั COVID-19 สายพันธุ ์Delta 
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อุปสงค์ในประเทศกระทบรุนแรงจากมาตรการก่ึงล็อกดาวน์และเส่ียงลากยาว 

ไปจนถึงเดือน ก.ย. โดยการแพรร่ะบาดระลอกล่าสุดและมาตรการควบคุมการระบาด

ท่ีเข้มงวด ส่งผลให้เครื่องชี้การบรโิภคภาคเอกชนในเดือน พ.ค. ปรบัลดลงต่อเนื่อง

จากเดือนก่อนในทุกหมวด ย่ิงกว่านั้น มาตรการก่ึงล็อกดาวน์ท่ีเพ่ิงบังคับใช้เมื่อ

วันท่ี 12 ก.ค. ท่ีผ่านมา คาดว่าจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ของภาค

ครัวเรือน และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับลดลงกว่าในช่วง 

ต้นของการระบาดระลอกล่าสุด (เม.ย.-พ.ค.) แม้จะมีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วย

พยุงก าลังซื้อภาคครวัเรอืนบางส่วน โดยจากการประเมินในกรณีฐาน คาดวา่อุปสงค์

ในประเทศจะเสียหายเพ่ิมขึ้นราว 1.48 แสนล้านบาท และในกรณีเลวร้าย อุปสงค์ใน

ประเทศอาจเสียหายถึง 2.6 แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับการประเมินครัง้ก่อนหน้า    

โดยในการประเมิน Krungthai COMPASS แบ่งเป็นกรณีฐาน (Base Case) และกรณีเลวรา้ย 

(Worst Case) ซึ่งมีรายละเอยีดของปัจจัยลบและปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 
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ท่ีมา: Google Mobility Data (ข้อมูลถึง ณ วนัท่ี 11 ก.ค. 2021) และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ 1/ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ โดยเฉล่ียรายสัปดาห์ เทียบระดับ Baseline ก่อนเกิด COVID-19 ต้ังแต่วนัท่ี 3 ม.ค. – 6 ก.พ. 2020 
               2/ ตัวเลขท่ีแสดงเหนือกราฟ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจาก Baseline ระหวา่งวนัท่ี 5-11 ก.ค. 2021 

คาดวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักหดตัวแรงขึ้นจากมาตรการก่ึงล็อกดาวน์  
High-frequency data จ าแนกรายกิจกรรมในประเทศ 

Krungthai COMPASS ประเมินผลกระทบจากการระบาดระลอกล่าสุด 
ฉุดเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพียง 0.5%-1.3% 
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การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศหยุดชะงัก ตามแผนการเดินทางและมาตรการ

กระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศท่ีต้องล่าช้าออกไป โดยประเมินจากกรณีฐาน คาดว่า 

จ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศจะอยู่ท่ี 63.6 ล้านคน-ครัง้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย

เพ่ิมเติมจากประมาณการครัง้ก่อนราว 9.7 หม่ืนล้านบาท ย่ิงกวา่น้ัน หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศลากยาวไปกว่าท่ีประเมินไว้ (ในกรณีเลวร้าย) ส่งผลให้

จ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศเหลือเพียง 56.2 ล้านคน-ครัง้ และสรา้งความเสียหาย

เพ่ิมเติมไม่ต่ากว่า 1.4 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีฐานในการประเมินครั้งก่อน

หน้าท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศจะอยู่ท่ี 81.2 ล้านคน-ครัง้ (รูปท่ี 3: ซ้าย) 

การเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติยังคงมีข้อจ ากัดอยู่มาก โดยไทยยังไม่มีนโยบาย

เปิดรบันักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง ซึ่งหลายประเทศเป็นนักท่องเท่ียว

กลุ่มหลัก เช่น มาเลเซียและอินเดีย และแม้วา่ไทยจะอนุญาตให้นักท่องเท่ียวสามารถ

เดินทางเข้ามาเยือนไทยได้ แต่ประเทศปลายทางท่ีเป็นเป้าหมายหลัก เช่น สหรัฐฯ 

ยุโรป และกลุ่มสแกนดิเนเวีย กลับยังไม่แนะน าให้ประชาชนเดินทางเข้าไทย หรือมี

เงื่อนไขในการกักตัวราว 7-14 วนัหลังเดินทางกลับจากไทย (รูปท่ี 3: ขวา) แม้ภาครฐั

จะออกโครงการน าร่อง Sandbox Model ตามนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 

วันก็ตาม ซึ่งคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงครึ่งหลังของปียังคงอยู่ใน

ระดับต่า Krungthai COMPASS จึงยังคงประเมินจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี

ระดับ 1-5 แสนคนในปีนี้ 

การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศอาจหายไปมากกวา่ครึง่หน่ึงเมื่อเทียบกับ
กรณีท่ีไม่มีการระบาดระลอกสาม 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS (ข้อมูล ณ วนัท่ี 6 ก.ค. 2021) 
หมายเหต:ุ *เฉพาะผู้ยังไม่ได้ฉีดวคัซนี  

ประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศปี 2021 

จ านวนนักท่องเที่ยวใน
ประเทศ (ล้านคน-ครัง้) 
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ประเทศ 

สัดส่วนการท่องเท่ียว 
ในป ี2019 (%) 

การจดักลุ่ม
ประเทศตาม
ความเส่ียง 
ของไทย 

ค าเตือนเดิน 
ทางเข้าไทย 

จ านวนวนัท่ี
ต้องกักตัว 

(วนั) รายได้ จ านวน 

China 27.8 27.9 ปานกลาง 
ไม่แนะน าให้ออก
นอกประเทศ 

14 

Malaysia 5.6 10.7 สูง ม ี 14-21 

Russia 5.4 3.7 ปานกลาง 

India 4.2 4.9 สูง - 

USA 4.0 2.8 ปานกลาง ม ี 7* 

S.Korea 3.9 4.7 ปานกลาง - 14 

UK 3.8 2.4 สูง ม ี 10 

Scandinavia 3.1 1.7 ปานกลาง - 7 

Singapore 2.3 2.9 ต่า ม ี 14 

France 2.2 1.8 สูง 

Israel 0.8 0.5 ต่า n.a. n.a. 

UAE 0.6 0.4 ปานกลาง - - 

เงื่อนไขเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติตามระดับความเส่ียง  
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อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกท่ีฟื้ นตัวแบบ Broad-

based ท้ังในมิติของรายสินค้าและรายประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าท่ี

คาดไว้เดิม แม้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกจะมีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อยจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Delta ท่ีแพรก่ระจายไปแล้วกว่า 100 ประเทศ

ท่ัวโลก แต่ส าหรบัส่งออกไทยยังมีศกัยภาพและมีโอกาสในการเติบโตมากกวา่ท่ีคาดไว้

เดิม ขณะท่ีเศรษฐกิจคู่ ค้าหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีนก็ฟื้ นตัวดีต่อเนื่ อง  

จากความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ ท้ังยังมีการเร่งฉีด

วคัซีนให้แก่ประชากรในอัตราท่ีสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย Krungthai COMPASS ประเมิน

ว่าส่งออกสินค้าจะขยายตัวได้ในกรอบ 9.0-11.0% ดีขึ้นจากประมาณการเดิมท่ี  

7.5-9.5% ท้ังนี้ ยังต้องติดตามประเด็นท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การระบาดในคลัสเตอร์

แรงงาน การขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าดึงอัตราค่าระวางเรือให้อยู่ในระดับสูง รวมถึง

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีอาจกระทบสินค้าใน Supply chain ท่ีส าคัญ เช่น 

กลุ่มอเิล็กทรอนิกส์และยานยนต์ เป็นต้น 

มาตรการจากภาครัฐเพ่ิมเติมมีความจ าเป็นเพ่ือพยุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจาก 

พ.ร.ก. กู้เงินเพ่ิมเติม 5 แสนล้านบาทในการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกล่าสุด 

โดยเราประเมินวา่เม็ดเงนิบางส่วนจะถูกเรง่เบิกจ่ายเพ่ือเยียวยาผู้มีรายได้น้อยและผู้ท่ี

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ1/ อาทิ การเพ่ิมวงเงินและขยายระยะเวลามาตรการ

ภาครัฐ เช่น มาตรการเราชนะ ม.33 เรารักกัน รวมถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

ต่างๆ หรือการเพ่ิมวงเงินในมาตรการคนละครึ่ง ซ่ึงหากใช้เงินงบประมาณได้ราว 

9 หมื่นล้านบาทจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 0.3% ของจีดีพี 

 

มูลค่าส่งออกไทยรายสินค้าและรายประเทศในช่วงท่ีผ่านมา 

ท่ีมา: ก.พาณิชย์ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

ส่งออกมแีนวโน้มฟื้ นตัวได้อย่างต่อเน่ือง 

                 % Share 
ส่งออกรายสินค้า (%YoY) 

2020 Jan21  Feb21 Mar21 Apr21 May21 YTD 

  ส่งออกรวม   100 -6.0 0.4 -2.6 8.5 13.1 41.6 10.8 

  ส่งออก (หักทองค า)   92.2 -8.6 6.3 4.0 13.8 28.9 48.8 18.6 
      

สินค้าเกษตร 

ข้าว 1.7 -11.0 -15.9 -4.9 -40.5 -53.6 -42.1 -34.2 

ยางพารา 1.6 -15.0 1.5 22.8 109.2 85.2 99.2 54.6 

มันส าปะหลัง 1.2 2.6 50.4 46.6 59.2 40.0 10.6 41.1 
        

  

สินค้าที่
เก่ียวเนื่องกับ

น้ามัน 

เม็ดพลาสติก  3.2 -13.0 4.1 39.2 52.9 39.5 61.4 38.8 

เคมีภัณฑ์  2.7 -11.0 8.1 14.9 27.0 65.7 73.8 35.5 

น้ามันส าเร็จรูป  2.6 -27.0 -26.0 -5.4 21.6 98.9 105.5 25.6 
      

  

สินค้าที่องิกับ
การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

รถยนต์ฯ  8.7 -22.0 25.7 3.6 43.1 135.9 170.3 51.6 

เครื่องจกัรกลฯ 2.8 -11.0 -5.2 14.6 15.0 29.9 52.9 18.7 

เครื่องปรบัอากาศ 2.6 -4.4 -0.6 6.5 21.2 72.0 86.3 29.4 

อญัมณีและเครื่องประดบั  
(ไม่รวมทองค า) 

2.2 -40.0 -26.0  -28.6  23.3 106.5 113.3 12.8 

      
  

  
สินค้าที่ได้
อานิสงส์จาก 
COVID-19 

  

ไก่สด แชเ่ย็น/แข็ง/แปรรูป  1.4 -1.4 -7.9 -7.6 5.8 4.7 13.9 1.7 

ผักผลไม้สด แชเ่ย็น/แข็ง/แห้ง 1.5 7.4 31.7 42.9 -20.3 15.7 31.9 18.9 

เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  7.2 2.3 9.2 12.7 4.3 28.7 44.5 18.5 

แผงวงจรไฟฟ้า 2.8 -5.7 12.6 9.5 18.9 6.5 29.8 15.4 

ผลิตภัณฑ์ยาง (ไม่รวมยาง
ยานพาหนะ) 

2.5 22.4 39.2 46.8 67.0 46.3 41.0 48.4 

%Sha
re 

ส่งออกรายประเทศ (%YoY) 

2020 Jan21  Feb21 Mar21 Apr21 May21 YTD 

Global  100.0 -6.0 0.4 -2.6 8.5 13.1 41.6 10.8 

USA  15.2 9.6 12.4 19.7 7.2 9.0 45.0 17.0 

EU28  9.8 -12.1 -6.9 -0.1 31.2 50.4 62.6 22.3 

Japan  10.1 -6.7 7.4 6.5 4.6 2.7 27.4 9.1 

China  12.8 2.0 9.9 15.7 35.4 21.9 25.6 22.1 

ASEAN5  12.7 -12.2 -11.0 -17.3 -2.4 -4.4 51.1 0.1 

CLMV  10.6 -11.1 3.8 -4.2 2.0 44.3 46.7 15.0 

  -  Cambodia  2.6 -14.8 -11.8 -10.6 -14.6 33.6 48.8 2.8 

   - Laos  1.6 -12.7 -4.8 8.5 41.4 70.7 19.7 23.5 

   - Myanmar  1.4 -13.0 0.1 -29.5 -24.5 58.5 52.0 2.8 

   - Vietnam  5.0 -7.9 20.1 6.2 13.0 39.3 52.5 24.7 

หมายเหตุ: แถบสีข้ึนอยู่กับระดับการเติบโตของการส่งออก โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง (มากกว่า 20% เขียวเข้ม/10%-20% เขียว/0%-10% เขียวอ่อน/(-10%)- (0%) เหลือง/(-20%)-
(-10%) แดง /มากกว่า -20% แดงเข้ม) 

1/ ประเมินจากมาตรการเยียวยาผู้มีรายไดน้้อยและผู้ทีต่้องการความชว่ยเหลือเปน็พิเศษเปน็ระยะเวลา 2 เดือน วงเงนิ 9 หมื่นล้านบาท 
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โดยสรุปแล้ว Krungthai COMPASS ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก

ล่าสุดว่าจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ิมเติมจากประมาณการครั้งก่อนท่ี

ราว 2.5-4.0 แสนล้านบาท กดดันให้เศรษฐกิจในปี 2021 ขยายตัวได้เพียง 0.5-1.3% 

จากประมาณการเดิมท่ี 0.8-1.6% ดังรูปท่ี 5 

GDP 2.4 -6.1 0.8-1.6 0.5-1.3 

ด้านเศรษฐกิจ 

- Private Consumption 4.5 -1.0 1.0-2.0 0.0-1.0 

- Public Consumption 1.4 0.8 3.0-5.0 3.0-5.0 

- Private Investment 2.8 -8.4 3.0-5.0 1.5-3.5 

- Public Investment 0.2 5.7 9.0-11.0 9.0-11.0 

- Export Value (Custom basis: USD) -3.2 -6.0 7.5-9.5 9.0-11.0 

- Import Value (Custom basis: USD) -4.7 -13.5 12.0-14.0 12.0-14.0 

- Tourist Arrival (in Million) 39.9 6.7 0.1-0.5 0.1-0.5 

- Domestic Tourist (in Million) 166.0 99.0 72.6-81.2 56.2-63.6 

- Headline Inflation 0.7 -0.8 1.0-1.2 1.0-1.2 

ด้านตลาดเงิน 

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

- THB / USD (End of Period) 30.0 30.0 30.2 31.5 

2019 2020 2021F  
 

ท่ีมา: สภาพัฒนฯ์ ธปท. ก.พาณิชย์ ก.ท่องเท่ียวฯ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  (ประมาณการล่าสุด ณ วนัท่ี 6 ก.ค. 2021) 
; หน่วยของ GDP และองค์ประกอบเป็น %YoY  

ประมาณการเศรษฐกิจป ี2021 

2021F 
As of May21                 As of Jul21 
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Implication: 
 เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพ่ิมเติม 

การแพร่ระบาดท่ีมีแนวโน้มยืดเยื้อท าให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่น สะท้อนจากการ

ส ารวจโดย ธปท. ในเดือน มิ.ย. ท่ีพบว่าผู้ประกอบการประเมินว่าธุรกิจอาจจะฟื้ นตัวได้

ในครึ่งหลังของปี 2022 เป็นต้นไป ซึ่งล่าช้ากว่าเดิมถึง 6 เดือน นอกจากนี้ ยังกระทบ

ตลาดแรงงานให้มีความเปราะบางมากขึ้น จากจ านวนผู้เสมือนว่างงาน (ท างานต่ากว่า 

35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 2.4 ล้านคนในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2020 เป็น 4.4 

ล้านคนในไตรมาสแรกของปีนี้ เช่นเดียวกับรายได้จากค่าจ้างและค่าล่วงเวลาท่ีหดตัว

ถึง 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ท้ังนี้ ยังไม่ได้นับรวมผลกระทบ

จากการระบาดระลอกล่าสุดท่ีรุนแรงและยาวนานกว่าท่ีประเมินไว้ จึงเชื่อว่าแผลเป็นใน

ตลาดแรงงานที่ลึกขึ้นทั้งในมิติของจ านวนผู้ว่างงานท่ีเพ่ิมขึ้นและรายได้ที่ลดลงตาม

ระดับการท างาน และอาจท าให้แรงงานบางส่วนซึ่งอยู่ในสถานะว่างงานชั่วคราวหรือ

ระยะส้ันไหลไปสู่การว่างงานระยะยาวเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังหนี้ภาค

ครัวเรือนและการฟื้ นตัวของก าลังซ้ือในประเทศในระยะต่อไป   

มาตรการช่วยเหลือแบบ Targeted support สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ

ไทยที ่ม ีแนวโน ้มฟื้ นตัวช ้าลงและไม ่ทั ่วถ ึงม ีความจ า เป ็น เราประเม ินว ่า  กนง .  

จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 0.50% ไปจนถึงปี 2022 เนื่องจาก กนง. กังวลว่า

การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพ่ิมเติม จะยิ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงเชิงระบบต่อ

เสถียรภาพทางการเงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน (Search-for-yield) 

ดังนั้น มาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

(Targeted support) ในมิติของการเข้าถึงสินเชื่อ ความสามารถในการช าระหนี้ 

รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงเป็นสิ่ง

ส าคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าท่ีมีแนวโน้มฟื้ นตัวช้าลงและไม่

ท่ัวถึงมากขึ้นจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่    


