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IMF มองเศรษฐกิจโลกปีนี้ฟื้ นตัว
ใกล้เคียงกับท่ีคาดก่อนหน้า

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเงนิเฟ้อ 

 IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2021 จะขยายตัว 5.9% ใกล้เคียง
กับประมาณการครัง้ก่อนท่ี 6.0% แม้จะมีผลกระทบจาก supply 
disruption แต่ก็ถูกชดเชยด้วยการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่
ราคาสูงข้ึนของกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา 
ส่วนเศรษฐกิจโลกในปี 2022 คาดว่าจะขยายตัว 4.9% โดยกลุ่ม
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะฟื้ นตัวก่อนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตรา
การฉีดวคัซีนน้อยกวา่ 

 IMF ปรบัลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลง
เหลือ 1.0% และ 4.5% ในปี 2021-2022 สอดคล้องกับมุมมอง
ของ Krungthai COMPASS ที่มองว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวได้
ช้าเนื่ องจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า จ านวน
นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่ยังอยู่ในระดับต่า และภาค
การส่งออกที่ยังเผชิญกับราคาวตัถุดิบและการขนส่งทางเรือที่สูง

การใช้ยุทธศาสตรอ์ยู่รว่มกับโควดิ-19 แบบโรคประจ าถ่ินของไทย
จะน ามาสู่การปรับโครงสร้างและกิจกรรมของภาคธุรกิจและ
กระทบต่อผลิตภาพของภาคธุรกิจในระยะกลาง และคาดว่าไทยมี
ความเสี่ยงต่อ Stagflation ไม่มากนัก เนื่องจากเงนิเฟ้อน่าจะเร่ง
ตัวข้ึนเพียงระยะสั้น แต่ยังคงต้องจับตาดูมาตรการกระตุ้นจาก
ภาครัฐเพ่ือเป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป 
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IMF ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2021 ขยายตัวท่ี 5.9% 
ต่ากวา่ประมาณการครัง้ก่อนเล็กน้อย ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของเงินเฟ้อ และการฟ้ืนตัวในอัตราท่ีต่างกันของแต่ละกลุ่มประเทศ

IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2021 ขยายตัว 5.9% ตามรายงาน World Economic 

Outlook (WEO) ในเดือน ต.ค. 2021 ซึ่งปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประมาณ

การในเดือน ก.ค. 2021 ที่ระดับ 6.0% อนัเนื่องจากการเติบโตชะลอลงของเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจาก Supply disruption และสถานการณ์

แพร่ระบาดที่เลวร้ายลงในกลุ่มประเทศรายได้น้อย ขณะที่ระดับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

ยังคงแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประเทศตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ส าหรับปี 2022 IMF ยังคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกท่ี 4.9% โดย

รายงานมีสาระส าคัญต่างๆ ดังนี้

 โมเมนตัมเศรษฐกิจโลกเริม่ชะลอลงนับต้ังแต่ไตรมาส 2  เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควดิ-19 ในกลุ่มเศรษฐกิจตลาดใหม่และก าลังพัฒนา รวมถึงผลกระทบจาก 

Supply disruption ซึ่งกระทบการลงทุนในช่วงดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจในภาพรวม

ยังฟื้ นตัวช้าลงในไตรมาสที่ 3

การค้าโลกเติบโตอย่างมีนัยส าคัญตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญกับ 

supply disruption คาดว่าการค้าโลกจะขยายตัว 9.7% ในปี 2021 และ 6.7% 

ในปี 2022 โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาที่มีการเติบโต

ทั้งการน าเข้าและส่งออกสูงถึง 12.1% และ 11.6% ตามล าดับในปี 2021 โดยเฉพาะแรง

ส่งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขยายตัวสูงข้ึน

การจ้างงานมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้อย่างล่าช้า เนื่องจากความกังวลของแรงงานต่อ

การติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ต้องท างานใกล้ชิดกับผู้อื่น ข้อจ ากัดจากการ

เล้ียงดูบุตรในช่วงล็อคดาวน์  การถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ผลจากมาตรการ

เงินชดเชยการว่างงาน และการว่างงานชั่วคราวอันเกิดจากความฝืดเคืองของ

ตลาดงาน   

 ในระยะกลาง เศรษฐกิจโลกจะเติบโตเฉล่ีย 3.3% ในช่วงปี 2023-2026 โดยกลุ่ม

เศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะฟื้ นตัวสู่ระดับก่อนโควดิได้ในปี 2022 ปัจจยัหลักมาจากการ

คาดหวังผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะมีมาเพ่ิมเติมของสหรัฐอเมริกา 

ในขณะที่กลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศรายได้น้อย 

จะยังไม่ฟื้ นตัวไปสู่ระดับก่อนโควดิได้ภายในช่วงปีที่ IMF ท าการคาดการณ์ เนื่องจาก

อตัราการฉีดวคัซีนที่ช้าและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่มีจ ากัด 
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 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มเรง่ตัวข้ึนแตะระดับสูงในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี ก่อนจะ

ปรบัลดลงในปี 2022 (รูปท่ี 1) จากอปุทานตึงตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่

สูงข้ึน ประกอบกับการสิ้นสุดของมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จา่ยของภาครัฐในหลาย

ประเทศ แต่แรงกดดันทางด้านราคาในหลายประเทศจะผ่อนคลายลงในปี 2022 

โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา ที่คาดว่าจะเผชิญแรงกดดันด้าน

ราคายาวนานกวา่ ตามราคาอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การตอบสนองต่อการเพ่ิมข้ึนของ

ราคาน้ามันโลกท่ีช้ากว่า และการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถ่ินท่ีท าให้ราคาสินค้า

น าเข้าสูงข้ึนได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านอุปทานแรงงานคลายตัว 

(slack) ปัญหา supply disruption ที่อาจกินเวลายาวนานข้ึน รวมถึงราคา

สินค้าโภคภัณฑ์และราคาบ้านที่สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ที่มา: IMF รายงาน World Economic Outlook  เดือน ต.ค. 2021
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Advanced Economies          

Emerging markets and developing economies

รูปท่ี 1 อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปในแต่ละภูมิภาค
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IMF คาดการณ์เศรษฐกิจไทยขยายตัว  1.0 % ก่อนจะฟ้ืนตัวเป็น 
4.5% ในปีหน้า แต่ยังขยายตัวน้อยกวา่ภาพรวมของโลกและ 
ASEAN-5

กลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว คาดวา่จะขยายตัว 5.2% และ 4.5% ในปี 2021 และ 2022 

โดยการคาดการณ์ในปี 2021 ปรับลดลงจากการคาดการณ์เมื่อ ก.ค.2021 (5.6%) 

สาเหตุหลักมาจากการฟื้ นตัวที่ช้าลงของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสินค้า

คงคลังและการบริโภคที่ลดลงในไตรมาส 3 รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบในภาค

การผลิต (เช่น ในเยอรมนี) และการประกาศล็อคดาวน์ซ้า (เช่น การประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 4 ในญี่ปุ่น ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.) เป็นต้น

กลุ่มตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา คาดวา่จะขยายตัวที่ 6.4% และ 5.1% ในปี 2021 

และ 2022 โดยการคาดการณ์ในปี 2021 ปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากการคาดการณ์

เมื่อ ก.ค.2021 (6.3%) ปัจจยัหลักมาจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาสูงข้ึน 

ซึ่งไปทดแทนการหดตัวของ output จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ ยกเว้นจีน

ที่ถูกปรับลดการคาดการณ์ลงเนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ลดขนาดลงมากกวา่ที่คาด   

 ส่วนเศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตัว 1.0% ในปี 2021 ซึ่งต่ากว่าการประมาณการ

เดิมเมื่อ ก.ค.2021 (2.1%) และคาดวา่จะขยายตัว 4.5% ในปี 2022 และจะมีอัตรา

การเติบโตเฉล่ียระหวา่งปี 2023-2026 ท่ี 3.5-4.0% นอกจากนี้ยังประเมินวา่อตัรา

เงนิเฟ้อจะอยู่ในระดับ 0.9% และ 1.3% ในปี 2021 และปี 2022  ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัด

คาดวา่จะขาดดุล 0.5% ของ GDP ในปี 2021 และกลับมาเกินดุล 2.1% ของ GDP 

ในปี 2022 ตามล าดับ 

ที่มา: IMF รายงาน World Economic Outlook  เดือน ต.ค. 2021

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดในแต่ละภูมิภาค
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ที่มา: IMF (รายงาน World Economic Outlook  เดือน เม.ย., ก.ค. และ ต.ค. 2021)  
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รูปท่ี 3 ประมาณการเศรษฐกิจ ในปี 2021 - 2022April 2021       

July 2021       

October 2021 

เปรียบเทียบเดือน เม.ย., ก.ค. และ ต.ค. 2021

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2021

ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022
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ที่มา: IMF รายงาน World Economic Outlook  เดือน ต.ค. 2021

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ผลกระทบต่อ 

GDP กลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว

ผลกระทบต่อ 

GDP กลุ่มตลาดเกิดใหม่
และก าลังพัฒนา 

(%
 เ
ป
ล
ี่ย
น
แ
ป
ล
ง
จ
าก
 b

a
se

li
n

e
)

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ยุทธศาสตรอ์ยู่รว่มกับโควดิ-19 แบบโรคประจ าถ่ิน มีความจ าเป็น 
แต่ก็มาพรอ้มกับต้นทุนทางเศรษฐกิจ

 IMF ได้ช้ีวา่การใช้ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบโรคประจ าถ่ิน (Endemic) 

ถือเป็น downside scenario ที่จะกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจในอนาคตที่ได้

คาดการณ์ไว ้โดยฉากทัศน์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดข้ึน เพราะแม้จะมีการฉีด

วคัซีนให้ครอบคลมุประชากรแล้ว แต่ก็จะไม่สามารถท าให้การแพร่ระบาดของโรค

จบลงเนื่องจากประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

ที่ลดลงหลังการฉีด อกีประการหนึ่งคือ ปัญหาการขาดแคลนวัคซีน และการลังเล

ต่อการฉีดวคัซีน ท าให้ยังคงมีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนและเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่เสมอ นั่น

หมายความวา่กิจกรรมของภาคธุรกิจจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสมมติฐานนี้ด้วย

การปรบัรูปแบบกิจกรรมของภาคธุรกิจภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าวจะท าให้ตัวเลข

การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงต่ากว่าท่ีคาดการณ์ โดยภาคเศรษฐกิจต้องปรับตัว

เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 1. การจ ากัดการเดินทาง 

2. การปรับโครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมของธุรกิจ (เช่น การใช้ hybrid work 

model และการท างานผ่านระบบทางไกล) การปรับตัวดังกล่าวจะท าให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะ Contact-intensive ไม่สามารถฟื้ นตัวกลับสู่ระดับ

ก่อนโควดิได้ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจจ าเป็นต้องมีการลงทุนในสินค้าทุน 

เพ่ิมเติม ท าให้กระทบกับผลิตภาพของธุรกิจชั่วคราว และการว่างงานตาม

ธรรมชาติจะสูงข้ึนในช่วงของการเปล่ียนผ่านของแรงงานที่ต้องเปล่ียนไปท างาน

ใน Sector อื่ น  หากค านึงถึงปัจจัยข้างต้น ก็จะท าให้ระดับ GDP ต่ากว่าที่

คาดการณ์ไวใ้น Baseline (รูปที่ 4)

รูปท่ี 4 คาดการณ์ผลกระทบต่อ Real GDP 
ของการใช้ยุทธศาสตรอ์ยู่รว่มกับโควดิ-19

Reduction in mobility

Plus structural adjustment

ผลกระทบต่อ 

GDP โลก
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Implications
การปรบัลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงเหลือ 1.0% และ 4.5%

ในปี 2021-2022 โดย IMF สอดคล้องกับมุมมองของ Krungthai COMPASS

ที่คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 0.5% และ 3.9% ในปี 2021-2022 โดยมี

มุมมองวา่เศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวได้ช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ุเดลต้า 

จ านวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่ยังอยู่ในระดับต่า แม้ว่าไทยจะมีแผนการเปิด

ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2021 แต่จ านวนนักท่องเที่ยวไม่

น่าจะเพ่ิมข้ึนมากนัก เนื่องจากอตัราการติดเชื้อโควดิ-19 รายวันของประเทศไทยยังอยู่ใน

ระดับสูง ส่วนภาคส่งออก แม้จะฟื้ นตัวได้แต่ยังมีปัจจัยลบที่เข้ามาชะลอการฟื้ นตัว 

ทั้งต้นทุนวัตถุดิบส าหรับภาคการผลิตและการขนส่งทางเรือที่สูงข้ึน รวมถึงเงินบาทที่มี

แนวโน้มจะแข็งค่าข้ึนในช่วงครึ่งหลังของปี 2022  

การคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะกลางของไทยอาจต้องพิจารณา 

downside scenario ของการใช้ยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบโรคประจ าถ่ิน 

IMF คาดการณ์วา่ในระยะกลางเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวระหวา่งปี 2023-2026 ที่ 3.5-4.0% 

แต่หากค านึงถึงฉากทัศน์การอยู่ร่วมกับโควิด-19 แบบโรคประจ าถ่ิน ก็น่าจะท าให้การ

เติบโตของ GDP ของไทยในระยะกลางลดลงไปอีกราว 0.4 – 1.0% (เทียบจากตัวเลข

ประเมินของกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนา) อันเกิดจากการสูญเสีย

ผลิตภาพของภาคธุรกิจในช่วงการเปล่ียนผ่านไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ การว่างงานที่

เพ่ิมข้ึนชั่วคราว และการจ ากัดการเดินทาง และท าให้เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวกลับสู่ระดับก่อน

โควดิได้ช้าลงกวา่ที่คาด

คาด ธปท.จะยังไม่เรง่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากความเส่ียงด้านเงินเฟ้อของไทยท่ี

ค่อนข้างน้อย จากความกังวลที่เศรษฐกิจไทยอาจเข้าสู่ภาวะชะงักงัน (Stagflation) 

อันเกิดจากเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวได้ล่าช้ากว่าการเร่งข้ึนของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนั้น 

Krungthai COMPASS มองว่า แม้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่ากลุ่มตลาดเกิดใหม่

เป็นระยะเวลานาน รวมถึงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตยังฟื้ นตัวไม่เต็มที่ในทุกภาคส่วน 

(K-shape recovery) โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่ เผชิญแผลเป็นรุนแรงจาก

วกิฤตโควดิ-19 จนท าให้บางส่วนเสี่ยงที่จะวา่งงานระยะยาว แต่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของ

ไทยจะเร่งตัวข้ึนเพียงระยะสั้น เนื่องจากองค์ประกอบของตะกร้าเงินเฟ้อของไทยที่อิง

จากราคาน้ามันในตลาดโลกมีกลไกในการควบคุมเสถียรภาพด้านราคาพลังงานไม่ให้ผัน

ผวนตามทิศทางตลาดโลกตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ประกอบกับ

สัดส่วนสินค้าน าเข้า (Import content) ที่อยู่ในระดับไม่สูงนักเมื่อเทียบกับสัดส่วนสินค้า

ส่งออก (Export content) ท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผ่าน

มายังอตัราเงนิเฟ้อของไทยค่อนข้างจ ากัด
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Implications
Krungthai COMPASS มองว่า มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการสร้าง

แรงส่งทางเศรษฐกิจของไทย สะท้อนจากที่ IMF ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2022 ขยายตัว

ต่ากว่าประมาณการครั้งก่อนหน้าค่อนข้างมากที่ระดับ 4.5% สอดคล้องกับ Krungthai

COMPASS ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้เพียง 3.9% ซึ่งนั่นหมายความว่า 

รอยต่อของวัฏจักรเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเปล่ียนผ่านจากภาวะซบเซา (Stagnation) 

ไปสู่ระยะของฟื้ นตัว (Recovery) ได้ล่าช้ากว่าเดิม ฉะนั้นแล้ว การเร่งอัดฉีดมาตรการ

ทางการคลังตามการขยับข้ึนของเพดานหนี้สาธารณะ นอกจากจะช่วยพยุงการบริโภคใน

ประเทศแล้ว ยังสร้างเสริมความเชื่อมั่นแก่ภาคการลงทุนอกีด้วย หนุนภาพเศรษฐกิจไทยให้

ฟื้ นตัวได้เร็วข้ึน นอกจากนี้ ควรจะต้องมีมาตรการที่จะช่วยเร่งการปรับโครงสร้างของภาค

ธุรกิจ และลด slack ของตลาดงาน เพ่ือพยุงผลิตภาพของเศรษฐกิจที่อาจถูกกระทบจาก 

downside scenario ของการอยู่ร่วมกับโควดิ-19 แบบโรคประจ าถ่ินด้วย 

ประเทศท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีไม่สูง จะฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจได้ช้า และส่งผลกระทบต่อ

การค้าระหวา่งประเทศของไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ที่เข้าถึงวัคซีนได้

น้อย หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ที่ประชากรบางส่วนมีความลังเลที่จะ

ฉีดวคัซีน ท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลง และมีอตัราเงนิเฟ้อที่สูงข้ึน มีความเสี่ยง

ที่จะเกิดภาวะ Stagflation ซึ่งจะฉุดรั้งการเติบโตของการค้าของไทยกับประเทศกลุ่มดังกล่าว

ในระยะถัดไป จงึยังต้องติดตามทั้งความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนและมาตรการพยุงเศรษฐกิจ

ในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานที่จะช่วยลด slack ของระบบเศรษฐกิจ 

ส่วนประเทศไทยเอง ควรมีมาตรการที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่จะลดการพ่ึงพาการน าเข้า

วตัถุดิบหรือส่งออกสินค้าไปที่กลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปในระยะสั้น-กลาง

GDP level (2019=100)

90

95

100

2019 2020 2021F 2022F

รูปท่ี 5 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2021-2022IMF (Oct 2021)

Krungthai COMPASS (Aug 2021)

ที่มา: IMF และ Krungthai COMPASS
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