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หมายเหตุ: 1/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบือ้ งต้น
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ฐานข้อมูลดุลการชาระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย



เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ร้อยละ 2.2 (%QoQ_SA)
ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวลดลง การส่งออกรวมปรับตัวลดลงตามการส่งออกบริการที่ปรับตัวลดลง
มาก ในขณะทีก่ ารส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่ง และสาขาก่อสร้าง
ปรับตัวลดลง ขณะทีก่ ารผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีก สาขาการผลิตสาขาไฟฟ้า และ
ก๊าซ สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารขยายตัว
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-6.0) - (-5.0) เนือ่ งจาก
(1) การปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) การลดลงรุนแรงของ
จานวนและรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ (3) เงือ่ นไขข้อจากัดทีเ่ กิดจากการระบาดของโรค
โควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลง
ร้อยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ
2.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 ควรให้ความสาคัญกับ
(1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพือ่ ประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงการลดลงอย่าง
รุนแรงของรายได้จากการท่องเทีย่ ว และเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมทั้งเพื่อเยียวยา
ผู้ได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาค
ธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด 19
และเงือ่ นไขข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่อนคลายลง (2) การผ่อนคลายมาตรการ
ปิดสถานที่และข้อจากัดการเดินทางควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุม และดาเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้
พฤติกรรมในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัว
เข้าสู่ระดับใกล้เคียงภาวะปกติ รวมทั้งสามารถปรับตัวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบ
การประกอบธุ ร กิจ ที่ เ กิดจากการระบาดของโรคโควิ ด 19 (3) การให้ ความส าคั ญกั บ
การขับเคลือ่ นภาคการส่งออกสินค้าเพือ่ ไม่ให้การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงรุ น แรงมากเกิ น ไป รวมทั้ งเพื่ อ ช่ ว ยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ จ าก
การท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทาง
การค้ า ในช่ ว งที่ ผ่า นมาและได้ รั บ ประโยชน์ เ พิ่ ม เติ มจากการระบาดของโรคโควิ ด 19
ในต่างประเทศ ซึ่งท าให้ความต้องการสินค้าบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น (4) การเบิกจ่าย
งบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย (i) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุนได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 99.0 และร้อยละ 55.0 ตามล าดับ
(ii) การเบิ กจ่ ายงบประมาณเหลื่อ มปี ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 90.0 (iii) การเบิกจ่ ายงบลงทุ น
รัฐวิสาหกิจไม่ต่ากว่าร้อยละ 75.0 และ (iv) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบ
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
(5) การขับเคลือ่ นการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพือ่ แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ควบคูไ่ ปกับการขับเคลื่อนการสร้าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีและ
กรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง และ (6) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงสาคัญ ๆ
ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิม่ เติมในช่วงทีเ่ หลือของปีและในระยะปานกลาง
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและเอกชนปรับตัวลดลง และการส่งออกรวมปรับตัวลดลงตาม
การส่ งออกบริ การที่ปรั บตัวลดลงมาก ในขณะที่การส่ง ออกสินค้ าขยายตั ว ด้ านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้ านอาหาร
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่ง และสาขาก่อสร้างปรับตัวลดลง ในขณะที่การผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีก สาขา
การผลิตสาขาไฟฟ้า และก๊าซ สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารขยายตัว เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 ร้อยละ 2.2 (QoQ_SA)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่แรกของปี 2563
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
คงทนและกึ่งคงทน สอดคล้องกับการชะลอตัวของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในขณะที่การใช้จ่าย
ในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยการใช้จา่ ยในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 8.8 สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณ
การจาหน่ายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล หมวดสินค้ากึง่ คงทนลดลงร้อยละ 4.4 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทนและ
ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิง่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม ในขณะทีก่ ารใช้จา่ ยหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึง่ จาก
การเตรียมการของภาคครัวเรือนเพือ่ รองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึง่ ส่งผลให้การใช้จา่ ยสินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ หลายประเภทขยายตัว เช่น
ปลาทูนา่ กระป๋อง บะหมีก่ งึ่ สาเร็จรูป และน้าดืม่ บริสทุ ธิ์ และการใช้จา่ ยในหมวดบริการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน ดัชนีความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ รี่ ะดับ 49.7 เทียบกับระดับ 56.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคของรัฐบาลปรับตัวลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม
ในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 25.3 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
2) การลงทุนรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ
5.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 5.7 และ
การลงทุนในสิ่งก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 9.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 22.1 ขณะทีก่ ารลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.5 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 18.2 ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
3) การส่งออกสินค้า ตามระบบดุลการชาระเงินมีมลู ค่า 60,867 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 ในขณะทีร่ าคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เช่น น้าตาล (ร้อยละ
16.2) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 11.0) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0) เครือ่ งปรับอากาศ (ร้อยละ 14.8) ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ
12.4) และอาหารสัตว์ (ร้อยละ 10.6) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.7)
มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 19.0) รถยนต์นงั่ (ลดลงร้อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 27.4) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0)
ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.7) และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.4) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียน (9) และตะวันออกกลาง (15)
ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังสหรัฐฯ จีน ญีป่ นุ่ สหภาพยุโรป (15) และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง เมือ่ หักการส่งออกทองคาทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกแล้ว
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 และเมือ่ คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 0.5
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4) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของ
ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 29.4) ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 29.2) อ้อย (ลดลงร้อยละ 12.7) ปาล์มน้ามัน (ลดลงร้อยละ 19.1) มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 5.4) และกลุ่มไม้ผล
(ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญทีข่ ยายตัว ได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 1.1) ด้านผลผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่
ผลผลิตหมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.6 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5
ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาปาล์มน้ามัน (ร้อยละ 123.2) ราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 23.4)
ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) และราคาอ้อย (ร้อยละ 17.3) อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคา
ยางพารา (ลดลงร้อยละ 9.0) ราคามันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 11.8) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 10.0) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวร้อยละ 2 0
5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
การส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 19.0 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออก
น้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.2 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60)
ขยายตัวร้อยละ 0.8 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.7 ลดลงจากร้อยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมสาคัญทีล่ ดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 18.8) การผลิตน้าตาล (ลดลงร้อยละ 37.7) และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(ลดลงร้อยละ 4.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 13.0) การผลิต
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง (ร้อยละ 6.9) และการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 12.7) เป็นต้น
6) สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของจานวน
นักท่องเที่ยวและรายรับ จากนั กท่องเที่ย วต่า งประเทศ เป็ นส าคั ญ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โดยในไตรมาสนีม้ จี านวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 6 69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.0 ลดลงครัง้ แรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี
2559) เมือ่ รวมกับการลดลงของนักท่องเทีย่ วชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ รี ายรับรวมจากการท่องเทีย่ ว 0 515 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.2
ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส (นั บตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2561) ประกอบด้วย (1) รายรับจากนั กท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 332
ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.4 โดยรายรับจากนักท่องเทีย่ วจากประเทศสาคัญทีล่ ดลง ประกอบด้วย รายรับจากนักท่องเทีย่ วจีน มาเลเซีย อินเดีย
และเกาหลีใต้ ตามลาดับ และ (2) รายรับจากนักท่องเทีย่ วชาวไทย 0 183 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.6 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
51 50 ลดลงจากร้อยละ 71.26 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
7) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของบริการ
ขนส่งผู้โดยสาร เป็นสาคัญ โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 20 8 และบริการขนส่งทางบกและท่ อลาเลียงลดลงร้อยละ 4 2
ตามลาดับ ขณะที่บริการขนส่งทางน้าขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับ
บริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริการไปรษณีย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
8) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 4.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการโทรคมนาคม
ขยายตัวร้อยละ 7.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของรายรับผู้ประกอบการรายการกิจกรรม
การโทรคมนาคมแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม รายการกิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบกับบริการการจัดทาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ขยายตัวร้อยละ 5.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 14.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นสาคัญ
9) สาขาการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลสาคัญมาจากการขยายตัว
ในเกณฑ์สงู จากสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผลประกอบการของ
กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขนึ้ ส่วนด้านการประกันภัยโดยรวมเร่งขึน้ จากประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
สศช คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-6 0) - (-5 0) เป็นการปรับลดจากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
1.5 - 2.5 ในการประมาณการครัง้ ก่อน (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) เนื่องจาก (1) การปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
(2) การลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ และ (3) ปัญหาภัยแล้งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรชัดเจนมาก
ขึ้น ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ
2.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP
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1 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
และกึ่งคงทน สอดคล้องกับการชะลอตัวของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการขยายตัว ในไตรมาสแรกของปี 2563
การบริโ ภคภาคเอกชนขยายตั วร้อยละ 3.0 ชะลอตั วลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า
โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 8.8 สอดคล้องกับปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ลดลงร้อยละ 24.8 หมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 4.4 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีปริมาณค้า
ปลีกสินค้ากึ่งคงทนร้อยละ 5.5 และการปรับตัวลดลงของดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
ร้อยละ 1.2 ในขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่ง
จากการเตรียมการของภาคครัวเรือนเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มหลายประเภทขยายตัว เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป และน้าดื่มบริสุทธิ์ที่ขยายตัว
ร้อยละ 50.5 ร้อยละ 9.1 และร้ อยละ 12.6 ตามล าดับ และการใช้จ่ายในหมวดบริการเพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.3
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนร้อยละ 8.3 สาหรับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ 56.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง
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ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครือ่ งนุ่งห่ม
6.0
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
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ที่มา: สศช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

40.0

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงจากไตรมาสก่อน
หน้า ตามการลดลงของการ
ใช้จา่ ยในหมวดสินค้าคงทน
และหมวดกึง่ คงทน ขณะที่
การ ใช้จา่ ยในหมวดไม่คงทน
และหมวดบริการขยายตัว
ต่อเนือ่ ง

20.0
0.0
62

63

-20.0
-40.0
-60.0

การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงตามการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในภาคการ
ก่ อ สร้ า ง ในไตรมาสแรกของปี 2563 การลงทุ น ภาคเอกชนปรั บ ตั ว ลงร้ อ ยละ 5.5 เที ย บกั บ
การขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 5.7
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของปริมาณการนาเข้า
สินค้าทุนและยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 11.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.0 และ
ร้อยละ 15.4 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศและดัชนีพนื้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ก่อสร้างในเขตเทศบาลทีป่ รับตัวลดลงร้อยละ 0.9 และร้อยละ 2.1 ตามลาดับ สาหรับยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี้ มีมลู ค่า 71,380 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44.0 ในขณะที่ดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจอยูท่ รี่ ะดับ 45.1 เทียบกับระดับ 46.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
%YoY
8.0

ในไตรมาสแรกของปี
2563 การบริโภค
ภาคเอกชนชะลอตัว
มูลค่าการส่งออกสินค้า
กลับมาขยายตัว ขณะที่
การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวลดลง

การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5
เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลง
ของการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรและ
หมวดก่อสร้าง

การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง
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0.0
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63

-8.0

-12.0

การลงทุนภาคเอกชน

ก่อสร้าง

เครื่องมือเครื่องจักร

ที่มา: สานักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การส่งออก: มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาสตาม
การขยายตัวของการส่งออกทองคาและกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์จากสงครามการค้าในช่วงก่อนหน้า
และการระบาดของโรคโควิด 19 การส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกของปี 2563 มีมูลค่า 60,867 ล้านดอลลาร์
สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีปริมาณการส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 1.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.4
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า และเมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ ว
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อคิดในรูปของเงินบาท
การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 1,905 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 12.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า
15.0

%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคาส่งออก

%YoY

สินค้าส่งออกจาแนกตามกิจกรรมการผลิต
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มูลค่าการส่งออกสินค้าใน
รูปเงินดอลลาร์ สรอ.
ขยายตัวร้อยละ 1.5 ตาม
การขยายตัวของการส่งออก
ทองคาและกลุ่มสินค้าที่
ได้รับประโยชน์จากสงคราม
การค้าและการระบาดของ
โรคโควิด 19
เมื่อหักทองคาออกแล้ว
มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 3.1
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.9 ขณะที่ราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 0.4

-100.0

-10.0

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 10.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 17.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ
การส่งออกสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 13.8 ตามการลดลงของปริมาณการส่งออกข้าว ยางพารา และมันสาปะหลัง
ในขณะทีร่ าคาส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาส่งออกข้าว ยางพารา และน้าตาล โดยการส่งออก
สินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ประกอบด้วย ข้าว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 25.0 ตามการลดลงของการส่งออกไป
ยังตลาดแอฟริกาใต้ จีน และแคนาดา เป็นต้น โดยปริมาณการส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 39.1 เป็นผลมาจาก
มาตรการปิดประเทศของตลาดส่งออกข้าวไทยในหลายประเทศ ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้
ระบบโลจิสติกส์มีความล่าช้า ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการควบคุม
หรือชะลอการส่งออกของประเทศผู้ส่งออกข้าวบางประเทศ ประกอบกับปัญหาภัยแล้งทาให้ผลผลิตข้าวของ
ไทยที่ ออกขายในตลาดมี ป ริ ม าณน้ อ ย มั น สาปะหลัง มู ล ค่ า การส่ ง ออกลดลงร้ อยละ 19.0 โดยปริ มาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 10.9 เนือ่ งจากการลดลงของความต้องการในประเทศคู่ค้า และราคาส่งออกลดลงร้อยละ
6.4 เนื่ องจากปริ ม าณผลผลิ ต มี จานวนมาก ประกอบกั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและราคาของ
มันสาปะหลัง ยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 2.7 ตามการลดลงของการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลัก
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 10.6 สอดคล้องกับ
การลดลงของผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาโรคยางใบร่วง ประกอบกับความต้องการ
ใช้ เ พื่อการผลิ ต ถุ ง มื อยางในประเทศเพิ่ม ขึ้ น จึง ส่ ง ผลให้ ราคาส่ ง ออกเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 8.8 น้ าตาล มู ล ค่ า
การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 ตามการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เป็นผลจากปัญหาภัยแล้งทาให้ปริมาณผลผลิตน้าตาล
ในประเทศผู้ส่งออกสาคัญ ๆ ลดลง มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 ต่อเนื่องจาก
การปรับตัวลดลงร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้าสาคัญซึ่งส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 2.1 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ราคา
ส่ ง ออกลดลงร้ อยละ 0.9 เที ย บกั บ การลดลงร้ อ ยละ 0.3 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ นค้ า
อุตสาหกรรมสาคัญทีป่ รับตัวลดลง ได้แก่ รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ
27.4) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0) ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.7) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ
4.4) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าอุตสาหกรรมสาคัญที่มูลค่าส่งออกขยายตัว ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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11.0) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ14.8) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ 12.4) และอาหารสัตว์ (ร้อยละ 10.6) มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 โดย
ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.3 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 3.5 สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง เช่น
กุ้ง ปู กั้ง และล็อบสเตอร์ (ลดลงร้อยละ 13.8) เป็นต้น สินค้าส่งออกอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 212.5 เป็นผลจาก
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 223.5
%YoY
สินค้าเกษตร
ข้าว
ยาง
มันสาปะหลัง
สินค้าอุตสาหกรรม
น้าตาล
กุ้ง-ปูกระป๋องและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง
อาหารสัตว์
สิ่งทอและเครื่องนุง่ ห่ม
อิเล็กทรอนิกส์
- คอมพิวเตอร์
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
- วงจรพิมพ์
- อุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องปรับอากาศ
- ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ยานยนต์
- รถยนต์นงั่
- รถกระบะและรถบรรทุก
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าประมง
กุง้ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
สินค้าส่งออกอื่นๆ
ทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูป
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติดุลการชาระเงิน
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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-18.8
-9.2
-29.3
-2.9
1.1
317 3
348.2
-0.5
00
-4.8

Q4
-17.8
-33.3
-15.2
-37.7
-3.5
51.1
-10.4
-0.5
3.7
-3.5
0.8
6.6
5.2
-1.0
-15.3
-10.9
5.9
8.2
10.8
-9.1
-6.3
-6.3
-22.6
-3.1
-8.2
-25.9
-9.3
-30.7
05
-5.9
-11.5
-16.4
-4.5
-4.9
-4.7

2563 สัดส่วน
Q1 Q1/63 (%)
-10.5
62
-25.0
1.5
-2.7
1.7
-19.0
0.8
-3.0
85 5
16.2
1.1
-15.0
0.3
7.2
2.4
10.6
0.7
-5.5
2.7
5.3
13.7
11.0
0.2
15.0
5.7
-6.3
2.7
6.3
0.5
-4.5
2.0
5.9
6.1
14.8
2.5
12.4
1.9
8.8
4.8
-7.2
14.2
-11.1
3.8
-27.4
2.5
0.7
6.6
-8.9
7.8
-14.0
2.8
-10.7
4.6
-4.4
2.9
-6.7
06
-13.8
0.3
212 5
66
223.5
6.3
09
100 0
15
90 8
-3.1
96 9

ตลาดส่งออก: การส่งออกสินค้าไปยังอาเ ียน (9) และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะที่การส่งออกไป
ยังสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน (9)
กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 8.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการส่งออกไป
ยังตลาดอาเซียน (5) ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.7 และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ขยายตัวร้อยละ 2.7 เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15) ขยายตัวร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ ในขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 2.7 อย่า งไรก็ต าม หลั งหักอาวุธและยานพาหนะซ้อมรบแล้ว มูล ค่า การส่ง ออกไปยังตลาดสหรัฐ ฯ
ขยายตัวร้อยละ 14.8 โดยสินค้าส่งออกสาคัญที่ขยายตัวดี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เป็ นต้ น ส่วนการส่งออกไปยังตลาดจีนปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง เป็นส าคัญ การส่ง ออกไปยังตลาดญี่ปุ่ นลดลงร้อยละ 5.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.0
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่ ว นประกอบ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เป็ น ส าคั ญ ตลาดสหภาพยุ โ รป (15) ลดลงร้ อ ยละ 4.6
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การส่งออกสินค้าไปยัง
อาเซียน (9) และ
ตะวันออกกลาง (15)
ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออก
ไปยังสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป (15) และ
ออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง
การส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ
หลังหักอาวุธ และ
ยานพาหนะซ้อมรบแล้ว
ขยายตัวร้อยละ 14.8
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ตามการลดลงของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และ
รถยนต์ อุ ปกรณ์ และส่วนประกอบ เป็นส าคัญ ขณะที่การส่ งออกรถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ และ
เครื่องปรับ อากาศยังคงขยายตัวต่ อเนื่อง เช่ นเดีย วกับการส่ง ออกไปยังตลาดออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 3.3
ตามการลดลงของการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นสาคัญ
ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ
2562
2561
Q1
Q2
ทั้งปี
ทั้งปี

%YOY

มูลค่าการส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร
252,957 246,245 62,106 60,968
(ล้านดอลลาร์ สรอ )
(%YoY)
69
-2.7
-1.9
-3.8
สหรัฐอเมริกา
5.5
11.8
32.0
3.3
- หักอาวุธและยานพาหนะซ้อมรบ
4.4
6.0
7.7
3.4
ญี่ปุ่น
13.0
-1.5
-1.4
-2.3
สหภาพยุโรป (15)
5.1
-6.6
-7.1
-7.3
จีน
2.7
-3.8
-10.3
-9.0
อาเซียน (9)
14.9
-8.2
-4.4
-5.9
- อาเซียน (5)*
13.6
-9.6
-7.7
-8.7
- CLMV**
16.7
-6.3
0.1
-2.0
ตะวันออกกลาง (15)
-0.1
0.1
-0.3
-5.6
ออสเตรเลีย
2.6
-5.1
-10.2
-9.5
่องกง
1.8
-6.5
-13.6
-5.1
อินเดีย
17.8
-3.9
1.3
4.3
เกาหลีใต้
6.0
-4.3
-5.9
-0.3
ไต้หวัน
-0.9
0.9
-14.4
-5.3
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Q3

Q4

2563
Q1

สัดส่วน
Q1/63 (%)

63,601 59,569 62,672
-0.5
-4.5
09
7.7
5.4
-2.7
7.8
5.2
14.8
2.9
-5.0
-5.5
-5.6
-6.4
-4.6
2.8
1.6
-0.9
-13.9
-8.2
4.3
-12.1
-9.8
5.7
-16.2
-6.2
2.7
0.9
5.4
0.4
14.0
-14.8
-3.3
-5.4
-1.1
12.3
-8.1
-14.3
-11.7
-10.3
-0.9
-4.8
10.0
15.4
12.7

100.0
13.6
12.3
9.7
8.5
10.6
26.0
14.8
11.2
3.6
3.9
4.9
2.8
1.8
1.5

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี
2563 การนาเข้ามีมูลค่า 52,817 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.9 (ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5)
เทีย บกั บการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริ มาณการนาเข้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 เทีย บกั บ
การลดลงร้อยละ 8.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลางร้อยละ 4.1 ขณะที่ปริมาณการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุนลดลงร้อยละ 2.9 และ 5.7
ตามลาดับ ส่วนราคานาเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้
หากไม่รวมการนาเข้าทองคา มูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ 1.4 ในรูปของเงินบาท การนาเข้าสินค้ามีมูลค่ารวม
1,652 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 14.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
มูลค่า ปริมาณ และราคานาเข้า

%YoY

สินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ

%YoY

20.0

มูลค่าการนาเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5
ร้อยละ 0.9

30.0

20.0

10.0

10.0
0.0
Q1/57

Q1/58

Q1/59

Q1/60

Q1/61

Q1/62

Q1/63

0.0
-10.0

-10.0

Q1/57

Q1/58

Q1/59

Q1/60

Q1/61

Q1/62

Q1/63

-20.0
-20.0

-30.0

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ในรายหมวด มูลค่าการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุนและสินค้านาเข้าอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ในขณะที่
มูลค่าการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางปรับตัวดีขึ้น มูลค่าการนาเข้าหมวดอุปโภคบริโภค ลดลง
ร้อยละ 1.5 โดยปริมาณการนาเข้าลดลงร้อยละ 2.9 สอดคล้องกับการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
ส่วนราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าลดลง เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง สิ่งทอ
เป็นต้น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุนลดลงร้อยละ 4.1 โดยเป็นการลดลงของปริมาณนาเข้าร้อยละ 5.7
ส่วนราคานาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าลดลง เช่น สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารคมนาคม
หม้ อแปลง เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า มอเตอร์ แ ละเครื่องเก็ บประจุไฟฟ้า และแท่นขุ ด เจาะน้ามัน เป็ นต้ น มูลค่ า
การนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางลดลงร้อยละ 0.1 โดยปริมาณการนาเข้าเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.1 ขณะที่
ราคานาเข้าลดลงร้อยละ 4.0 สาหรับสินค้าที่มีมูลค่าการนาเข้าลดลง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เคมีภณ
ั ฑ์ วัสดุทที่ าด้วยโลหะ และชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าอืน่ ๆ ลดลงร้อย
ละ 6.4 ตามการลดลงของการนาเข้าหมวดยานยนต์ และสินค้านาเข้าเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 20.0
ตามลาดับ
สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ
2561
2562
%YoY
ทั้งปี
ทั้งปี
Q1
Q2
สินค้าอุปโภคบริโภค
12.5
2.6
-0.1 1.9
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
10.6
-6.6 -4.2 -2.4
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
5.8
5.2
5.4
4.9
ยาและเวชภัณฑ์
13.6
-4.3 -7.8 -11.3
สิง่ ทอ
18.3
3.5
8.2
4.3
วัตถุดบิ และสินค้าขั้นกลาง
17.9
-6.8 -0.6 -5.9
น้ามันดิบ
43.2
-19.9 -0.4 -11.9
ก๊าซธรรมชาติ
34.7
10.5 43.5 10.6
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
22.2
10.0 10.1 -2.8
วัสดุทที่ าด้วยโลหะ
16.6
-6.1 -4.9 -3.8
เคมีภัณฑ์
10.9
-8.0 -1.3 -9.9
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
11.0
-5.9 -4.7 -7.4
ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
18.5
-15.8 -2.7 -11.7
สินค้าทุน
1.0
-2.1 -9.0 -5.1
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
2.1
-9.4 -4.4 -15.0
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
30.9
-14.7 -12.0 -47.4
หม้อแปลง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครือ่ งเก็บ
17.3
-8.7
4.7 -15.9
ประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรกลอื่นๆ และชิ้นส่วน
5.4
2.2
4.0 -1.1
อากาศยาน
-25.5
-38.8 -91.9 -28.2
แท่นขุดเจาะน้ามัน
-28.3
-28.6 -34.0 -65.5
สินค้านาเข้าอืน่ ๆ
9.0
-5.6 10.2 2.0
ทองคา (ไม่รวมทองรูปพรรณ)
2.6
-33.4 -50.7 7.0
ยานยนต์
14.1
3.8
10.9 1.8
สินค้านาเข้าเบ็ดเตล็ด
15.0
50.6 203.8 -7.4
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศุลกากร
12.0
-4.7 -1.4 -4.2
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดุลการชาระเงิน
13.7
-5.4 -3.0 -4.0
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Q3
8.9
-6.8
10.1
4.6
4.6
-7.0
-17.6
0.7
4.3
-6.5
-7.0
-6.4
-25.4
4.1
-18.0
-11.7
-13.8
6.4
143.1
1.2
-29.3
-56.6
5.2
-4.4
-6.1
-6.8

Q4
0.1
-12.8
1.1
-1.4
-2.1
-13.6
-44.4
-3.1
30.4
-9.3
-13.5
-5.0
-23.2
2.0
-1.5
38.0
-7.1
-0.3
55.7
-6.4
3.8
12.5
-1.9
5.5
-6.8
-7.6

2563
Q1
-1.5
-18.0
11.2
0.8
-2.1
-0.1
12.2
-12.7
-9.6
-6.4
-3.4
1.8
-31.0
-4.1
-12.3
-2.2
-4.4
0.7
205.4
-39.8
-6.4
17.5
-5.4
-20.0
-1.9
-0.9

สัดส่วน
Q1/63 (%)
10.7
1.5
2.7
1.2
1.1
55.9
11.4
1.9
2.4
8.2
5.5
12.6
1.3
21.6
3.1
0.3
1.7
8.9
0.7
0.2
11.8
2.9
5.0
3.9
100.0
89.9

อัตราการค้า (Term of Trade) เพิ่มขึ้ นจากไตรมาสเดี ยวกันของปีก่อนหน้ า เนื่ องจากราคานาเข้ าลดลง
ร้อยละ 0.9 เร็วกว่าการลดลงของราคาส่งออกร้อยละ 0.4 ส่งผลให้อัตราการค้าเพิ่มขึ้นจากระดับ 108.8 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นระดับ 109.4 ในไตรมาสแรกของปี 2563
ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสแรกของปี 2563 ดุลการค้าเกินดุล 8.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (253.6 พันล้าน
บาท) สูงกว่าการเกินดุล 5.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (180.1 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่า
การเกินดุล 6.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (210.1 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราการค้าเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า
ดุลการค้าเกินดุล 8.0
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
สูงกว่าการเกินดุลใน
ไตรมาสก่อนหน้า
และไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน
18 พฤษภาคม 2563
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ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม: ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในไตรมาส
แรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 6.3 ซึ่งเป็นการ
ปรับตัวลดลงตามผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ ประกอบด้วย (1) ข้าวเปลือก ลดลงร้อยละ 29.4 โดยมีสาเหตุ
สาคัญมาจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิง้ ช่วง และปริมาณน้าในเขื่อนอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ทาให้ผล
ผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง (2) กลุ่มพืชไร่และไม้ยืนต้นที่สาคัญ ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง
ร้อยละ 29.2 อ้อย ลดลงร้อยละ 12.7 และปาล์มน้ามัน ลดลงร้อยละ 19.1 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
และปริมาณน้าไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช และ (3) กุ้งขาวแวนนาไม ลดลงร้อยละ
8.3 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและความกังวลจากโรคระบาดจากเชือ้ DIV1 (Decapod Iridescent Virus 1:
CQIV/SHIV) ในกุ้ง ทาให้เกษตรกรปรับลดขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยงและชะลอการลงลูกกุ้ง รวมถึงชะลอการจับกุ้ง
ออกจาหน่าย ในขณะที่ผลผลิตที่ขยายตัว ประกอบด้วย ไก่เนื้อ (ร้อยละ 7.0) ยางพารา (ร้อยละ 1.1) และไข่ไก่
(ร้อยละ 1.9) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สู งร้อยละ 8.8 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ เช่น (1) ปาล์มน้ามัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
123.2 เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง (2) กลุ่มไม้ผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม้ผลบาง
รายการ (เช่น มั งคุด และทุเรียน เป็นต้น) ไม่เพียงพอต่ อความต้องการของตลาด (3) ข้าวเปลือก เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 6.7 เนื่ องจากปริมาณผลผลิต ข้ าวเปลื อกออกสู่ ต ลาดน้อยลง และ (4) อ้ อ ย เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 17.3
เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้าตาลทรายยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคายางพารา (ลดลงร้อยละ 9.0)
ราคามันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 11.8) ราคากุง้ ขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 12.3) และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(ลดลงร้อยละ 10.0) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0
(%YoY)

รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 0
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร
(%YoY)
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สาขาอุตสาหกรรม: ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญบาง
รายการ ในขณะที่ อุ ตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่ อ ส่งออกกลับมาขยายตั ว ครั้ งแรกในรอบ 6 ไตรมาส
ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.2
ในไตรมาสก่ อนหน้ า สอดคล้ องกั บ การลดลงของดั ชนี ผ ลผลิ ต อุต สาหกรรมร้ อยละ 6.6 โดยดั ชนี ผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 19.0 ตามการลดลงของการผลิตสินค้า
สาคัญ ๆ โดยเฉพาะยานยนต์ลดลงร้อยละ 18.8 น้าตาลลดลงร้อยละ 37.7 จักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 13.7
ยางนอกและยางในลดลงร้อยละ 7.7 และการทอผ้าลดลงร้อยละ 11.6 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.2 โดยการผลิตสินค้า
สาคัญ ๆ ที่ป รับตัวลดลง เช่น ผลิตภั ณฑ์ปิโ ตรเลีย ม (ลดลงร้ อยละ 4.3) น้ามั นปาล์ ม (ลดลงร้อยละ 30.5)
เหล็กและเหล็กมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 6.5) และพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น (ลดลงร้อยละ 4.6) อย่างไรก็
ตาม เภสัช ภัณฑ์ เคมีภั ณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภั ณฑ์ค อนกรี ตฯ ขยายตั วร้อยละ 13.4 และร้ อยละ 4.9
ตามลาดับ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60)
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร สาขา
อุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขา
การขนส่งฯ และสาขา
ก่อสร้างปรับตัวลดลง
ในขณะที่การผลิตสาขา
การขายส่งและการขาย
ปลีกฯ และสาขาข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร
ขยายตัวต่อเนือ่ ง ส่วนการ
ผลิตสาขาการเงินและการ
ประกันภัยขยายตัวเร่งขึ้น
และการผลิตสาขาไฟฟ้า
ก๊าซฯ กลับมาขยายตัวอีก
ครั้ง

สาขาเกษตรกรรมลดลง
ร้อยละ 5.7 ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน
ตามการลดลงของผลผลิต
สินค้าเกษตรสาคัญ ๆ
เนื่องจากสภาพอากาศที่
แห้งแล้ง ฝนทิง้ ช่วง และ
ปริมาณน้าต้นทุนในเขื่อน
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรสาคัญ ๆ
หลายรายการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูง ส่งผล
ให้ดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมกลับมาขยายตัว
อีกครั้ง

18 พฤษภาคม 2563
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ขยายตัวร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการกลับมาขยายตัว
ครัง้ แรกในรอบ 6 ไตรมาส โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการผลิตสินค้าสาคัญ ๆ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เช่น เครือ่ งจักรอืน่ ๆ ที่
ใช้งานทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ) (ร้อยละ 13.0) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 6.9) สัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 12.7) การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ร้อยละ 5.9)
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 1.4) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 6.3 อัตราการใช้
กาลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 66.7 ลดลงจากร้อยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคั ญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิ ตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 18.8) การผลิตน้ าตาล
(ลดลงร้อยละ 37.7) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.3) การผลิตน้ามันปาล์ม (ลดลงร้อยละ
30.5) การผลิตเหล็กและเหล็กมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 6.5) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ (ลดลงร้อยละ 6.3)
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น (ลดลงร้อยละ 4.6) การผลิตจักรยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 13.7)
การผลิตยางนอกและยางใน (ลดลงร้อยละ 7.7) และการทอผ้า (ลดลงร้อยละ 11.6) เป็นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)
(ร้อยละ 13.0) การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 6.9) การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด
แช่ เ ย็นหรือแช่แ ข็ ง (ร้อยละ 12.7) การผลิต เภสั ช ภั ณฑ์ เคมี ภัณฑ์ที่ใช้ รักษาโรค (ร้ อยละ 13.4) การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ร้อยละ 4.9) การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ร้อยละ 5.9) การผลิตอาหารสัตว์
สาเร็จรูป (ร้อยละ 3.4) การผลิตอุ ปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 1.4) การผลิต เยื่อกระดาษ กระดาษ และ
กระดาษแข็ง (ร้อยละ 7.2) และการผลิตผลิตภัณฑ์นม (ร้อยละ 5.5) เป็นต้น
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สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารลดลง
ร้อยละ 24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรกนับจากไตรมาสที่
สามของปี 2557 สอดคล้องกับการลดลงของเครื่องชี้สาคัญ ๆ โดยในไตรมาสนี้มี นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
จานวน 6 69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38 0 เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของ
ปี 2559) ตามการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากเกือบทุกประเทศ ยกเว้น อาร์เจนตินา โดย
นักท่องเที่ยวจากประเทศสาคัญที่ลดลง ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน (สัดส่วนร้อยละ 18.64)
ลดลงร้อยละ 60.0 มาเลเซีย (สัดส่วนร้อยละ 9.26) ลดลงร้อยละ 32.4 ญี่ปุ่น (สัดส่วนร้อยละ 4.78) ลดลง
ร้อยละ 32.6 อินเดีย (สัดส่วนร้อยละ 3.91) ลดลงร้อยละ 41.9 และเกาหลีใต้ (สัดส่วนร้อยละ 3.88) ลดลง
ร้อยละ 51.6 ตามล าดับ รายรับรวมจากการท่ อ งเที่ ยว 0 515 ล้านล้านบาท ลดลงร้อ ยละ 38 2 เป็ น
การลดลงครัง้ แรกในรอบ 6 ไตรมาส ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 0 332 ล้านล้านบาท
ลดลงร้ อ ยละ 40 4 โดยรายรั บ จากนั กท่อ งเที่ย วจากประเทศส าคั ญ ที่ ล ดลง ประกอบด้ วย รายรั บ จาก
นักท่องเที่ยวจีน ลดลงร้อยละ 64.0 มาเลเซี ย ลดลงร้อยละ 37.3 ญี่ปุ่ น ลดลงร้ อยละ 34.7 อินเดีย ลดลง
ร้อยละ 45.4 และเกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 54.2 ตามลาดับ (2) รายรั บจากนั กท่อ งเที่ ยวชาวไทย 0 183
ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 6 สาหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51 50 ลดลงจากร้อยละ 71.26
ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

อัตราการใช้กาลังการผลิต
เฉลีย่ อยู่ที่ร้อยละ 66.7

%YoY (แกนขวา) (ร้อยละ)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 6 6
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66 7

สาขาอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน
โดยอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนการผลิตเพื่อ
ส่งออกร้อยละ 30 - 60
ลดลงร้อยละ 19.0 และ
อุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศลดลง
ร้อยละ 2.2 ในขณะที่
อุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว
ร้อยละ 0.8

สาขาทีพ่ กั แรมและบริการ
ด้านอาหารลดลงร้อยละ
24.1 ซึ่งเป็นการลดลง
ครั้งแรกในรอบ 22
ไตรมาส (นับตั้งแต่
ไตรมาสทีส่ ามของปี 2557)
ตามการลดลงของ
จานวนและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อัตราการเข้าพักเฉลีย่ อยู่
ที่ร้อยละ 51.50 ลดลง
จากร้อยละ 71.26 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และ
ลดลงจากร้อยละ 78.62
ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
18 พฤษภาคม 2563
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สาขาการขายส่ง และการขายปลีกฯ: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนและการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิตสาขา
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) ขยายตัวร้อยละ
4 9 ตามการเพิม่ ขึน้ ของดัชนีหมวดสาคัญ ๆ โดยเฉพาะหมวดการขายส่งของใช้ในครัวเรือนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.9 (เช่น
ร้านขายส่งนา กิ าและเครือ่ งประดับ ร้านขายส่งเครือ่ งสาอาง เป็นต้น) และหมวดการขายส่งสินค้าทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
30.0 ในขณะทีห่ มวดการขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 6.1 (เช่น ร้านขายส่งอิฐหินปูนทรายและ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และร้านขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น) และหมวดการขายส่งอาหารเครื่องดื่มและ
ยาสูบลดลงร้อยละ 13.0 อย่างไรก็ตาม ดัชนีการขายส่ง การขายปลีก การ ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ลดลง
ร้อยละ 15 0 ตามการลดลงของดัชนีทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดการขายยานยนต์ลดลงร้อยละ 18.3 และหมวด
การขายชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ลดลงร้อยละ 7.7 ตามลาดับ และดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์
และจักรยานยนต์) ลดลงร้อยละ 3 2 โดยเป็นผลมาจากดัชนีหมวดสาคัญ ๆ ปรับตัวลดลง เช่น หมวดร้านขายปลีก
อุปกรณ์อนื่ ๆ ชนิดใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 12.5 (เช่น ร้านขายปลีกวัสดุกอ่ สร้างฯ และร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาหรับให้แสงสว่าง เป็นต้น) หมวดร้านขายปลีกเชือ้ เพลิงยานยนต์ลดลงร้อยละ 13.4 และร้านขายปลีกในร้านค้าทัว่ ไป
ลดลงร้อยละ 11.9 (เช่น ร้านดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไ เปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น) ในขณะทีห่ มวดร้านขายปลีก
สินค้าประเภทอืน่ ๆ ขยายตัวร้อยละ 6.7 (เช่น ร้านขายปลีกเครือ่ งประดับ และร้านขายปลีกเครือ่ งสาอาง เป็นต้น)
สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า: ปรับตัวลดลง ตามการลดลงของบริการขนส่ง โดยเฉพาะบริการขนส่งทาง
อากาศสอดคล้องกับการลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการ
ขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าลดลงร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยบริการขนส่ง
ลดลงร้อยละ 6.4 เป็นผลมาจากการลดลงของบริการขนส่งผู้โดยสารเป็นส าคัญ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย (1) บริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 20.8 (2) บริการ
ขนส่งทางบกและท่อลาเลียงลดลงร้อยละ 4.2 ขณะที่ (3) บริการขนส่งทางน้าขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอลงเมือ่ เทียบ
กับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับบริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริการไปรษณียป์ รับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7
สาขาข้อ มู ลข่าวสารและการสื่อ สาร: ชะลอตั ว ลงจากไตรมาสก่ อ นหน้ า ตามการชะลอตัว ของบริ ก าร
โทรคมนาคมและบริการการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ เป็นสาคัญ ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิต
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารขยายตัวร้อยละ 4.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 7.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของรายรับผู้ประกอบการรายการกิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม รายการ
กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบกับบริการการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขยายตัวร้อยละ 5.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 14.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ขณะที่กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์และการจาหน่ายสิ่งพิมพ์ การให้บริการด้านซอฟแวร์
และการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ ขยายตัวในเกณฑ์ต่า
สาขาไฟฟ้า ก๊า และระบบปรับอากาศ: กลับมาขยายตัว ตามการขยายตัวของกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า และ
กิจกรรมโรงแยกก๊า ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศขยายตัวร้อย
ละ 1.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย (1) กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าขยายตัวร้อย
ละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนร้อยละ 5.8 เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการอยู่
อาศัยในบ้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.6 ตามการลดลงของการผลิต
อุตสาหกรรม และ (2) กิจกรรมโรงแยกก๊าซขยายตัวร้อยละ 2.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

NESDC
สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ขยายตัว
ร้อยละ 4.5 ชะลอตัวลง
จากการขยายตัวร้อยละ 5.2
ในไตรมาสก่อนหน้าตาม
การชะลอตัวของการใช้
จ่ายภาคครัวเรือน และ
การลดลงของจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้าลดลง
ร้อยละ 6.0
ตามการลดลงของบริการ
ขนส่ง โดยเฉพาะบริการ
ขนส่งทางอากาศ
สอดคล้องกับการลดลง
ของจานวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ
สาขาข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสารขยายตัว
ร้อยละ 4.4 ชะลอตัวลง
จากการขยายตัวร้อยละ
10.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอ
ตัวของบริการ
โทรคมนาคมและบริการ
การจัดทาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ เป็นสาคัญ
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ
ระบบปรับอากาศ
ขยายตัวร้อยละ 1.1 ตาม
การขยายตัวของกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้า และ
กิจกรรมโรงแยกก๊าซ
18 พฤษภาคม 2563
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สาขาก่อสร้าง: ลดลงทั้งการก่อสร้างภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชน ในไตรมาสแรกของปี 2563 การผลิต
สาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 9.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างภาครัฐ
ลดลงร้อยละ 13.4 เทียบกับการลดลงร้ อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า ซึ่ งมีส าเหตุ มาจากความล่าช้ าของ
กระบวนการงบประมาณเป็นสาคัญ (การก่อสร้างของรัฐบาลลดลงร้อยละ 29.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 17.4
ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 20.8) การก่อสร้างภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 4.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารที่อยู่
อาศัย การก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่ อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) และสิ่ งก่อสร้ างอื่น ๆ
ปรับตัวลดลง ตามการลดลงของอุปสงค์ภายในประเทศ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 2.2 และเป็น
การลดลงต่ อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 3 ตามการลดลงของดั ช นีราคาหมวดเหล็ กและผลิ ต ภั ณฑ์เ หล็ ก (ลดลง
ร้อยละ 8.5) และหมวดซีเมนต์ (ลดลงร้อยละ 0.3) เป็นสาคัญ

สาขาการก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 9.9 ตามการลดลง
ของการก่อสร้างภาครัฐ
และภาคเอกชน ส่วนหนึง่
เป็นผลจากความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ
ประกอบกับอุปสงค์
ภายในประเทศที่ลดลง

ผู้มีงานทา: ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ตามการลดลงของผู้มีงานทาภาคเกษตร ในขณะที่ผู้มีงานทานอก
ภาคเกษตรกลับมาขยายตัว แต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า ในไตรมาสแรกของปี 2563 ผู้มีงานทา
รวมลดลงร้อยละ 0 7 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้มีงานทาภาคเกษตร
(สัดส่วนร้อยละ 28.78) ลดลงร้อยละ 3.7 และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 สอดคล้องกับการลดลง
ของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญบางรายการ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ามัน
เป็นต้น และผู้ มีงานทานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 71.22) ขยายตัวร้อยละ 0.5 และเป็นการกลับมา
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการกลับมาขยายตัวของผู้มีงานทาในสาขาการศึกษา และสาขาที่พัก
แรมและบริการด้านอาหาร ตามลาดับ ประกอบกับการขยายตัวต่อเนื่องและเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าของ
ผู้มีงานทาในสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ เป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้มีงานทาในสาขา
การผลิ ต อุ ต สาหกรรม และสาขาการขายส่ ง การขายปลี ก และการซ่อมยานยนต์ ฯ ปรับ ตั วลดลง อั ตรา
การว่างงานในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.0 สูงกว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
ผู้ว่างงานจานวน 3.9 แสนคน เทียบกับผู้ว่างงานจานวน 3.5 แสนคนในช่วงเดียวกันในปีก่อน

ภาวะการมีงานทาลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4
ตามการลดลงของจานวน
ผู้มีงานทาภาคเกษตร
ในขณะที่ผู้มีงานทานอก
ภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น

การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
สัดส่วน 2561
%YOY
Q1/63 ทั้งปี ทั้งปี
100 00 1 1 -0.5
ผู้มีงานทารวม
28 78 3 3 -3.3
- ภาคเกษตร
71 22 0 1
08
- นอกภาคเกษตร
16 68 2.5
-1.6
อุตสาหกรรม
6 19 -2.2
4.9
ก่อสร้าง
16 97 -0.7 -0.7
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ
7 79 1.8
1.3
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
38 4 38 2
กาลังแรงงานรวม (ล้านคน)
37 9 37 7
จานวนผู้มีงานทา (ล้านคน)
41
37
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
11
10
อัตราการว่างงาน (%)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

Q1
09
-4.2
32
1.0
10.5
2.4
-0.2
38 3
37 7
35
09

2562
Q2
-0.3
-4.0
15
-0.5
6.2
-0.4
1.1
38 4
37 8
38
10

Q3
-2.1
-1.8
-2.3
-5.2
-2.2
-4.1
3.1
38 0
37 49
39
10

Q4
-1.1
-1.6
-0.9
-3.9
0.2
0.1
-0.7
38 0
37 48
37
10

อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 1.0

2563
Q1
-0.7
-3.7
05
-1.4
-0.2
-1.1
3.7
38 1
37 4
3.9
10

ผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 0.7 ตามการลดลงของผู้มีงานทาภาคเกษตร
อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1 0
(ล้านคน)
การจ้างงาน (แกน ้าย)
38.8
38.4
38.0
37.6
37.2
36.8
36.4
36.0
1Q59
1Q60
1Q61
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
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ด้านการคลัง
ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 534,782.0
ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.2 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จัดเก็บ ดังนี้
(1) รายได้นาส่งของส่วนราชการอื่น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มี รายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้
คลื่ นความถี่เ พื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (4G) (2) ภาษีส รรพสามิต รถยนต์ ซึ่ง สอดคล้ องกั บปริมาณ
การผลิตรถยนต์ที่ลดลงจากปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ผู้บริ โภคชะลอการตั ดสินใจซื้อรถยนต์ (3) การจัด เก็บอากรขาเข้ า ซึ่ง ได้รับ
ผลกระทบจากการหดตั ว ของมู ล ค่ า การน าเข้ า (4) ภาษี สุ ร าฯ เนื่ อ งจากในช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2562
ผู้ประกอบการเร่ งผลิตสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการบริ โภคในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่
ในปี 2563 รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ออกไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 (5) การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
และ (6) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษี เงิ นได้ บุ ค คลธรรมดาออกไปจนถึ งวันที่ 31 สิ ง หาคม 2563 เพื่อดู แลและเยีย วยาผลกระทบของ
โรคโควิด 19 ทั้งนี้ ในภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในไตรมาสที่สองลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดในวงกว้างของโรคโควิด 19

ในไตรมาสที่สองของ
ปีงบประมาณ 2563
การจัดเก็บรายได้สทุ ธิของ
รัฐบาลลดลงร้อยละ 5.2
เนื่องจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจและ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดในวงกว้างของ
โรคโควิด 19

รวมครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 1,143,568.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ปีงบประมาณ
รายได้นาส่งคลังสุทธิ (พันล้านบาท)
เทียบปีก่อน (%)
ที่มา: กระทรวงการคลัง

2561
ทั้งปี

ทั้งปี

Q1

2562
Q2

Q3

Q4

H1

2563
Q1

Q2

2,536.9
7.7

2,566.1
1.1

596.6
9.0

564.2
5.9

776.1
2.9

629.2
-10.5

1,143.6
-1.5

608.8
2.0

534.8
-5.2

ภาพรวมการเบิกจ่ายภาครัฐ
ขยายตัวจากรายจ่าย
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจา ขณะทีร่ ายจ่าย
ทั้งสิ้น 920,868.0 ล้านบาท1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 (รายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ขณะที่รายจ่ายลงทุน ลงทุนลดลง ตามความล่าช้า
ลดลงร้อยละ 12.0) ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 811,041.8 ของการประกาศใช้ พ.ร.บ.
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกั นของปีงบประมาณก่อนร้ อยละ 21.1 (อัตราการเบิกจ่ายร้ อยละ 25.3 งบประมาณรายจ่าย
สูงกว่าร้อยละ 22.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น) จาแนกเป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 746,608.0 ล้านบาท ประจาปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 28.9 สูงกว่าร้อยละ 23.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และ
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 64,433.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.7 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 10.5 ต่ากว่า
ใน Q2/FY 2563 อัตรา
ร้ อยละ 18.2 ในไตรมาสเดี ย วกั นของปี ก่ อน) เนื่ องจากความล่ า ช้ า ของการประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ
เบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณฯ
รายจ่ายประจาปีอยู่ที่
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 การเบิกจ่ายรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนในเดือนมีนาคม
ร้อยละ 25.3 (อัตรา
2563 ขยายตัวในเกณฑ์สูงอยู่ที่ร้อยละ 148.8 และร้อยละ 22.5 ตามลาดับ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจา
และรายจ่ายลงทุนอยู่ที่
ร้อยละ 28.9 และร้อยละ
10.5 ตามลาดับ)
1

การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย (1) งบประมาณรายจ่ายประจาปี (2) งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี (3) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รว มบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และ (4) เงินกู้นอก
งบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในไตรมาสที่สอง
เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย
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ที่มา: GFMIS

ที่มา: GFMIS

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 62,817.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีของปีก่อนร้อยละ 3.0 (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 23.9 สูงกว่าร้อยละ 16.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
(3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท จากัด (มหาชน)) จานวน 49,617.3 ล้านบาท 2
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 10.1 ตามการปรับเพิ่มแผนการลงทุนของบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) บริ ษัท ทีโ อที จากั ด (มหาชน) และการรถไฟแห่ งประเทศไทย เป็ นส าคั ญ และ
(4) การเบิกจ่ ายเงินกู้ นอกงบประมาณ จานวน 850.1 ล้ า นบาท สูง กว่า ไตรมาสเดี ย วกันของปีก่อนที่มี
การเบิกจ่าย 431.3 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในส่วนของเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
(Development Policy Loan: DPL)
รวมครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐรวม 1,791,957.1 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
จานวน 1,540,569.8 ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 48.1 ต่ากว่าร้อยละ 52.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน)
แบ่ ง เป็ น การเบิ ก จ่า ยรายจ่า ยประจ า 1,450,090.8 ล้ า นบาท (อั ต ราการเบิ กจ่า ยร้ อยละ 56.0 ต่ ากว่ า
ร้อยละ 56.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 90,479.0 ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่าย
ร้อยละ 14.8 ต่ากว่าร้อยละ 31.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) (2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จานวน 143,473.0 ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 54.5) (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวม
บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน)) คาดว่ามีจานวน 112,033.7 ล้านบาท 3 และ (4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอก
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,369.3 ล้านบาท

ใน H1/FY 2563 อัตรา
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563
อยู่ที่ร้อยละ 48.1 (อัตรา
เบิกจ่ายรายจ่ายประจา
และรายจ่ายลงทุนอยู่ที่
ร้อยละ 56.0 และร้อยละ
14.8 ตามลาดับ)

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,018,731.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0
ของ GDP ประกอบด้วย เงินกู้ภายในประเทศ 6,827,337.3 ล้านบาท (ร้อยละ 42.8 ของ GDP) และเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 191,394.1 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2 ของ GDP) โดยแบ่งเป็นหนี้ของรัฐบาล 5,807,898.9 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เ ป็นสถาบันการเงิน 887,573.1 ล้านบาท หนี้รัฐ วิสาหกิจที่เป็นสถาบั นการเงิน (รัฐบาล
ค้าประกัน) 315,231.0 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 8,028.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.7 ร้อยละ
12.6 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 0.1 ของหนี้สาธารณะคงค้าง ตามลาดับ

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ
สิ้นเดือนมีนาคม 2563
อยู่ที่ร้อยละ 44.0 ของ
GDP

หนี้สาธารณะคงค้าง
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ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ สศช.

2
3

รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3,459.0 ล้านบาท
รวมรายจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5,488.7 ล้านบาท
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ฐานะการคลัง: ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 37,361 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
การเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 6,846 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 56,581 ล้านบาท ทาให้
รัฐบาลเกินดุลเงินสดสุทธิ 26,066 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
2563 จานวน 316,370 ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ มีจานวนทั้งสิ้น 342,436
ล้านบาท

ฐานะเงินคงคลัง ณ สิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
มีจานวนทั้งสิ้น 342,436
ล้านบาท

รวม 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 198,336 ล้านบาท ขาดดุลเงิน
นอกงบประมาณ 55,078 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 82,895 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาล
ยังคงขาดดุลเงินสดหลังกู้สุทธิ 170,519 ล้านบาท
สถานะเงินคงคลัง
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ที่มา: กระทรวงการคลัง

ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงร้อยละ 0 50 มาอยู่ที่ร้อยละ 0 75 ต่อปี ในไตรมาสแรกของปี 2563
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุ มภาพันธ์ 2563 และ
การประชุมนัดพิเศษเมื่ อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้ ปรั บลดอัต ราดอกเบี้ย นโยบายลงครั้ งละ
ร้ อยละ 0.25 ทาให้ อัต ราดอกเบี้ ย นโยบายอยู่ ที่ร้อยละ 0.75 ต่ อปี เนื่ องจากประเมิ น ว่า การระบาดของ
โรคโควิด 19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาก โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว
และการส่งออกสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังรายได้ของธุรกิจและครัวเรือน ทั้งนี้ การดาเนินนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายมากขึ้นของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคม 2 ครั้ง ทาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงจากร้อยละ 1.50 - 1.75 เป็น
ร้อยละ 0.00 - 0.25 ต่อปี ธนาคารกลางรัสเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกุมภาพันธ์ลงจากร้อยละ
6.25 เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี สาหรับธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และมาเลเซีย ในไตรมาสแรกของปี 2563 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสองครั้ง โดยอินโดนีเซียปรับ
ลดจากร้อยละ 5.00 เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี ฟิลิปปินส์ปรับลดจากร้อยละ 4.00 เป็นร้อยละ 3.25 ต่อปี และ
มาเลเซียปรับลดจากร้อยละ 3.00 เป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากนี้ หลายประเทศได้มีการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินโดยการดาเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มเติม อาทิ สหรัฐฯ ประกาศดาเนินมาตรการ
แบบไม่จากัดวงเงิน สหภาพยุโรปประกาศเพิ่มปริ มาณเงินประมาณ 20,000 ล้านยูโรต่อเดือน และอังกฤษ
ประกาศเพิ่มปริมาณเงินประมาณ 6.45 แสนล้านปอนด์ เป็นต้น

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ปรับตัวลดลง สอดคล้อง
กับการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในประเทศ
เศรษฐกิจหลักและหลาย
ประเทศในภูมิภาค เพื่อ
รองรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด 19

ในเดือ นเมษายน 2563 ธนาคารกลางรัส เซีย ประกาศปรับลดอั ตราดอกเบี้ ยนโยบายลงร้ อยละ 0.50 เป็ น
ร้อยละ 5.50 ต่อปี และฟิลิปปินส์จากร้อยละ 3.25 เป็นร้อยละ 2.75 ต่อปี

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

18 พฤษภาคม 2563

15

NESDC

Economic Outlook
(ร้อยละ)

2561
ทั้งปี

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
2562
Q1
Q2
Q3
Q4

ทั้งปี
2.25-2.50 1.50-1.75 2.25-2.50
สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป
0.00
0.00 0.00
อังกฤษ
0.75
0.75 0.75
ญีป่ นุ่
-0.10 -0.10 -0.10
แคนาคา
1.75
1.75 1.75
ออสเตรเลีย
1.50
0.75 1.50
นิวซีแลนด์
1.75
1.00 1.75
รัสเซีย
7.75
6.25 7.75
จีน
4.35
4.35 4.35
เกาหลีใต้
1.75
1.25 1.75
อินเดีย
6.50
5.15 6.25
อินโดนีเซีย
6.00
5.00 6.00
ฟิลปิ ปินส์
4.75
4.00 4.75
มาเลเซีย
3.25
3.00 3.25
ไทย
1.75
1.25 1.75
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.

Q1

มค

2563
กพ

มี ค

เม ย

2.25-2.50 1.75-2.00 1.50-1.75 0.00-0.25 1.50-1.75 1.50-1.75 0.00-0.25 0.00-0.25

0.00
0.75
-0.10
1.75
1.25
1.50
7.50
4.35
1.75
5.75
6.00
4.50
3.00
1.75

0.00
0.75
-0.10
1.75
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1.00
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4.35
1.50
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5.25
4.00
3.00
1.50

0.00
0.75
-0.10
1.75
0.75
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6.25
4.35
1.25
5.15
5.00
4.00
3.00
1.25

0.00
0.10
-0.10
0.25
0.25
0.25
6.00
4.35
0.75
4.40
4.50
3.25
2.50
0.75

0.00
0.75
-0.10
1.75
0.75
1.00
6.25
4.35
1.25
5.15
5.00
4.00
2.75
1.25

0.00
0.75
-0.10
1.75
0.75
1.00
6.00
4.35
1.25
5.15
4.75
3.75
2.75
1.00

0.00
0.10
-0.10
0.25
0.25
0.25
6.00
4.35
0.75
4.40
4.50
3.25
2.50
0.75

0.00
0.10
-0.10
0.25
0.25
0.25
5.50
4.35
0.75
4.40
4.50
2.75
2.50
0.75

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้ ง
เงินฝากและเงินกู้ลง โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.32 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 1.08 ต่อปี ต่าสุดใน
รอบ 38 ไตรมาส เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ย ซึ่งปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.15 เป็นร้อยละ 6.02 ต่อปี ต่าสุดในรอบ 39 ไตรมาส ด้านธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยู่ที่ร้อยละ 1.20 และ 6.65 ตามลาดับ จากระดับ
ร้อยละ 1.33 และ 6.69 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ สาหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยู่ที่ร้อยละ 1.40 และ 6.38 ตามลาดับ ในส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ นฝากที่ แ ท้จ ริ ง เฉลี่ ย และอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ MLR ที่แ ท้จริ ง เฉลี่ ย ปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อยตาม
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ

สถาบันการเงินทีร่ บั ฝากเงิน
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ทัง้
เงินฝากและเงินกู้
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง
ปรับตัวลดลงอย่างช้า ๆ
ตามการปรับลดดอกเบี้ย
ของสถาบันการเงิน ก่อนที่
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน
เมษายนตามการลดลงของ
อัตราเงินเฟ้อ

ในเดือนเมษายน 2563 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและสถาบันการเงินเฉพาะกิจปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
สินเชือ่ ธุรกิจภาคเอกชนขยายตัว ขณะทีส่ นิ เชือ่ ครัวเรือนชะลอตัวต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2563 ยอด
คงค้างสินเชือ่ ภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึน้ จากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น
ผลจากสินเชือ่ ธุรกิจทีก่ ลับมาขยายตัวร้อยละ 3.7 หลังจากปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ
สินเชือ่ ในระบบของธนาคารพาณิชย์ทใี่ ห้กยู้ มื กับภาคการผลิต และการขายส่งและการขายปลีกทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.0
และร้อยละ 0.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.3 และร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ สาหรับยอดคงค้างเงิน
ให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระบบของธนาคารพาณิชย์ยงั คงลดลงต่อเนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 0.2 จากลดลง
ร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะทีส่ นิ เชือ่ ครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 3.7
ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึง่ เป็นผลจากการชะลอตัวของสินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในสาขาการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
การซือ้ หรือเช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต สินเชือ่ กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loans)4
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในทุกประเภทธุรกิจ จากระดับ 436,238 ล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า
(ร้อยละ 2.8 ของสินเชือ่ รวม) เป็น 1,254,758 ล้านบาท (ร้อยละ 7.8 ของสินเชื่อรวม) โดยสาขาที่มีมูลค่าสินเชื่อ
กล่าวถึงพิเศษสูงสุด ได้แก่ การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล สาขาการผลิต และสาขาการขายส่งและการขายปลีก
4

สินเชื่อภาคเอกชนของ
สถาบันรับฝากเงินขยายตัว
เร่งขึ้น ขณะที่สินเชื่อ
ครัวเรือนชะลอลงอย่าง
ช้า ๆ ตามการชะลอตัว
ของการซื้อหรือเช่าซื้อ
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และ
การจัดหาที่อยู่อาศัย

สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loans) หมายถึง สินเชื่อที่ระยะเวลาค้างชาระ มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
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สินเชื่อภาคเอกชน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
ขยายตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า

% YOY
10

สินเชื่อภาคเอกชน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
สินเชื่อธุรกิจ (แกนขวา)
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

-2

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2563 ค่าเงินบาท
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 31.28 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากค่าเฉลีย่ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับค่าเงินของประเทศ
ส่วนใหญ่ในภูมภิ าคทีม่ กี ารอ่อนค่าลงในไตรมาสนี้ อาทิ ค่าเงินของสิงคโปร์ อินเดีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม และญี่ปุ่น ขณะที่ค่าเงินของฟิลิปปินส์ ่องกง ไต้หวัน เคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น สาหรับปัจจัย
ที่สง่ ผลกระทบต่อค่าเงินบาททีส่ าคัญมาจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอันเนือ่ งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ ค่าเงินบาทยังได้รับผลจากการ
ไหลออกสุทธิของเงินลงทุน โดยเฉพาะการออกไปลงทุนต่างประเทศของนักลงทุนไทยทั้งในรูปแบบการลงทุน
ทางตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบกับการไหลออกของเงินลงทุนจากต่างชาติตามสถานะขายสุทธิทั้งใน
ตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดตราสารทุน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า/คู่แข่งอื่น ๆ เงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่าลง
สะท้อนจากดัชนีคา่ เงินบาท (NEER)5 ในไตรมาสแรกอยูท่ ี่ 123.29 ลดลงจากค่าเฉลีย่ ในไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 2.8
ในเดือนเมษายน 2563 เงินบาทมีการเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าลง โดยมีปัจจัยที่สาคัญมาจากเศรษฐกิ จ
ในภาพรวมที่มีแนวโน้ มปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และการระงับจัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งภายหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศจะดาเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) แบบ
ไม่ จากัด วงเงิน และการประกาศตั วเลขจานวนผู้ ยื่นขอสวัส ดิการการว่างงานของสหรั ฐ ฯ ที่ป รับ ตั วเพิ่มขึ้ น
ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตาม
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทเฉลี่ยในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 32.64 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 1.7 จากค่าเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า

เงินบาทอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีหลักทรัพย์ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่มูลค่า ื้อขายเฉลีย่ ต่อวันเพิ่มขึ้น
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เงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า
ลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ท่ามกลางความวิตก
กังวลเกีย่ วกับการระบาด
ของโรคโควิด 19 และ
การไหลออกสุทธิของ
เงินลงทุนทั้งการลงทุน
โดยตรงและการลงทุน
ในหลักทรัพย์
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ธปท. เริ่มปรับใช้สกุลเงินพร้อมน้าหนักใหม่ในการคานวณดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร้อมปรับปีฐานของ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับปีที่ใช้คานวณน้าหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการค้าตามความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้น
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วง
เดือนมีนาคม ทาให้มีการใช้มาตรการหยุดการ ื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว (Circuit Breaker) 3 ครั้ง โดย ณ
สิ้นไตรมาสดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,126 จุด ลดลงร้อยละ 28.7 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ปรั บปรุงเกณฑ์การกาหนดราคาเสนอซื้ อขายสู งสุดและต่าสุ ด
(Ceiling & Floor) และเกณฑ์การหยุ ด การซื้ อขายหลั กทรั พย์ (Circuit Breaker) รวมทั้ง ได้ มีการกาหนด
หลั กเกณฑ์เ กี่ ย วกั บ มาตรการด าเนิ นการเมื่ อมี เ หตุ การณ์ ที่อาจมี ผลกระทบต่ อตลาดหลั กทรั พย์ ( Market
Disruption) เพื่อรักษาเสถียรภาพของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของไทยในไตรมาสนี้
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับประเทศในภูมิภาค โดยมีปจั จัยสาคัญ ได้แก่ (1) การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่
ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจที่ต้องหยุดให้บริการเนื่องมาจาก
มาตรการเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งกลุม่ ธนาคารที่มีความเสี่ยงจากความสามารถในการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้ และ (2) การลดลงของราคาน้ามันอันเนื่องมาจากความต้องการใช้น้ามันดิบ รวมทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตน้ามันในการลดอัตรากาลังการผลิตน้ามัน ซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน
ในเดือนเมษายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิม่ ขึน้ จากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 15.6 มาอยู่ที่ 1,302 จุด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 คลี่คลายลงและมีสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะส่งผลให้มีการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศและนักลงทุนรายย่อยเป็นผูซ้ อื้ สุทธิ ขณะทีน่ กั ลงทุนต่างชาติยงั ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนือ่ ง
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวในลักษณะมีความชันเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า
โดยในช่วงสองเดือนแรกของไตรมาสเส้นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงเนือ่ งจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ต่อมาในเดือนมีนาคมนักลงทุนมีความกังวลเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 มีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปสูป่ ระเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ประกอบกับภาคธุรกิจได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ทาให้มแี รงเทขายในพันธบัตรระยะยาวจานวนมาก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น
มาก นอกจากนี้ ยังเกิดความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ทาให้ภาครัฐต้องดาเนินมาตรการเพื่อรักษา
เสถียรภาพตราสารหนี้ โดยการเข้ารับซือ้ คืนพันธบัตรภาครัฐ และจัดตัง้ กลไกพิเศษเพือ่ ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)
ในเดือนเมษายน 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม ทัง้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะสั้ นและระยะยาว ซึ่ ง เป็ นผลจากการเข้ า ไปแทรกแซงตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ องของภาครั ฐ โดยเฉพาะ
การประกาศมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั กองทุนรวม
การตัง้ กองทุนรวมเสริมสภาพคล่อง (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) และการซือ้ คืนพันธบัตร

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ปรั บ ลดลง
มากจากไตรมาสก่อนหน้ า
ท่ามกลางการใช้มาตรการ
หยุดการซื้อขายฯ ชั่วคราว
3 ครั้ง

ตลาดตราสารหนี้มี
ความผันผวนสูง โดย
Yield ระยะสั้นปรับ
ลดลง ขณะที่ Yield
ระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นลดลง ขณะที่ระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น
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ที่มา: ThaiBMA

เงินทุนเคลือ่ นย้ายไหลออกสุทธิ ในสองเดือนแรกของไตรมาสแรกของปี 2563 มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 2.2 พันล้าน เงินทุนเคลื่อนย้ายมีสถานะ
ดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากการออกไปลงทุนต่างประเทศของนักลงทุนไทย ทั้งในรูปแบบของการลงทุนโดยตรง และ ไหลออกสุทธิ
การลงทุนในตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดตราสารทุน อย่างไรก็ดี ยังมีเงินไหลเข้าจากการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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(พันล้านดอลลาร์ สรอ )
- การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
- การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนต่างชาติ
อื่น ๆ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่มา: ธปท.
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ดุลบัญชีเดินสะพัด ในไตรมาสแรกของปี 2563 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (295.8 พันล้าน
บาท) เทียบกับการเกินดุล 12.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (392.0 พันล้านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ
การเกินดุล 10.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (313.2 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่ เป็นผลมาจากการเกินดุลการค้า
8.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (สูงกว่าการเกินดุล 6.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และ
การเกินดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ 1.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (ต่ากว่าการเกินดุล 5.7 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

เงินสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 226.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี net forward
position อีก 34.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.8 เท่าของหนีต้ า่ งประเทศระยะสัน้ (ข้อมูลเบือ้ งต้น ณ
สิน้ เดือนมีนาคม 2563) และเทียบเท่ามูลค่าการนาเข้า 12.9 เดือน (ค่าเฉลีย่ มูลค่าการนาเข้าในไตรมาสแรกของปี 2563)

เงินสารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2563 อยูท่ ี่
226.5 พันล้านดอลลาร์
สรอ.

ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสแรกของปี 2563 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.4 เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ
ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เท่ากับ
การเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เนื้อสัตว์
รวมถึงไข่ไก่และผลิตภัณฑ์นม ซึง่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.7 ตามลาดับ ในขณะที่ดัชนีราคา
ในหมวดทีม่ ใิ ช่อาหารและเครือ่ งดืม่ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 เท่ากับการลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ตามการ
ปรับตัวลดลงของดัชนีราคาหมวดพลังงานร้อยละ 4.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ เี่ ฉลีย่ ร้อยละ 0.5 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า6
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.7 ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2562 เป็นผล
จากการปรับตัวลดลงของราคาในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเป็นสาคัญ โดยราคาผลิตภัณฑ์
จากเหมืองปรับตัวลดลงร้อยละ 3.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของราคาลิกไนต์
ปิโตรเลียม และก๊า ธรรมชาติ ร้อยละ 4.4 เทียบกับ การลดลงร้อยละ 6.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และราคา
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมลดลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และเคมีภณั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ปรับตัวลดลง ในขณะที่ ราคาผลผลิตเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 ต่อเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาผลผลิตการเกษตร และสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ7
6
7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
เฉลีย่ ร้อยละ 0.4 ตาม
การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ไม่มีแอลกอฮอล์ ขณะที่
ดัชนีราคาหมวดพลังงาน
ลดลง
ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง
ร้อยละ 0.4 ตาม
การปรับตัวลดลงของ
ราคาผลิตภัณฑ์จากเหมือง
และราคาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ในขณะที่
ราคาผลผลิตเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้น

ในเดือนเมษายน 2563 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ -3.0 และอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.4 เฉลีย่ 4 เดือนแรกของปี 2563 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ -0.4 และอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.5
ในเดือนเมษายน 2563 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 4.3 เฉลี่ย 4 เดือนแรกของปี 2563 ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลงร้อยละ 1.4
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2 ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสแรกของปี 2563
ราคาน้ามันดิบอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2563
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยู่ที่ 49.31 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 19.6 จากค่าเฉลี่ย 61.30 ดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ
19.0 จากราคาเฉลี่ย 60.90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2562
การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนี้มีสาเหตุมาจาก (1) ปริมาณน้ามันดิบคงคลังของ
กลุม่ OECD (เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 3,085 ล้านบาร์เรล (สูงกว่าปริมาณน้ามันดิบคงคลัง
ของกลุ่ม OECD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2,858 ล้านบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วง
เดีย วกั นของปี ก่อน (2) การชะลอตั วของเศรษฐกิจโลกและความวิต กกั งวลต่อสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ทาให้ความต้องการน้ามันดิบยังลดลงอย่างช้า ๆ และ (3) การเพิ่มกาลังการผลิตของรัสเซียกับ
ซาอุดอิ าระเบีย ในช่วงสงครามราคาน้ามันเดือนมีนาคม
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ /บาร์เรล)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลี่ย
2560
ทั้งปี
50.90 54.78 52.99 53.18 52.97
Q1
62.94 67.26 63.79 64.12 64.52
Q2
68.07 75.22 72.23 72.28 71.95
2561
Q3
69.52 75.88 74.03 74.32 73.47
Q4
59.57 68.96 68.13 68.56 66.30
ทั้งปี
65.05 71.84 69.54 69.82 69.08
Q1
54.88 63.79 63.20 63.34 61.30
Q2
59.62 68.17 67.15 67.37 65.58
2562
Q3
56.38 61.96 61.04 61.48 60.22
Q4
56.73 62.29 62.05 62.42 60.90
ทั้งปี
56.85 63.99 63.31 63.59 61.94
Q1
45.77 50.48 50.49 50.53 49.31
ม.ค.
57.70 63.74 64.47 64.58 62.62
2563
ก.พ.
50.42 55.27 54.18 54.19 53.51
มี.ค.
30.45 33.73 33.84 33.04 32.95
เม.ย.
16.89 26.93 20.67 20.42 21.23
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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WTI
18.1
21.5
41.8
44.0
7.4
27.8
-12.8
-12.4
-18.9
-4.8
-12.6
-16.6
11.7
-8.3
-47.7
-73.6

อัตราการขยายตัว (%YOY)
BRENT DUBAI OMAN
21.6
27.8
27.4
23.4
20.6
20.2
48.7
46.7
46.1
44.9
46.7
46.6
11.9
15.0
15.7
31.1
31.2
31.3
-5.2
-0.9
-1.2
-9.4
-7.0
-6.8
-18.4
-17.6 -17.3
-9.7
-8.9
-9.0
-10.9
-9.0
-8.9
-20.9
-20.1 -20.2
5.8
9.4
9.1
-14.1
-15.5 -15.7
-49.7
-49.3 -50.6
-62.4
-70.9 -71.3

ราคาน้า้ มันดิบปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตาม
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้า้ มันดิบคงคลัง
ของกลุ่ม OECD
การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและ
สงครามราคาน้้ามัน

เฉลี่ย
23.7
21.5
45.9
45.6
12.6
30.4
-5.0
-8.9
-18.0
-8.1
-10.3
-19.6
8.9
-13.6
-49.1
-69.4

18 พฤษภาคม 2563

20

Economic Outlook

NESDC

3 เศรษฐกิจโลกไตรมาสแรกของปี 2563
ในไตรมาสแรกของปี 2563 เศรษฐกิจโลกเริม่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทีม่ กี ารแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตเป็นวงกว้างครอบคลุมในหลายประเทศ ความรุนแรงของการแพร่ระบาดทาให้
จานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และส่งผลให้
รัฐบาลหลายประเทศจาเป็นต้องดาเนินมาตรการควบคุมและจากัดการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ
อย่างเข้มงวด รวมทั้งการปิดสถานที่และระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ซึ่ง
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนับตัง้ แต่ในช่วงเดือนมีนาคม เมื่อรวมกับผลกระทบที่เกิดจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าในช่วงก่อนหน้า ทาให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในไตรมาสแรกของปี 2563 เริ่มชะลอตัว
หรือปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับ ส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ดาเนิน
มาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมผลกระทบ ประกอบด้วย (i)
มาตรการทางการเงิน โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ การขยายวงเงิน
การเข้ า ซื้ อสิ นทรั พ ย์ (QE) เพื่อ เพิ่ มสภาพคล่ อ งให้ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ การเข้ า ซื้ อกองทุน หรื อหุ้ นกู้ ข อง
ภาคเอกชนการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ii) มาตรการทางการคลังที่
สาคัญ อาทิ การใช้จ่ายภาครัฐโดยตรง เงินโอนให้กับครัวเรือนและประชาชน มาตรการด้านภาษี ลดเงินสมทบ
และค่าธรรมเนียม การค้าประกันสินเชื่อภาคธุรกิจ (iii) มาตรการลดผลกระทบด้านการจ้างงาน อาทิ การให้เงิน
อุดหนุนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือหยุดงาน การเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้ว่างงาน การอุดหนุน
นายจ้างเพื่อไม่ให้เลิกจ้าง และ (iv) มาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของประชาชนต่าง ๆ
นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ สรอ.
ทาให้ธนาคารกลางหลัก 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคาร
กลางแคนาดา ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ และธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้มีข้อตกลงร่วมในการผ่อนปรนเงื่อนไข
ในการใช้ Standing US Dollar Liquidity Swap Line รวมถึ ง การเพิ่มความถี่ ใ นการท า Swap จากราย
สัปดาห์เป็นรายวัน นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้เปิดให้มี Swap Line เป็นการชั่วคราวกับธนาคาร
กลางเม็กซิโก บราซิล สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวมทั้งเปิด
Temporary Repurchase Agreement Facility (FIMA Repo Facility) ให้ธนาคารกลางและองค์กรระหว่าง
ประเทศ8 เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน 2563
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก (Advance Estimate) ขยายตัวร้อยละ 0.3 (%YoY) ชะลอลงจากร้อยละ
2.3ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นอัตราการขยายตัวต่าที่สุดในรอบ 41 ไตรมาส ตามการลดลงของภาคการผลิต
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ สะท้อนจากดัชนีผู้ จัดการฝ่ายซื้ อ (PMI) ภาคอุต สาหกรรม ปรับลดมาอยู่ ที่
50.4 ต่าสุดในรอบ 11 ปี และดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 47.5 ต่าสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 2551 การลดลง
ของภาคการผลิตได้ส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงาน สะท้อนจากจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรที่ลดลง 2.12
แสนคนเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 41 ไตรมาส ขณะที่อัตราการ
ว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.8 โดยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 4.4 สูงสุดในรอบ 8 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการชะลอตัว
ของการบริ โ ภคภาคเอกชน ในขณะเดี ย วกั น การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้ อ ยละ 4.8 ต่ าสุ ด ในรอบ 41
ไตรมาส ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE Price Index) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
1.6 ในไตรมาสก่อน ภายใต้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (Coronavirus Aid,
Relief, and Economic Security Act) ประกอบด้วยมาตรการที่สาคัญ อาทิ การขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน
ชดเชยการว่างงาน การลดและเลือ่ นการจ่ายภาษี รวมถึงการพักชาระหนีเ้ พือ่ การศึกษา มาตรการสินเชือ่ ให้กบั ธุรกิจ
SMEs ในการรั กษาการจ้า งงาน (Paycheck Protection Program) และงบประมาณเพิ่มเติ มส าหรั บ ภาค
สาธารณ สุ ข ( Health Care Enhancement Act) นอก จากนี้ ใ นส่ ว นขอ ง มาต ร การทาง การเงิ น
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มกี ารประชุมด่วน (Unscheduled) ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน
8

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 0.3 ต่าสุดในรอบ
41 ไตรมาส ตามการลดลง
ของภาคการผลิต
การชะลอตัวของ
การบริโภคภาคเอกชน
และการลดลงของ
การลงทุนภาคเอกชน
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น
ของอัตราการว่างงาน
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยัง
ต่ากว่าเป้าหมายนโยบาย
การเงิน

เฉพาะธนาคารกลางและองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ มี บั ญ ชี อ ยู่ กั บ ธนาคารกลางสหรั ฐ ฯ สาขานิ ว ยอร์ ค โดยสามารถน าพั น ธบั ต รรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ
ที่อยู่ฝากไว้กับธนาคารกลางสหรัฐฯ มาแลกเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องภายในประเทศได้
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ในวั น ที่ 3 มี น าคม และ 15 มี น าคม โดยได้ มี ม ติ ป รั บ ลดดอกเบี้ ย นโยบายลงร้ อ ยละ 0.50 และ
ร้ อ ยละ 1.00 Basis point ตามล าดั บ จากร้ อยละ 1.50 – 1.75 มาอยู่ ที่ ร้อ ยละ 0 – 0.25 รวมถึ ง ได้ มี
การดาเนินมาตรการทางการเงินที่สาคัญอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องภาคธุรกิจและรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจ อาทิ การขยายมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์โดยไม่จากัดวงเงิน และครอบคลุมไปถึง Commercial
Mortgage-backed Securities9 การเข้ าซื้ อตราสารหนี้ระยะสั้ น (Term Asset-Backed Securities Loan
Facility) หรือมาตรการ TALF10 มาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงิน (Money Market Liquidity
Facility (MMLF)) และมาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้ กับครั วเรือนรวมถึ ง รั ฐ บาลท้องถิ่ น (Primary Dealer
Credit Facility (PDCF))
เศรษฐกิจยูโรโ น ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.2 (%YoY) เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ใน
ไตรมาสที่สี่ ของปี 2562 นับเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 42 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2552)
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.8 (%QoQ sa.)
ซึ่งเป็นอัตราการลดลงของเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเศรษฐกิจประเทศสาคัญ ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ เศรษฐกิจฝรั่งเศส และอิตาลี ลดลงร้อยละ 5.4 และ
ร้อยละ 4.8 ตามลาดั บ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเห็นได้อย่างชัดเจนในเดือน
มี น าคม โดยสะท้ อ นผ่ า นดั ช นี PMI Composite ในไตรมาสแรกที่ล ดลงมาอยู่ ที่ 44.2 จากระดั บ 50.7
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 เช่นเดียวกับดัชนี PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ระดับ 26.4 จาก 51.6 ในเดือนก่อน
หน้า ซึ่งเป็นระดับ ต่าสุดเป็นประวัติ การณ์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในไตรมาสแรกอยู่ที่ -8.7711 เป็ น
ระดับต่าสุดในรอบ 21 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2557) ในขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 7.33
ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.1 สาหรับมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
สหภาพยุโรปได้ดาเนินมาตรการทางการคลังภายใต้กรอบมาตรการเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจในช่วงการระบาด
ของโรคโควิค 19 งบประมาณรวม 6.5 หมื่นล้ า นยูโ ร เพื่อสนั บสนุ นงบประมาณด้ า นสาธารณสุ ข รวมถึ ง
เงินสารองเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้ผ่อนคลายข้อบังคับทางการคลัง โดยให้
ประเทศสมาชิกสามารถขาดดุลการคลังได้มากกว่าที่กาหนดไว้เดิม12 ควบคู่ไปกับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่
ดาเนินนโยบายการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 ขณะเดียวกัน ธนาคาร
กลางยุ โ รปได้ ด าเนิ น มาตรการขยายการเข้ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ Pandemic Emergency Purchase
Programme13 โดยการเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์จากเดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร เป็นวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์
รวม 7.5 แสนล้านยูโร โดยจะแบ่งการเข้าซื้อในแต่ละเดือนออกไปไม่น้อยกว่าสิ้นปี 2563 นอกจากนี้ ยังได้ลด
เกณฑ์ของประเภทสินทรัพย์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิก รวมถึง
มาตรการ Targeted Longer-term Refinancing Operations ระยะที่ 3 (TLTRO-III) ที่มีการปรับมาตรฐาน
การให้สินเชื่อให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นสาหรับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการ
ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
เศรษฐกิ จญี่ ปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้ า ตามการลดลงของการผลิ ต การส่ งออก และ
การบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากเครื่องชี้ที่สาคัญ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ
47.1 ต่าสุดในรอบ 29 ไตรมาส และอยู่ในระดับต่ากว่า 50.0 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 ขณะที่การส่งออกลดลง
ร้อยละ 4.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 และดัชนีค้าปลีกลดลงร้อยละ 1.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 3.8
ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 36.2 ต่าสุดในรอบ 35 ไตรมาส
ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.4 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.5 สาหรับการดาเนินมาตรการเพื่อ
รองรับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 รอบ เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ และ 10 มีนาคม 2563 โดยมีมาตรการที่สาคัญ ๆ อาทิ เงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างรวมถึงผู้ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระที่ไ ด้ รับ ผลกระทบ สิ นเชื่ อ พิเ ศษแก่ ธุรกิ จ SMEs โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย และหลั กทรั พย์ ค้ าประกั น
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เศรษฐกิจยูโรโซนลดลง
ร้อยละ 3.2 ซึ่งเป็นอัตรา
การลดลงมากที่สดุ ในรอบ
42 ไตรมาส สอดคล้องกับ
การลดลงของดัชนี PMI
และดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่ต่าสุดในรอบ 21
ไตรมาส

เศรษฐกิจญีป่ ุ่นมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากไตรมาสก่อน
ตามการชะลอตัวของ
การบริโภคและการลดลง
ของการส่งออก ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อยังต่ากว่า
เป้าหมายนโยบายการเงิน
ทาให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นมี
มติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ระดับเดิม

มาตรการดังกล่าวประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการประกาศขยายมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์เป็นครั้งที่ 2 หลังจากการขยายวงเงินมาแล้วในวันที่ 15
มีนาคม 2563
มาตรการ TALF จะเน้นไปที่การเพิ่มสภาพคล่องให้กับ Asset-backed Securities ที่ผูกกับสินเชื่อต่าง ๆ เช่น เงินกู้เพื่ อการศึกษา สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่ อ
บัตรเครดิต เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยประสบความสาเร็จในช่วงปี 2551 - 2552
ระดับปกติดัชนีมีค่าเป็น 0 โดยระดับน้อยกว่าศูนย์จะสะท้อนความเชื่อมั่นที่ลดลง
ข้อกาหนดเดิมระบุว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะขาดดุลการคลังได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP
เบื้องต้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ธนาคารกลางยุโรปได้เพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์เป็น 1.2 แสนล้านยูโร โดยดาเนินการถึงสิ้นปี 2563 แต่ต่อมาในวันที่ 18
มีนาคม 2563 ได้ทาการประกาศมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme ดังกล่าว
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การเลื่อนการจ่ายภาษีเงินได้ทั้งนิติบคุ คลและบุคคลธรรมดาออกไป ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
ธนาคารกลางญี่ ปุ่ นได้ ป ระกาศมาตรการสิ น เชื่ อพิ เ ศษ (Special Funds-Supplying Operations) ให้ กั บ
ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยวงเงินรวม 8 ล้านล้านเยน โดยมีระยะเวลาการชาระคืน
ไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งเพิ่มเพดานการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารกลางญี่ปุ่นทั้งตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น
(Commercial Paper) และหุ้นกู้ภาคเอกชน จากเดิม 2.2 ล้านล้านเยน เป็น 3.2 ล้านล้านเยน และจาก 3.2
ล้านล้านเยน เป็น 4.2 ล้านล้านเยน ตามลาดับ โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมดังกล่า ว
ภายในเดือนกันยายน 2563 รวมถึงการเพิ่มเพดานการถือครองกองทุน ETF และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
(J-REIT) เป็น 12 ล้านล้านเยน และ 180 ล้านล้านเยน ตามลาดับ
เศรษฐกิจจีน ลดลงร้อยละ 6.8 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2535 ที่เริ่มมีการจัดเก็บ
ข้อมูลรายไตรมาส ตามการลดลงในทุกสาขาการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
โดยดัชนีผจู้ ดั การฝ่ายจัดซือ้ ภาคการผลิต (Caixin PMI) ลดลงมาอยูร่ ะดับเฉลีย่ 47.2 ต่ากว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรก
ในรอบ 3 ไตรมาส สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ลดลงร้อยละ 13.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.0
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการส่งออกไปยังตลาดสาคัญที่ปรับตัวลดลง อาทิ สหรัฐฯ ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี และ
เกาหลีใต้ สาหรับด้านการใช้จ่ายปรับตัวลดลงทั้งการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสะท้อนจากยอดค้าปลีกที่ลดลง
ร้ อ ยละ 19.0 และการลงทุ นในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรที่ล ดลงร้ อ ยละ 16.1 ในด้ า นเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สูงสุดในรอบ 34 ไตรมาส
ด้านทุนสารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 3,060.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่าสุด
ในรอบ 17 เดือน ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินของภาคธุรกิจ ณ สิ้นปี 2562 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 149.3 ต่อ
GDP ภายใต้แนวโน้มการชะลอตัวอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ส่งผลให้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่ างต่อเนื่ อง โดยการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายเงินกู้ (Loan Prime Rate: LPR) ระยะ 1 ปี จากร้อยละ 4.15 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.05 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563 ควบคู่ กับ การปรั บลดสั ดส่ วนเงิ นสารองของธนาคารพาณิ ช ย์ (Reserve Requirement
Ratio: RRR) ร้ อ ยละ 0.50 - 1.00 ส าหรั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ SMEs และ
บริษัทเอกชน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตร
(Reverse repo) อายุ 7 วัน เมื่ อวันที่ 30 มี นาคม 2563 ลงมาอยู่ ที่ร้อยละ 2.20 จากร้ อยละ 2.40 และ
มาตรการทางการคลังที่สาคัญ อาทิ การลดภาษีให้แก่อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ การขนส่งสาธารณะ
และโลจิส ติกส์ การเพิ่มโควตาการออกพันธบั ตรให้ แก่รัฐบาลท้องถิ่ น การพักช าระและลดการจ่า ยเงินเข้ า
กองทุนประกันสังคม และการยกเว้นและลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าและต่าสุดในรอบหลายไตรมาส
ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลง
จากร้อยละ 2.3 ต่าสุดในรอบ 42 ไตรมาส โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของการบริโ ภคภาคเอกชน ขณะที่
การใช้จ่า ยภาครั ฐบาล การลงทุนรวม และการส่ง ออกสินค้า และบริ การขยายตั วเร่ งขึ้ น เศรษฐกิ จไต้ห วัน
ขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ต่าสุดในรอบ 16 ไตรมาส ตามการปรับตัว
ลดลงของการบริโภคภาคเอกชนและการชะลอตัวของการลงทุนรวม ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น
เศรษฐกิจสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 2.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งต่าสุดในรอบ 44
ไตรมาส ตามการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง และภาคบริการ ขณะที่เศรษฐกิจ ่องกง
ลดลงร้อยละ 8.9 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่
มีการจัดเก็บข้อมูลในปี 2517 ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนรวม และการส่งออกสินค้า
และบริการ ในขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น สาหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ลดลงจากไตรมาสก่อน
หน้าตามการลดลงของราคาหมวดอาหาร ยกเว้นเกาหลีใต้ที่อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาหมวดอาหารและพลังงาน
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เศรษฐกิจจีน ลดลงร้อยละ
6.8 ซึง่ เป็นการลดลง
ครั้งแรกในประวัติการณ์
ตามการลดลงทั้งในภาค
เกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ รวมทัง้
การลดลงของมูลค่า
การส่งออกสินค้า ยอดค้า
ปลีกและการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามการเร่ง
ตัวขึ้นของราคาหมวด
อาหาร

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
NIEs ชะลอตัวและต่าสุดใน
รอบหลายไตรมาส
เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินมาตรการ
ปิดเมืองเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยเฉพาะการบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุน
รวม

18 พฤษภาคม 2563

23

NESDC

Economic Outlook
เศรษฐกิ จ กลุ่ ม ประเทศอาเ ี ย น ส่ ว นใหญ่ ช ะลอตั ว ตามการบริ โ ภคภายในประเทศและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การส่งออกปรับตัวดีขึ้นในหลายประเทศโดยส่วนหนึ่งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยน
ทิศทางการค้าอันเนื่ องมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยเศรษฐกิจอิ นโดนีเซี ย
ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงจากร้อยละ 5.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ต่ าสุดในรอบ 73 ไตรมาส ตามการชะลอตั ว
การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนรวม ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น เศรษฐกิจเวียดนาม
ขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ต่าสุดในรอบ 44 ไตรมาสนับตั้งแต่วิกฤต
การเงินในปี 2552 ตามการชะลอตัวในทุกสาขาการผลิตทั้งภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
ตามลาดับ เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.7 ซึ่งลดลงครั้งแรกในรอบ 85
ไตรมาส ตามการชะลอตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนและการใช้จ่ายภาครัฐบาล ขณะที่การลงทุนรวมและ
การส่งออกสินค้าและบริการปรับตัวลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ
3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่าสุดในรอบ 42 ไตรมาส ตามการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน และ
การลดลงต่อเนื่องของการลงทุนรวม เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าที่ยังคงปรับตัวลดลง สาหรับอัตราเงินเฟ้อ
ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าในหมวดอาหาร ยกเว้นมาเลเซียที่ปรับลดลง
ตามการลดลงของราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ อล์ เป็นสาคัญ ทั้งนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในไตรมาสนี้ทาให้ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอาเซียนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 14 รวมถึงการดาเนิน
มาตรการอื่น ๆ ในการสนับสนุนสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ อาทิ การสนับสนุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
ให้แก่ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของธนาคารพาณิชย์ และการยกเว้นและลดภาษีให้กับผู้มีรายได้น้อยและภาคธุรกิจ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และมูลค่าการส่งออกของประเทศในภูมภิ าคต่าง ๆ
มูลค่าส่งออกสินค้า
GDP
2561
2562
2563 ต่าสุดใน
2561
2562
(%YoY)
รอบ
ทั้งปี
Q3
Q4 ทั้งปี
ทั้งปี Q3
Q4 ทั้งปี Q1
(ไตรมาส)
7.8
-1.7 -1.4 -1.3
2.9 2.1
2.3 2.3 0.3
41
สหรัฐฯ
8.7
-1.4 -0.9 -2.6
1.9 1.3
1.0 1.2 -3.2
42
ยูโรโซน
10.2
-12.1
5.1 -3.6
1.3 1.3
1.1 1.4 -1.6
41
สหราชอาณาจักร
11.3
7.8 -0.8 5.3
2.7 1.8
2.2 1.8
ออสเตรเลีย
5.7
-1.3 -4.4 -4.4
0.3 1.7 -0.7 0.7
ญี่ปุ่น
9.9
-0.3 2.0 0.5
6.7 6.0
6.0 6.1 -6.8
113
จีน
8.7
-3.8 -1.0 0.1
6.8 5.1
4.7 5.3
อินเดีย
5.4 -12.3 -11.8 -10.4
2.7 2.0
2.3 2.0 1.3
42
เกาหลีใต้
5.9
-0.9 1.8 -1.4
2.7 3.0
3.3 2.7 1.5
16
ไต้หวัน
6.8
-6.3 -2.6 -4.1
2.8 -2.8 -3.0 -1.2 -8.9
185
่องกง
10.3 -7.8 -3.5 -5.2
3.5 0.7
1.0 0.7 -2.2
44
สิงคโปร์
6.6
-6.9 -3.8 -7.0
5.2 5.0
5.0 5.0 3.0
73
อินโดนีเซีย
14.2 -3.5 -3.2 -4.3
4.8 4.4
3.6 4.3 0.7
42
มาเลเซีย
0.9
2.2 6.2 2.3
6.3 6.3
6.7 6.0 -0.2
85
ฟิลิปปินส์
13.3 10.5 8.5 8.4
7.1 7.5
7.0 7.0 3.8
44
เวียดนาม
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.

14

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียนส่วนใหญ่ชะลอตัว
ตามการบริโภคภายใน
ประเทศและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจาก
ผลกระทบของการดาเนิน
มาตรการปิดสถานทีแ่ ละ
จากัดการเดินทาง ในขณะที่
การส่งออกปรับตัวดีขึ้นใน
หลายประเทศ

2563
Q1
-3.3
-4.6
-10.2
-6.4
-4.4
-13.3
-12.8
-1.7
3.7
-8.8
-3.6
2.8
-0.9
-5.2
7.6

อินโดนี เซียปรับลดอั ตราดอกเบี้ ยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.50 (ลดลงร้อยละ 0.75 ในไตรมาสที่ 1) มาเลเซี ยปรับลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 2.50 (ลดลงร้อ ยละ 0.50)
ฟิลิปปินส์ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.25 (ลดลงร้อยละ 0.75) และเวียดนามปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.50 (ลดลงร้อยละ 0.5)
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4 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะหดตัวรุนแรงเป็นประวัติการณ์จากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าในช่วง
ที่ผ่านมา และถูกซ้าเติมจากการระบาดของโรคโควิค 19 อย่างเป็นวงกว้างและรุนแรงจนส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศสาคัญ อย่างไรก็ตาม
ขนาดของการหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกยังมีความไม่แน่นอนอยูส่ งู โดยขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยสาคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) ขีดความสามารถ
และระยะเวลาทีแ่ ต่ละประเทศใช้ในการควบคุมการระบาด และป้องกันไม่ให้มกี ารระบาดในระลอกทีส่ อง (2) มาตรการภาครัฐในการปิดสถานที่และ
จากัดการเดินทาง (Lockdown) เพือ่ แก้ปญ
ั หาการระบาด รวมถึงความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการระบาดในระยะต่อไป (3) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและรูปแบบการประกอบธุรกิจในประเทศสาคัญ ๆ (4) ขีดความสามารถของรัฐบาลประเทศสาคัญ ๆ ในการดาเนินมาตรการ
ทางการเงินการคลังเพื่อให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการควบคุมผลกระทบของวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจไม่ให้ลกุ ลามจากภาคการผลิตไปสูภ่ าคการเงินและการคลัง และ (5) ความก้าวหน้าในการผลิตยาและวัคซีนเพื่อใช้ในการรักษาโรค และ
การตอบสนองของไวรัสต่อสภาพอากาศ
ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเงื่อนไขสาคัญ ๆ ดังกล่าวการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในกรณีฐาน
ตั้งอยู่บนสมมติฐ านที่สาคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) ประเทศสาคัญ ๆ ในภาพรวมจะสามารถควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจากัด โดยแต่ล ะ
ประเทศใช้ระยะเวลาการควบคุมการระบาดประมาณ 3 ถึง 6 เดือน จนสามารถผ่อนคลายให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาอยู่ใน
ระดับเดียวกับประเทศจีนในช่วงปัจจุบนั ได้ภายในกลางไตรมาสที่สาม (2) ไม่มีการลุกลามของวิกฤติการณ์จากภาคการผลิตไปสู่วิกฤติการณ์ทาง
การเงินการคลังในประเทศสาคัญ ๆ และการดาเนินมาตรทางการเงินการคลังจะสามารถสนับสนุนให้กิจกรรมของภาคธุรกิจสามารถกลับ
สู่ระดับร้อยละ 80 ของขีดความสามารถปกติภายในไตรมาสที่สามและร้อยละ 90 ภายในไตรมาสสุดท้ายของปี (3) ไม่มีวัคซีนที่จะสามารถ
ป้องกันโรคได้ก่อนสิ้นปี แต่ระบบตรวจสอบ ควบคุมและการป้องกันโรคจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไวรัสไม่ทวีความรุนแรงในช่วง
ฤดูหนาว และ (4) การจากัดการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศสาคัญ ๆ จะผ่อนคลายลงในปลายไตรมาสที่สองและสิ้นสุดลงในปลาย
ไตรมาสทีส่ ามภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาด และติดตามตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่า
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในภาพรวมจะปรับตัวลดลงรุนแรงที่สุดในไตรมาสที่สอง ก่อนที่จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วง
ที่เหลือของปี โดยมีแรงสนับสนุนจากการทยอยกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจ และมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินการคลังในประเทศสาคัญ ๆ ที่มีขนาดใหญ่เป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ในกรณีฐานคาดว่า เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563
จะลดลงร้อยละ 2 8 และร้อยละ 10 0 ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มเศรษฐกิจหลัก ๆ ดังนี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงร้อยละ 6 0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 และเป็นการหดตัวทางเศรษฐกิจที่มีความรุนแรง
เป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่ (Great Depression) ในปี 2472 โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม
2563 อยู่ที่ 26,692 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมคิดเป็นร้อยละ 0.45 ต่อจานวนประชากรทั้งหมดและผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง 14 วัน ยังอยู่ ใน
ระดับสูง ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของการระบาดที่อาจรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่มาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจ โดยดัช นีผู้จัด การฝ่ ายซื้อ (PMI) ภาคอุตสาหกรรมของเดือนเมษายนลดลงเป็น 36.1 ต่าสุดในรอบ 11 ปี และดัชนี PMI
ภาคบริการอยู่ที่ 26.7 ต่าสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.7 สูงสุดนับจากปี 2472 และจานวนผู้ยื่นขอรับ
สวัสดิการว่างงาน ณ สิ้นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้ นเป็น 6.2 ล้านคน การลดลงอย่างรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลของบางมลรัฐเริ่มผ่อนคลายการปิดสถานที่และจากัดการเดินทาง อาทิ รัฐอาร์คั นซอ รั ฐไวโอมิ ง รัฐยูทาห์ และ
รัฐเนแบรสกา ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมูลค่าประมาณ 4.8 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนหนึ่งเพื่อ
เป็นการเพิ่มเติมงบประมาณให้กับมาตรการ Paycheck Protection Program รวมถึงสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการสินเชื่อมูลค่ารวมประมาณ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.15

15

ประกอบด้วยมาตรการที่สาคัญ ๆ อาทิ มาตรการ Main Street Lending Program โดยการเข้าซื้อสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยให้กับ SMEs โดยจะเข้าซื้อ
ราวร้อยละ 85 – 95 ของมูลค่าสินเชื่อ ทั้งนี้ มีกาหนดชาระคืนภายใน 4 ปี โดยจะมีการยกเว้นการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในปีแรก มาตรการ Paycheck
Protection Program Liquidity Facility (PPPLF) โดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จะทาการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กตามมาตรการ
Paycheck Protection Program ที่ อ อกมาก่ อ นหน้ า นี้ และมาตรการ Municipal Liquidity Facility เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ งแก่ รัฐ บาลท้ อ งถิ่ น
รวมไปถึงการขยายวงเงินสาหรับมาตรการ TALF
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เศรษฐกิจยูโรโ น คาดว่าจะลดลงร้อยละ 7.4 รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งสหภาพยุโรปในปี 2542 โดยหลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนมีจานวน
ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงสุดจัดอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของโลก โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศสาคัญ ๆ ได้แก่ สเปน อิตาลี
เยอรมนี และฝรั่งเศส มียอดผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 1,721 คน 789 คน 724 คน และ 636 คน ตามลาดับ โดยมียอด
ผู้ติดเชื้อสะสมคิดเป็นร้อยละ 0.58 ร้อยละ 0.37 ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.27 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง
14 วันของเยอรมนีและฝรั่งเศสลดลงจากระดับสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างจากัด
เช่นเดียวกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง 14 วันของสเปนและอิตาลีที่มีแนวโน้มลดลงจากระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าทั้งสอง
ประเทศจะสามารถจากัดการแพร่ระบาดได้ในไม่ช้า ทั้งนี้ เครื่องชี้ล่าสุดในเดือนเมษายนยังคงสะท้อนการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงและต่อเนื่องจากปลายไตรมาสแรก โดยดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 33.4 และ 12.0 ตามลาดับ สะท้อนถึง
การหดตัวรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นปัจจัยให้หลายประเทศเริม่ ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มมากขึ้นตามลาดับ ในขณะที่สหภาพยุโรป
ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการคลัง (EU Fiscal Rule) โดยให้ประเทศสมาชิกสามารถขาดดุลงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 3 ของ GDP ตามที่
กาหนดไว้เดิมส่งผลให้หลายประเทศได้ออกมาตรการด้านการคลังเพิ่มเติมในไตรมาสที่สอง อาทิ ฝรั่งเศส (มูลค่า 1.1 แสนล้านยูโร) และอิตาลี
(4 แสนล้านยูโร) นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังได้ปรับมาตรฐานของสินทรัพย์ในการที่ใช้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันเพื่อ
ขอกู้เงินกับ ECB เพื่อรองรับการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ในยุโรปอีกด้วย
เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4 9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0 7 ในปี 2562 และเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่าสุด
ในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 83 คน โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมคิดเป็นร้อยละ
0.01 ต่อจานวนประชากรทั้งหมดและผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง 14 วันคิดเป็นร้อยละ 26.1 ของยอดผู้ติดเชื้อสูงสุด ณ วันที่ 22 เมษายน
2563 สะท้อนความล่าช้าในการจากัดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ คาดว่าการใช้จ่ายครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ท่ามกลางการลดลงของ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกตามการลดลงของความต้องการในประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากสถานการณ์การระบาดที่อยู่ในวงจากัด และการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังมูลค่า 117 ล้านล้านเยน หรือประมาณ
ร้อยละ 21.1 ของ GDP ควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ได้ขยายมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์แบบ
ไม่จากัดวงเงินทั้งในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน
เศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2 0 ชะลอลงจากร้อยละ 6 1 ในปี 2562 และเป็นอัตราการขยายตัวต่าสุดในรอบ 44 ปี อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การระบาดลดลงอยู่ในวงจากัด โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 4 คน โดย
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมคิดเป็นร้อยละ 0.01 ต่อจานวนประชากรทั้งหมด และผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง 14 วันคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของค่าสูงสุด
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมได้ลดลงจากระดับสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จในการควบคุมการแพร่
ระบาด ขณะที่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ ในเมืองอู่ ั่นเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติ อาทิ ดัชนีความหนาแน่นของการจราจร (Traffic
Congestion Index) และดัชนีการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 102 และ 82 ตามลาดับ
ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของทั้งประเทศ ในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 49.4 และ
44.4 ใกล้ เ คี ย งกั บ ระดั บ ขยายตั วมากขึ้ น และเทีย บกั บ ระดั บ 47.2 และ 40.4 ในไตรมาสแรก ตามล าดั บ นอกจากนี้ ดั ช นี การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมในเดื อนเมษายนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือนที่ร้อยละ 3.9 สะท้อนการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วง
ไตรมาสที่สอง และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี โดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการทางการคลังมูลค่า 2.6 ล้านล้า น
หยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ GDP และการดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 16 การให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่าแก่บางภาคธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินผ่านการลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์และการดาเนิน
ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร รวมทั้งมาตรการผ่อนปรนการชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีโอกาสจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเ ียน คาดว่าจะชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงตามการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการในการปิดสถานที่และจากัด
การเดินทางในประเทศ และการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยว โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะมีแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ
16

เมื่อวั นที่ 7 เมษายน 2563 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรั บลดอัตราดอกเบี้ย เงิน ฝากส่วนเกิน (Excess Reserve) ของธนาคารพาณิชย์ ที่ฝากไว้ กับ PBOC
ลงจากร้ อ ยละ 0.72 เป็ น ร้ อ ยละ 0.35 และการลดอั ต ราดอกเบี้ ย เ งิ น กู้ (Loan Prime Rate) ระยะเวลา 1 ปี ลงจากร้ อ ยละ 4.05 เป็ น ร้ อ ยละ 3.85
และสาหรับเงินกูร้ ะยะเวลา 5 ปี จากร้อยละ 4.75 เป็นร้อยละ 4.65 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2563 รวมถึงการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะกลางแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
(Targeted Medium-Term Lending Facility) ระยะเวลา 1 ปี เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2563 สาหรับธนาคารพาณิชย์ลงจากร้อยละ 3.15 เป็นร้อยละ 2.95
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สัดส่วนการพึ่ง พิงภาคการส่ง ออกและการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานการณ์ การระบาดทั้งความรุนแรงและระยะเวลา และความเข้มข้ นของ
มาตรการในการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทาง โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการระบาดในเกาหลีใต้ ่องกง และไต้หวันอยู่ในขอบเขตจากัด
โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 27 คน 1 คน และ 0 คน ตามลาดับ โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมคิดเป็นร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 0.00 ต่อจานวนประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่สะสมย้อนหลัง 14 วันอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ร้อยละ 2.2 และร้ อยละ
3.3 ของค่าสู งสุด ณ วันที่ 8 มี นาคม วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 30 มี นาคม 2563 ตามลาดั บ ซึ่ง แสดงถึง ความรุนแรงของสถานการณ์
การระบาดในระดับต่า ทาให้ประเทศต่าง ๆ มีโอกาสที่จะผ่อนคลายการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจได้
มากขึ้น ภายใต้แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้ นทางการคลั ง โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ่องกง และสิงคโปร์ได้ดาเนินมาตรการทาง
การคลั ง มู ลค่ า ประมาณร้ อยละ 11.4 ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 13 ของ GDP ตามล าดั บ รวมถึ ง การดาเนิ นนโยบายการเงินผ่ อนคลาย
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดในมาเลเซียและเวียดนามยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15
พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 36 คน และ 2 คน ตามลาดั บ และผู้ติด เชื้อใหม่ส ะสมย้อนหลั ง 14 วันอยู่ที่ร้อยละ 33.8 และร้อยละ 29.7 ของ
ค่าสูงสุด ณ วันที่ 5 เมษายน และ 3 มีนาคม 2563 ตามลาดับ คาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ มีแนวโน้มจะลดลง
ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 4.0 และร้ อยละ 3.5 เทีย บกั บการขยายตัวในปี 2562 ที่ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 2.7 และร้ อยละ 0.7 ตามลาดั บ
ส่วนเศรษฐกิจ ่องกงคาดว่าจะลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.2 ในปี 2562 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่คาดว่า
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการขยายตัว
ในปี 2562 ทีร่ อ้ ยละ 5.0 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 7.0 ตามลาดับ ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียคาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 4.3 ในปี 2562
แม้กระนั้นก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทาให้เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563 หดตัวและมีความผันผวนรุนแรง
มากกว่า การคาดการณ์ในกรณีฐานซึ่งจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ประกอบด้วย (1) สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ในประเทศสาคัญ ๆ ที่อาจยืดเยื้อมากกว่าการคาดการณ์หรือการกลับมาระบาดอีกครั้ง ( Second wave) ซึ่งจะส่งผลให้ต้อง
ดาเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่เข้มงวดและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น ซึ่งจะมีความเป็นไปได้สูงในกรณีมีการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมท่ามกลางจานวนผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบและคัดกรองการติดเชื้อของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนทาให้เกิดความเสี่ยงของการกลับมาระบาดในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วแต่มีภูมิคุ้มกันต่า หรือการแพร่ระบาดระลอกสองในประเทศ
สาคัญ ๆ จนทาให้สถานการณ์การระบาดรุนแรงเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในบางประเทศ (2) สถานการณ์การระบาดหรือ
การดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ ยืดเยื้อยาวนานจนเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับผลกระทบของภาคธุรกิจ
และภาคการผลิตจนเกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและลุกลามไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินการคลัง หรือวิกฤตการณ์ทางการเมือง
รวมทั้งปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางการคาดการณ์ของนักลงทุน และ (3) ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่อาจนาไปสู่การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สาคัญ ๆ
ในตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกอาจหดตัวน้อยลงกว่าการคาดการณ์ในกรณีฐานภายใต้เงื่อนไขการระบาด
ที่สิ้นสุดลงเร็วกว่าการคาดการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณี (1) การระบาดของไวรัสตอบสนองต่ออากาศร้อนและทาให้การติดเชื้อลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญ และ (2) การพั นาวัคซีนและยารักษาโรคมีความคืบหน้าและสามารถใช้ได้จริงก่อนไตรมาสที่สี่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค
โควิด 19 ในร่างกายมนุษย์ได้ดี
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5 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยขึ้นอยู่กับ (1) ความรุนแรงของการระบาดและการผ่อนคลายมาตรการ
ปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) ทิศทางของ
สถานการณ์การระบาด และการดาเนินมาตรการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางในประเทศในช่วงทีเ่ หลือของปี (3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค รูปแบบการประกอบธุรกิจ และความเข้มข้นของมาตรการภาครัฐในการป้องกันและควบคุมภายหลังจากความรุนแรงของการระบาดลดลง
และ (4) ความพร้อมของภาคธุรกิจในการกลับมาดาเนินธุรกิจภายหลังจากการระบาดลดความรุนแรงลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่าภาวะถดถอย
อย่างรุนแรงของเศรษฐกิจทาให้รฐั บาลของประเทศต่าง ๆ มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องเริม่ ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางมากที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ อีกทัง้ สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศจะลดความรุนแรงลงตามลาดับจนเข้าสู่ระดับที่สามารถทาให้พฤติกรรมการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับใกล้เคียงกั บภาวะปกติในไตรมาสที่สาม ในขณะเดียวกัน การลดลงของจานวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
อย่างมีนยั สาคัญ คาดว่าจะทาให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางอย่างช้า ๆ ท่ามกลางมาตรป้องกันและการควบคุม
อย่างรัดกุม ซึง่ จะทาให้พฤติกรรมการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจเริม่ กลับเข้าใกล้ภาวะปกติในไตรมาสทีส่ าม
ภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว คาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ตามลาดับ ในขณะที่
รายได้จากนักท่องเทีย่ วทัง้ ปีคาดว่าจะอยูท่ ี่ 0.59 ล้านล้านบาท เมือ่ รวมกับสมมติฐานทีส่ าคัญ ๆ (ดูรายละเอียดในส่วนสมมติฐานการประมาณการ)
คาดว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะปรับตัวลดลงมากที่สุดในไตรมาสที่สอง ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงในอัตราที่ช้ าลง
ในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การหดตัวช้าลงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในช่วงครึ่งปีหลัง (2) การผ่อนคลาย
มาตรการปิด สถานที่และจากั ดการเดินทางภายในประเทศที่ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จในบางสาขาเริ่มกลับมาฟื้นตัว รวมทั้ง แนวโน้ ม
ความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะทาให้แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบางส่วนในช่วงที่เหลือของปี
(3) แรงขับเคลื่อนของมาตรการภาครัฐในการเยียวยาและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ (4) ปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตและการส่งออก
สินค้าสาคัญ ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ ยนแปลงทิศทางทางการค้าและการย้ายฐานการผลิตในช่วงปีที่ผ่านมา และปัจจัยสนับสนุ น
เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทาให้ความต้องการสินค้าบางรายการปรับตัวดีขึ้นและไม่ทาให้การส่งออกในภาพรวมปรับตัวลดลง
มากเกินไป
แม้กระนัน้ ก็ตาม เศรษฐกิจในภาพรวมทัง้ ปียงั มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวลดลงจากปีกอ่ นหน้า โดยมีขอ้ จากัดจาก (1) การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลกทีม่ คี วามรุนแรงมากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เศรษฐกิจถดถอยครัง้ ใหญ่ (Great Depression) ในปี 2472 (2) การลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยว
(3) เงือ่ นไขข้อจากัดทีเ่ กิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งทีม่ คี วามรุนแรงมากทีส่ ดุ ในรอบ 4 ปี ในขณะทีก่ ารฟืน้
ตัวในครึง่ ปีหลังยังมีปจั จัยเสีย่ งจาก (1) การลดลงของความรุนแรงจากการระบาดและการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางใน
ต่างประเทศที่อาจมีความล่าช้ามากกว่าการคาดการณ์ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และควบคุมการเดินทาง
ท่ามกลางจานวนผูต้ ดิ เชือ้ อยูใ่ นเกณฑ์สงู ในประเทศสาคัญ ๆ บางประเทศ และการเข้าสูฤ่ ดูหนาวในช่วงปลายปีอาจทาให้ไวรัสกลับมาระบาดรุนแรงอีก
ครั้ง และเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่อาจทาให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 ปรับตั วลดลงมากกว่าการคาดการณ์ในกรณีฐาน
(2) การผ่ อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในประเทศที่อาจมีความล่าช้ากว่าการคาดการณ์ในกรณีฐาน โดยเฉพาะใน
ภาคการท่องเทีย่ วซึง่ ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์การระบาดในประเทศสาคัญ ๆ รวมทัง้ มีความแตกต่างกันในวิธกี ารรักษาอาการป่วยของผูต้ ดิ เชือ้
ซึ่งอาจทาให้การผ่อนคลายมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศทาได้ในขอบเขตจากัด และ (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ ทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ และมีความเสีย่ งต่อการลุกลามของปัญหาทางเศรษฐกิจจากภาคการผลิตไปสู่
ภาคการเงินการคลังที่อาจเป็นปัจจัยซ้าเติมให้การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกมีความรุนแรงมากขึ้น

ปัจจัยสนับสนุน
1) การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในช่วงครึ่งปีหลัง ข้อมูลเศรษฐกิจในไตรมาสแรกแสดงให้เห็นถึง
การเริม่ หดตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศทีเ่ ป็นประเทศคูค่ า้ สาคัญ ๆ ของไทย อาทิ ยูโรโซน จีน ่องกง และสิงคโปร์ ในกรณีฐาน คาดว่า
การหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญ ๆ จะมีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ ตามการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในการระบาด
และการใช้มาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางอย่างเข้มงวดซึ่งคาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญ ๆ ในไตรมาสที่สอง
หดตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงกว่าไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศคู่ค้าสาคัญ ๆ
บางประเทศเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดขี ึ้น สะท้อนจากการลดลงของจานวนผู้ติดเชื้อใหม่และอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง เช่น จีน เกาหลี ใต้
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ไต้หวัน และ ่องกง ในขณะที่จานวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลีอยู่ในช่วงของการปรับตัวลดลง สาหรับจานวน
ผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศญี่ปุ่น สเปน และมาเลเซีย เริ่มมีแนวโน้มทรงตัว การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของการระบาดดังกล่าว ทาให้รัฐบาล
ของหลายประเทศเริ่มประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางมากขึ้น เงื่อนไขดังกล่าวเมื่อรวมกับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ คาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญ และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมเริ่มหดตัวช้าลงในครึ่งปีหลัง
และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ภาคการส่งออกสินค้าของไทยทั้งปีไม่ปรับตัวลดลงรุนแรงเมื่อเทียบกับแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลก
2) การผ่อ นคลายมาตรการปิดสถานที่ และจากัดการเดิ นทางในประเทศที่ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จในบางสาขาเริ่ มกลับมาฟื้นตั ว
ตามแนวทางการผ่อนคลายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งในระยะแรกเมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2563 โดยได้เริ่มผ่อนคลายให้ดาเนินการหรือทากิจกรรมบางอย่างได้ อาทิ สถานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการออก
กาลังกาย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งชุมชน และการจาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ในสถานประกอบการภายใต้มาตรการป้องกันโรค นอกจากนี้
ยังมีการผ่อนคลายในระยะที่สองซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งและตลาดขนาดใหญ่
รวมทั้ ง สถานออกกาลั ง กายในร่ ม เป็ น ต้ น แม้ ว่ า การผ่ อ นคลายมาตรการปิ ด สถานที่ แ ละจากั ด การเดิ น ทางในระยะต่ อ ไปยั ง มี
ความไม่แน่นอน แต่ในกรณีฐานคาดว่าจะมีการผ่อนคลายกิจกรรมในประเทศมากขึ้นตามลาดับ จนทาให้พฤติกรรมการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่ลักษณะใกล้เคียงภาวะปกติมากขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคและ
คาแนะนาของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในภาคการท่องเที่ยวยังมี
ความไม่แน่นอนอยู่สูง แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการเริ่มเปิดภาคการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ย ว
ต่างชาติโดยพิจารณาเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่การควบคุมการระบาดของไวรัสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ
การดาเนินมาตรการคัดครอง ควบคุม และป้องกันการระบาดในประเทศ ซึ่งจะทาให้มีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น
3) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 วงเงิน 3,200,000
ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจา 2,587,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7 โดยคาดว่าจะมี
อัตราการเบิกจ่ายทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 99.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.8 ในปีงบประมาณ 2562 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ในปีงบประมาณ 2563 รวม 612,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 11.1 อัตราเบิกจ่ายร้อยละ 55.0 ต่ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ
70.2 ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายในช่วงสองไตรมาสแรกของปีงบประมาณเป็นสาคัญ
แต่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในช่วงทีเ่ หลือของปี ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น (2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564 คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ร้อยละ 28.0 เมื่อรวมกับฐานการขยายตัวที่ต่าในไตรมาสแรกของ
ปีง บประมาณ 2563 คาดว่า จะเป็ นปั จจัยสนั บสนุนให้ การลงทุนภาครั ฐในไตรมาสสุด ท้ายของปี ปฏิ ทิน 2563 ขยายตัวในเกณฑ์ สู ง
(3) งบประมาณภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในปี 2563
ประมาณ 563,400 ล้านบาท และ (4) มาตรการสินเชื่อภายใต้พระราชกาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จของประเทศ พ.ศ. 2563 แม้ ว่า มาตรการดั ง กล่ า วจะไม่ ส ามารถหยุ ด ยั้ ง การปรั บ ตั วลดลงของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จได้
แต่มีบทบาทสาคัญในการที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและช่วยให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวมสามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
เมื่อสถานการณ์การระบาดผ่อนคลายลง
4) การผลิตและการส่งออกสินค้าสาคัญ ๆ ทีไ่ ด้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการเปลีย่ นแปลงทิศทางทางการค้า การย้ายฐานการผลิตในช่วงก่อนหน้า
และปั จจัย สนับ สนุนเพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทาให้ ความต้ องการสิ นค้า ในบางรายการเพิ่มขึ้ น แม้ ว่า การส่ งออก
(ไม่รวมทองคา) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมจะปรับตัวลดลงในไตรมาสแรก แต่การผลิตและการส่งออกสินค้าสาคัญหลายรายการ
ยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์ดีและเร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กลุ่มสินค้าเครื่องจักรใช้งานทั่วไป
ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 12.1 ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าว
ผ่านห่ วงโซ่ การผลิตระหว่างประเทศ แต่การผลิตและการส่งออกสินค้าในกลุ่มดั งกล่า วยังมี แนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ที่น่า พอใจ
ภายหลังจากการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ ผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งจะช่วยให้การส่งออกทั้งปีไม่ปรับตัวลดลงรุนแรงมาก
เกินไปเมื่อเทียบกับการหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ข้อจากัดการขยายตัว
แม้ว่าปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวจะทาให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวลดลงในอัตราที่ช้าลงตามลาดับ แต่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังและทั้งปียังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ
ประกอบด้วย
1) การหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่มีความรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ (Great Depression) ในปี
2472 แม้ว่าการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ จะมีแนวโน้มผ่อนคลายลง และประเทศต่าง ๆ จะมีการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และ
จากัดการเดินทางมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในช่วงครึ่งหลังของปีปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากครึ่งปีแรกก็ตาม
แต่เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกทั้งปี 2563 ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
โดยมีสาเหตุมาจาก (1) การหดตัวรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ ในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สอง
(2) การปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของเศรษฐกิจประเทศสาคัญ ๆ ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากจานวนผู้ติดเชื้อใหม่
ในหลายประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงและต้องอาศัยระยะเวลากว่าที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดลง (3) แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะเริ่ม
ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางลง แต่เป็นการผ่อนคลายลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกัน
การระบาดของโรคและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับการลดลงอย่างรุนแรงของฐานรายได้ครัวเรือน
และสภาพคล่องทางธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน คาดว่าจะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี
อยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เงื่อนไขดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อจากัดต่อการขยายตัวของการส่งออกสินค้าของไทย
2) การลดลงของจานวนนั กท่อ งเที่ยวและรายได้ จากนัก ท่อ งเที่ ยวต่างชาติ แม้ ว่า ในกรณี ฐานคาดว่าจะเริ่มมี การผ่ อนคลายข้ อจากั ด
การเดินทางในภาคการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติในช่วงไตรมาสที่สี่ แต่แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มทีจ่ ะอยูใ่ นระดับต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) แนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัว
จากการระบาดในประเทศที่เป็นแหล่งต้นทางนักท่องเที่ยวที่สาคัญ ๆ โดยเฉพาะมาเลเซีย รัสเซีย อินเดีย และสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4.3 ของรายรับจากการท่องเที่ยวรวม ตามลาดับ (2) ความแตกต่างในวิธีการคัดกรอง
ติดตาม และรักษาผู้ติดเชื้อที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ยังมีแนวโน้มที่จะทาให้การการเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตจากัด
และ (3) การระมั ดระวังของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จในประเทศที่เป็นแหล่งต้นทางของนักท่องเที่ยว เงื่อนไข
ดังกล่าวเมื่อรวมกับการปรับตัวลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 38.0 ในไตรมาสแรก และการลดลงรุนแรงอย่างต่อเนื่องในไตรมาส
ที่สอง คาดว่าจะทาให้จานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีอยู่ในระดับต่ากว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสาคัญ
3) เงื่ อ นไขข้อ จ ากั ดที่ เกิ ดจากการระบาดของโรคโควิ ด 19 ภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่ วงปลายไตรมาสแรกถึ ง ไตรมาสที่ส อง
ที่การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทาให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จา่ ยและการประกอบธุรกิจ ในขณะทีภ่ าครัฐมีความจาเป็นต้องเข้ามาดาเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19
เพือ่ ป้องกันผลกระทบต่อความมัน่ คงของระบบเศรษฐกิจและสังคม แม้วา่ ความสาเร็จในการควบคุมป้องกันการระบาดจะทาให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายของประชาชนปรับตัวเข้าใกล้ภาวะปกติมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีท่ามกลางการผ่อนคลายลงของมาตรการการปิดสถานที่และจากัด
การเดินทาง แต่การใช้จ่ายและการประกอบธุรกิจบางส่วนยังมีข้อจากัดจากพฤติกรรมการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ และมาตรการบางส่วนของภาครัฐในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนือ่ ง
4) สถานการณ์ ภัยแล้งที่มีความรุ นแรงมากที่ สุดในรอบ 4 ปี ที่เ ริ่ มส่ง ผลกระทบต่อการขยายตั วของภาคเกษตรอย่ า งชัด เจนมากขึ้ น
และมีแ นวโน้ มที่จะทาให้ การผลิต ภาคเกษตรมี แนวโน้ มอยู่ในระดั บ ต่ากว่า ช่ วงเดี ยวกั นของปี ที่ผ่ า นมาอย่า งต่อเนื่ อง สอดคล้องกั บ
การปรับตัวลดลงของ GDP ภาคเกษตรในไตรมาสแรกร้อยละ 5.7 โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.5 และ
ร้อยละ 9.6 ในเดือนมกราคม กุ มภาพันธ์ และมี นาคม ตามล าดั บ ทั้ง นี้ จากข้อมู ลปริ มาณน้าใช้ ได้จริ งในเขื่ อนและอ่ างเก็บ น้ ารวม
ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 33,757 ล้านลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของความจุระดับน้าเก็บกักรวม)
ซึ่งถือเป็นระดับต่าสุดในรอบ 4 ปี โดยต่ากว่าระดับ 40,454 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2562 (หรือสัดส่วนร้อยละ 57) และอยู่ในระดับต่ า
ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (สัดส่วนร้อยละ 52) ซึง่ เป็นปีที่สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงและส่งผลให้การผลิตภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 6.5 เงือ่ นไขดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้การผลิตภาคเกษตรในปี 2563 ปรับตัวลดลงหากปริมาณฝนในช่วงทีเ่ หลือของปีอยู่ในระดับต่า
กว่าปีทผี่ า่ นมา รวมทัง้ เป็นปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ หากสถานการณ์ภยั แล้งมีความรุนแรงมากขึน้
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การประมาณการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลื อของปี 2563 มีเ งื่อนไขความไม่แน่นอนในหลายด้ านที่จะทาให้ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จทั้งปี มี
ความแตกต่างจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย
1) ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดและขีดความสามารถในการควบคุมการติดต่อของไวรัสในเศรษฐกิจประเทศ
สาคัญ ๆ โดยเฉพาะในเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ และประเทศทีเ่ ป็นแหล่งต้นทางของนักท่องเทีย่ ว ทีอ่ าจมีการระบาดสิ้นสุดเร็วหรือล่าช้ากว่า
การคาดการณ์ในกรณีฐาน รวมทั้งความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดของไวรัสในระลอกที่สอง ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
มีความแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในสมมติฐาน
2) การผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในประเทศสาคัญ ๆ รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัด
การเดินทางในประเทศโดยเฉพาะในด้านภาคการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังมีข้อจากัดอยู่หลายด้านและมีความไม่แน่นอน
อยู่สูง ซึ่งอาจทาให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศและในประเทศมีความแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน
3) ความพร้อมและความสามารถของภาคการผลิตในการที่จะกลับมาประกอบธุรกิจภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และ
จากัดการเดินทาง รวมทั้งความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันโรค และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสยังไม่สิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิง
4) ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจส่งผลซ้ าเติมเศรษฐกิจโลกและทาให้ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกมีความผันผวนมากขึ้นและขยายตัวต่ ากว่า
การคาดการณ์ในกรณีฐาน ซึง่ เป็นเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) สถานการณ์ความตึงเครียด
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจนาไปสู่การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งทิศทาง
นโยบายสหรัฐฯ ในช่วงก่ อนและหลังเลือกตั้ง และความขัด แย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศตะวันออกกลาง และ (2) ความเสี่ยงต่ อ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญๆ ที่อาจขยายขอบเขตจากปัญหาการหดตัวในภาคการผลิต ไปสู่ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน
การคลั ง และวิกฤติ ทางการเมื อง ในประเทศที่มีปั จจัย พื้นฐานทางเศรษฐกิ จอ่ อนแอ โดยเฉพาะภายใต้ ส ถานการณ์ ที่การระบาด
มีความยืดเยื้อยาวนาน มีข้อจากัดในการดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโรค และมีข้อจากัดในการดาเนินนโยบายการเงินการคลัง
เพื่อลดผลกระทบในช่วงที่การระบาดมีความรุนแรง และ (3) การแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)
เครื่องชี้ดา้ นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่
ประเทศ

หนี้สาธารณะต่อ
GDP

หนี้ต่างประเทศต่อ
GDP1/

หนี้ต่างประเทศระยะสั้นต่อ
หนี้ต่างประเทศทั้งหมด

ทุนสารองระหว่างประเทศ
ต่อมูลค่านาเข้ารายเดือน

อาร์เจนตินา
88.7
61.8
31.5
แอฟริกาใต้
62.2
52.7
18.6
ศรีลังกา
86.8
67.6
14.8
ปากีสถาน
83.5
37.5
4.9
ตุรกี
33.1
58.0
28.3
อินโดนีเซีย
30.4
36.1
11.7
เม็กซิโก
53.4
36.8
14.2
บราซิล
89.5
31.2
13.8
อินเดีย
71.9
19.8
20.0
ฟิลิปปินส์
38.6
22.2
20.6
ชิลี
27.9
70.1
11.1
มาเลเซีย
57.2
62.6
41.4
เวียดนาม
42.9
46.0
ไทย
41.1
34.3
32.2
ที่มา: CEIC, IMF และ worldgovernmentbonds
หมายเหตุ 1/ หนี้ต่างประเทศรวมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
2/
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี หรือพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
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9.6
6.2
4.0
3.1
4.6
8.6
4.5
23.4
10.7
8.4
7.2
5.8
3.7
10.9

ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล
ระยะยาว2/
20.8
10.8
10.7
10.0
9.0
8.2
7.4
7.3
6.7
4.4
3.1
2.9
2.9
1.1
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ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ข้อมูลจริง
ประมาณการ ปี 2563
2560
2561
2562 ณ 17 ก พ 2563 ณ 18 พ ค 2563
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
4.2
3.8
3.1
3.2
-2.8
สหรัฐอเมริกา
2.4
2.9
2.3
2.1
-6.0
ยูโรโซน
2.5
1.9
1.2
1.3
-7.4
ญี่ปุ่น
2.2
0.3
0.7
0.6
-4.9
จีน
6.9
6.7
6.1
5.7
2.0
อัตราการขยายตัวปริมาณการค้าโลก (%)
5.1
4.0
1.5
2.4
-10.0
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9
32.3
31.0
30.7 - 31.7
31.8 - 32.8
ราคาน้ามัน (ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
53.0
69.5
63.3
57.0 - 67.0
33.0 - 43.0
ราคาส่งออก (%)
3.6
3.4
0.3
(-0.6) - 0.4
(-2.5) - (-1.5)
ราคานาเข้า (%)
5.5
5.6
0.2
(-0.6) - 0.4
(-4.0) - (-3.0)
2/
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)
1.78
1.82
1.88
1.73
0.59
หมายเหตุ: 1/ เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคู่ค้าสาคัญ ในปี 2559 - 2561
2/
ธปท.ปรับปรุงการคานวณรายได้ภาคการท่องเที่ยวย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555
ที่มา: สานักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

1) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 2 8 และร้อยละ 10 0 เทียบการขยายตัวร้อยละ 3.2 และ
ร้อยละ 2.4 ในสมมติฐ านประมาณ การครั้ งก่ อน เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 มี ความรุนแรงและขยายขอบเขตไป
สู่ประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง (Pandemic) ครอบคลุมกว่า 213 ประเทศ เทียบกับสมมติฐานเดิมที่คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดจะ
จากัด อยู่ เฉพาะในประเทศจีนและสิ้นสุด ลงในปลายเดือนมี นาคม สถานการณ์ การระบาดดั งกล่า วส่ง ผลให้ ประเทศต่ าง ๆ ควบคุ ม
การระบาดโดยการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในเกือบทุกประเทศ จนส่งผลกระทบให้เกิดการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรงโดยเฉพาะในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ดี ในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศจะลดความรุนแรงลงเข้าสู่
วงจากัดได้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของบางประเทศที่เริ่มลดลงและเข้าสู่การระบาดในขอบเขต
จากัดมากขึ้น อาทิ จีน เกาหลีใต้ ไต้ห วัน และ ่องกง รวมทั้ง การเริ่ มปรับตัวลดลงของจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศสาคัญ ๆ เช่ น
เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี และการทรงตัวมากขึ้นของจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ในญี่ปุ่น สเปน และมาเลเซีย ซึ่งจะทาให้ประเทศต่าง ๆ
สามารถผ่อนคลายการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางได้มากขึ้น เมื่อรวมกับมาตรการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะหดตัวช้าลงในช่วงครึ่งหลังของปี
2) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2563 อยู่ในช่วง 31 8 – 32 8 บาทต่อดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าลงจากค่าเฉลี่ย 31 0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ ในปี
2562 และอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วง 30.7 – 31.7 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งก่อน โดยค่าเงินบาทในเดือนเมษายน
เฉลี่ยอยู่ที่ 32.6 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจาก 31.3 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสแรก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ที่ขยายขอบเขตและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงทาให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลและหันมาถือ
ครองดอลลาร์ สรอ. มากขึ้น นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดได้ส่งกระทบต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยและส่งผล
ให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี แนวโน้มลดลงของการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ และการปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี ควบคู่กับความคืบหน้าที่ชัดเจนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะ
ทาให้การอ่อนค่าของเงินบาทยังอยู่ในขอบเขตจากัด และอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปีแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
3) ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 33 0 – 43 0 ดอลลาร์ สรอ ต่อบาร์เรล ต่ากว่าราคาเฉลี่ยที่ 63 3 ดอลลาร์
สรอ ต่อบาร์เรล ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจาก 57 0 – 67 0 ดอลลาร์ สรอ ต่อบาร์เรล ในสมมติฐานประมาณการครั้งก่อน
ตามกับการปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ย 64.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนมกราคม เป็น 54.2 33.8 และ
20.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2563 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันทั่วโลกลดลง โดยข้อมูลจาก International Energy Agency (IEA) ในเดือนเมษายน
2563 พบว่าปริมาณความต้องการใช้น้ามันดิ บลดลงต่าสุ ดในรอบ 25 ปี และคาดว่าทั้งปี จะลดลงเฉลี่ย 9.3 ล้ านบาร์เรลต่อวัน และ
(2) การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งสะท้อนอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก อย่างไรก็ดี
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ยังคงมีแรงกดดันที่คาดว่าจะทาให้ราคาน้ามันดิบในช่วงที่เหลือของปีเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนอย่างช้า ๆ สอดคล้องกับข้อมู ล
ราคาน้ามันดิบดูไบในช่วงวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2563 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 26.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จาก (1) การปรั บลดกาลั งการผลิ ตเป็น 9.7 ล้า นบาร์ เรลต่ อวัน ตั้ง แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตามข้ อตกลงของกลุ่ มโอเปกและ
ชาติพันธมิตร (OPEC+) และการปรับลดกาลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากข้อตกลงเดิม รวมเป็น 4.8
ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้กาลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.492 ล้านบาร์เรลต่อ วัน
(2) การลดลงของจานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 11 ปี 17 ภายหลังราคาน้ามันดิบลดลงต่าสุดใน
รอบกว่า 21 ปี และ (3) การทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาดาเนินการได้และฟื้นตัวดีขึ้น
4) ราคาสินค้ าส่งออกและราคาสินค้ านาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ คาดว่าในปี 2563 จะลดลงร้ อยละ ( -2 5) – (-1 5) และร้อ ยละ
(-4 0) – (-3 0) เที ยบกั บการเพิ่ มขึ้นในปี 2562 ที่ ร้ อ ยละ 0 3 และร้ อ ยละ 0 2 ตามล าดั บ ซึ่ ง เป็ นการปรั บ ลดจากสมมติ ฐ าน
ในการประมาณการครั้ง ก่อนที่คาดว่าทั้งราคาสิ นค้า ส่งออกและราคาสิ นค้านาเข้ าจะอยู่ในช่วงร้อยละ (-0.6) – (0.4) สอดคล้ องกั บ
การปรับลดสมมติฐานราคาน้ามันดิบจากเดิมที่คาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.1 เป็นการลดลงร้อยละ 40.0 และแนวโน้มการปรับตัวลดลงของ
ราคาสินค้าโภคภั ณฑ์ทั้งราคาวัตถุ ดิบและราคาสินค้ าอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง ส่งผลให้
ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลง ประกอบกับการปรับสมมติฐานการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับการประมาณการ
ครั้งก่อน
5) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 0 59 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 68 8 จาก 1 88 ล้านล้านบาท ในปี
2562 และปรับลดจาก 1.73 ล้า นล้านบาทในสมมติฐานการประมาณการครั้ งก่อน สอดคล้องกับการปรับลดการคาดการณ์จานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 มาอยู่ที่ 12.7 ล้านคน จาก 37.0 ล้านคนในการประมาณการครั้งก่อน และเทียบกับ 39.8 ล้านคนในปี
2562 ภายใต้สมมติฐานประมาณการในกรณีฐานที่คาดว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศสาคัญ ๆ จะเริ่มเข้าสู่วงจากัด
ภายในไตรมาสที่สาม ทาให้ประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเริ่มผ่อนคลายการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศและเปิดให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยได้ในไตรมาสที่สี่ ทั้งนี้ การประมาณการอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการผ่อนคลายของการเดินทางเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละประเทศ โดยเริ่มจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงของ
การระบาดของโรคน้อยที่สุด ตามลาดับ อย่างไรก็ดี การพิจารณาผ่อนคลายและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความไม่แน่นอนสูง และ
จาเป็นทีจ่ ะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือ และมาตรการจัดการเพือ่ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในระดับที่มั่นใจว่าจะไม่นาไปสู่การแพร่ระบาดให้เกิดขึ้นภายในประเทศอีกครั้ง
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ 2563 ร้อยละ 90.5 ของวงเงิ น
งบประมาณ ซึ่งเป็นการปรับลดจากสมมติฐานการเบิกจ่ายร้ อยละ 91.2 ในประมาณการครั้งก่ อน โดยเป็นผลจากการปรับลดอัตรา
การเบิกจ่า ยงบลงทุนมาอยู่ที่ร้อยละ 55 (ลดลงจากสมมติฐานเดิมที่ร้อยละ 65 เนื่ องจากอัต ราการเบิกจ่ายในสองไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 14.8 ต่ากว่าร้อยละ 20 ในสมมติฐานครั้งก่อน) แต่ปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายงบประจา
มาอยู่ที่ร้อยละ 99 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98 ในประมาณการเดิม) (2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 94.2
ของวงเงินงบประมาณ โดยแบ่งเป็นอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาและอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ 98 และร้อยละ 80
ตามลาดับ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ไม่มีความล่าช้า (3) อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหลื่อมปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับอัตราการเบิกจ่ายในสองไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 54.5 สูงกว่าร้อยละ 45 ในสมมติฐานเดิม และ (4) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75 เท่ากับ
การประมาณการครั้งก่อน และ (5) การใช้เงินภายใต้พระราชกาหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท18 มีการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ในปี 2563 ประมาณ 563,400 ล้านบาท
17

18

งานวิจัยของ Rystad Energy ระบุว่า สหรัฐฯ มีต้นทุนการผลิต Shale oil และ non-shale อยู่ที่ 23.35 และ 20.99 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ตามลาดับ
สูงกว่าซาอุดีอาระเบียและรัสเซียซึ่งมีต้นทุนการผลิตน้ามันดิบรวมอยู่ที่ 8.98 และ 19.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล. ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังระบุว่าหากราคา
น้ามันดิบอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล จะส่งผลให้บริษัทผลิตและสารวจน้ามันของสหรัฐฯ จานวน 533 แห่งอาจต้องยื่นล้มละลายภายในปี 2564
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ (-6 0) - (-5 0) โดยมีค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ -5 5 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2 4 ในปี 2562 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ (-1 5) - (-0 5) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยู่ที่ร้อยละ 4 9 ต่อ GDP
ในการแถลงข่าววันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สานักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563
จะลดลงในช่วงร้อยละ (-6.0) - (-5.0) โดยมีค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ -5.5 ซึ่งเป็นการปรับลดประมาณการจากร้อยละ 1.5 - 2.5
(ค่ากลางการประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 2.0) ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและการปรับเปลี่ยนสมมติฐานประมาณการที่สาคัญ ๆ ดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 เผชิญกับข้อจากัดต่อการขยายตัวที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการประมาณการครั้งก่อน ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการหดตัว
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 ที่จะส่งผลกระทบให้การส่งออก การผลิต และการลงทุนภาคเอกชนให้ลดลงมากกว่าที่คาด
(2) การลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยว และ (3) การปรับตัวของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในช่วงที่จานวนผู้ติด เชื้อในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึ้น และภาครัฐมีความจาเป็นต้องดาเนินมาตรการปิดสถานประกอบการและสถานบริการต่าง ๆ รวมไปถึงสนามบิน เพื่อป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมในระยะต่อไป เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานการประมาณการที่สาคัญ ๆ
ประกอบด้วย
1) การลดลงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 ที่มีแนวโน้มลดลงรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก
ของไทยมากขึ้นทั้งในด้านการลดลงของปริมาณและราคาส่งออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ยกระดับ
ความรุนแรงจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ที่ลุกลามไปหลายประเทศทั่วโลก และนาไปสู่การดาเนินมาตรการควบคุมป้องกัน
ของภาครัฐทั้งการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี สอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจของหลายประเทศในไตรมาสแรกที่เริ่มเข้าสู่
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อาทิ ยูโรโซน จีน และ ่องกง ในขณะที่ราคาน้ามันและราคาสินค้าขั้นปฐมที่สาคัญ ๆ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
จนทาให้มูลค่าการส่งออกของไทย (ไม่รวมทองคา) ในไตรมาสแรกปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 นอกจากนี้เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจสาคัญ ๆ ของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักในเดือนเมษายนยังแสดงถึงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น โดยเครื่องชี้ในหลายด้านปรับตัวลดลงและ
เข้าสูร่ ะดับต่าสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ซงึ่ แสดงถึงการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในครึง่ แรกของปี อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สมมติฐานที่สาคัญ ๆ (ดูรายละเอียดในส่วนสมมติฐานประมาณการ) เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะ
เริ่มหดตัวช้าลงตามลาดับ ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกทั้งปีจะมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 เทียบกับ
สมมติฐานการขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา เงื่อนไขดังกล่าวทาให้แรงขับเคลื่อนจากการส่งออก
สินค้าลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนอย่างมีนัยสาคัญ
2) การลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการดาเนินมาตรการจากัดการเดินทางในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีการหยุดเส้นทางการบินพาณิชย์
เกือบทุกเส้นทางรวมถึงการปิดช่องทางเข้าออกประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดั บ โลกจะเริ่ มเข้ าสู่ วงจากั ดในช่วงกลางไตรมาสที่ส าม ซึ่ ง จะทาให้มีแนวโน้ มที่แ ต่ล ะประเทศจะเริ่ ม
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศและเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าออกได้ภายในไตรมาสที่สี่ ทั้งนี้
การคาดการณ์อยู่บนสมมติฐานที่ว่าการผ่อนคลายของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มพิจารณาตามกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ยงของการระบาดของโรคน้อยที่สุดตามลาดับ19 โดยคาดว่าในไตรมาสสี่จะมีจานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่าประมาณ
6.0 ล้านคน เมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 6.7 ล้านคนในไตรมาสแรก ทาให้คาดว่าทั้งปี 2563 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
19

ข้อมูลจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ชี้ให้เห็นว่า (1) กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่า (จานวนผู้ติดเชื้อสะสมย้อนหลัง 14 วัน
อยูท่ รี่ ะดับน้อยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนผูต้ ดิ เชือ้ สูงสุด) ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเชียและในยุโรปบางประเทศ อาทิ จีน ่องกง เกาหลี ใต้ ไต้หวัน ออสเตรีย นอร์เวย์
ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 48.0 ของรายรั บ ท่ อ งเที่ ย วรวมในปี 2562 และ (2) กลุ่ ม ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งค่ อ นข้ า ง ต่ า
(จานวนผู้ติดเชื้อสะสมย้อนหลัง 14 วัน อยู่ระหว่างร้อยละ 15 - 20 ของจ านวนผู้ติดเชื้อสูงสุด) ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป อาทิ เดนมาร์ ก เยอรมนี ฝรั่งเศส
และกลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.2 ของรายรับท่องเทีย่ วรวมในปี 2562
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รวมทัง้ สิน้ 12.7 ล้านคน เทียบกับ 39.8 ล้านคนในปี 2562 และ 37.0 ล้านคนในสมมติฐานการประมาณการครัง้ ก่อน ซึง่ จะส่งผลให้รายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 อยู่ที่ 0.59 ล้านล้านบาท เทียบกับ 1.88 ล้านล้านบาทในปี 2562 และเทียบกับ 1.73 ล้านล้านบาท
ในสมมติฐานประมาณการครัง้ ก่อนซึง่ ทาให้แรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจากการส่งออกบริการลดลงจากการประมาณการครัง้ ก่อน
3) การปรับตัวของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในช่วงที่จานวนผู้ติดเชื้อในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563) ซึ่งส่งผล
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ และภาครัฐมีความจาเป็นต้องดาเนินมาตรการปิดสถานประกอบการ
และสถานบริการต่าง ๆ รวมถึงสนามบินเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวลดลงทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการจ้างงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเดินทาง และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ การรวมตัวของคนจานวนมากและการรวมตัวของคนในสถานที่ปิด รวมทั้ง ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสุ่ มเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของโรค และสาขาการผลิต สาคัญ ๆ ที่ผู้ ประกอบการตัด สินใจปิ ดการดาเนินการชั่ วคราวเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อของพนักงาน และเพื่อรอดูเงื่อนไขสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านการหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมถึง
ผ่านการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จของภาครัฐ
ในการดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดจนทาให้ประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในวันที่
13 พฤษภาคม 2563 ทาให้ผบู้ ริโภคและผู้ประกอบการมีความมั่นใจที่จะปรับพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตเข้าสู่สภาวะปกติได้มากขึ้น
เมือ่ รวมกับการเริม่ ผ่อนคลายมาตรการให้มกี ารเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง รวมถึงสนามบิน จึงคาดว่าจะทาให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่สามมี
แนวโน้มที่จะหดตัวช้าลง
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องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้ จ่า ยเพื่ ออุ ปโภคบริโ ภค (1) การใช้ จ่า ยเพื่ อการอุ ปโภคบริโ ภคภาคเอกชน คาดว่ าจะลดลงร้ อ ยละ 1.7 เที ยบกั บ

การขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณการเดิม ตามแนวโน้มการลดลงของฐานรายได้
ที่สาคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม
การบริโภคภาคเอกชนมี แนวโน้ม ที่ จ ะเริ่ม ปรับ ตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามแนวโน้ม การลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ รวมทั้ ง
การผ่อนคลายมาตรการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางของภาครัฐ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ
และ (2) การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2562 และ
เป็นการปรับเพิ่มจากร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาภายใต้
งบประมาณประจาปี 2563 รวมทั้งแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเ ศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 ทัง้ ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขเพือ่ แก้ไขปัญหาการระบาดของโรค และแผนงานเพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม
2) การลงทุนรวม คาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในการประมาณ
การครั้งก่อน โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8
ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่มอัตราเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบเหลื่อมปีที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 88.0 ส่งผลให้มลู ค่าการเบิกจ่ายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 35,960 ล้านบาทจากการคาดการณ์เดิม และการเพิ่มขึ้นของวงเงินภายใต้
ภายใต้พระราชกาหนดเงินกูฯ้ ในส่วนของแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะลดลงร้อยละ
4.2 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับ
การปรับตัวลดลงของอัตราการใช้กาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และความเชือ่ มัน่ ภาคธุรกิจ
3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ คาดว่าจะลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562 และเป็น
การปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการ
ส่งออกสินค้าจากเดิมทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 เป็นการลดลงร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 เป็นการลดลงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ตามลาดับ และการ
ปรับลดสมมติฐานราคาสินค้าส่งออกซึ่งคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เป็นการลดลงร้อยละ 2.0 ตามการปรับลดสมมติฐาน
ราคาน้ามันดิบดูไบ เมื่อรวมกับการส่งออกบริการที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงตามการปรับลดสมมติฐานจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จาก 39.8 ล้านคน เป็น 12.7 ล้านคน คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 17.3 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 0.9 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า และการลดลงร้อยละ 2.6 ในปี 2562
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ คาดว่าจะลดลงร้อยละ 13.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.4 ในปี 2562 และเป็น
การปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในการประมาณการครั้งก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดปริมาณการนาเข้าสินค้าจาก
การขยายตัวร้อยละ 2.8 ในการประมาณการครั้งก่อน เป็นการลดลงร้อยละ 9.7 และการปรับลดสมมติฐานราคาสินค้านาเข้าจาก
การลดลงร้อยละ 0.1 เป็นการลดลงร้อยละ 3.5 สอดคล้องกับการปรับลดประมาณการการส่งออก การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน เมื่อรวมกับการปรับลดการนาเข้าบริการตามแนวโน้มการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ
คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 13.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในการประมาณการ
ครั้งก่อนหน้า และการลดลงร้อยละ 4.4 ในปี 2562
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5) ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 35.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 26.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562
และเป็นการปรับเพิม่ จากการเกินดุล 24.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากแนวโน้มการลดลง
ของมูลค่าการนาเข้าที่เร็วกว่ามูลค่าการส่งออก เมื่อรวมกับดุลบริการที่คาดว่าจะขาดดุลตามการลดลงของรายรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 24.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของ
GDP ต่ากว่าร้อยละ 7.0 ในปี 2562 และลดลงจากร้อยละ 5.3 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า
6) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2563 จะอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.5) - (-0.5) เทียบกับร้อยละ 0.7
ในปี 2562 และเป็นการปรับลดลงจากช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4 ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการลดลงของแรงกดดันด้าน
การใช้จ่ายภายในประเทศและการปรับลดสมมติฐานราคาน้ามัน
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6 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ทั้งในด้านการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวลดลงตามการหดตัวรุนแรง
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การส่งออกบริการที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการเดินทางของประเทศต่าง ๆ ทาให้
จานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบเชื่อมโยงจากการลดลงของ
รายได้จากการส่ งออกและการท่องเที่ย ว รวมทั้งสถานการณ์การระบาดในประเทศที่ทาให้ ผู้บริ โภคและผู้ป ระกอบการธุรกิ จปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรมการใช้จ่ายและการผลิตรวมทั้งภาครัฐมีความจาเป็นต้องดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อป้องกัน
ผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคม แม้ว่าเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากแนวโน้มการลดลงของความรุนแรงของการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ ซึ่งทาให้ประเทศต่าง ๆ สามารถผ่อนคลายมาตรการ
การปิดสถานทีแ่ ละข้อจากัดในการเดินทาง ซึง่ จะทาให้เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งความสาเร็จในการควบคุม
การระบาดในประเทศและการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ ซึ่งจะทาให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจปรับตัวเข้าใกล้
ภาวะปกติได้มากขึน้ และการดาเนินดาเนินมาตรการภาครัฐในการแก้ปญ
ั หา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ตาม แต่เงื่อนไขการฟื้นตัวในหลายด้าน
ยังมีขอ้ จากัดและมีความไม่แน่นอนอยูส่ งู ภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าวการบริหารเศรษฐกิจไทยในช่วงทีเ่ หลือของปีจงึ ควรให้ความสาคัญกับ
1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อ ประคั บประคองเศรษฐกิจในช่ว งการปรับตั วลดลงอย่ างรุนแรงของนั กท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก เพื่อลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจว่าภาคธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมีความพร้อมในการกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และ
จากัดการเดินทางและจานวนนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยให้ความสาคัญกับ (1) การสร้างความมั่นใจว่ามาตรการเยียวยาทั้ง
ทางด้านการคลังและสินเชื่อที่ได้เริ่มดาเนินไปแล้วสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมเพียงพอสาหรับกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการ ติดตาม และประเมินความเพียงพอและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น (2) ให้ความสาคัญ
กับกลุ่ มแรงงานและผู้ป ระกอบการในสาขาเศรษฐกิจที่การผ่อนคลายมาตรการที่ยั งมีแ นวโน้มที่จะล่า ช้า โดยเฉพาะในกิจกรรมด้า น
การท่องเที่ยว กิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคและวิธีการผลิตหลังการระบาดของโรคผ่อนคลายลง (3) การดูแลควบคุม และป้องกันการลุกลามของปัญหาในภาคการผลิตที่อาจ
ส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคการเงิน และ (4) การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของโรคและ
สนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเพียงพอของสินเชื่อสาหรับการเริ่มกลับมาประกอบธุรกิจใหม่
การลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อ การดูแลต้นทุนทางการเงิน และการป้องกันความเสี่ยงจากการกลับมาแข็งค่าของเงินบาท
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวท่ามกลางสภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง
2) การผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
รวมทั้งการดาเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจสามารถกลับสู่ภาวะ
ใกล้เคียงปกติ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุดภายใต้ขอบเขตของแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โดยให้ความสาคัญกับ (1) การชี้แจงแนวปฏิบัติให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ที่เริ่มกลับมาประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การตรวจสอบดูแลเพื่อควบคุมและป้องกันการกลับมาระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง (2) การพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง ไป เช่น การจัดสรรและพั นาพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งสาหรับผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้ง
การสนับ สนุ นช่ องทางการจาหน่ ายสินค้า ออนไลน์ และบริ การโลจิส ติกส์ต้ นทุนต่ าเพื่อสนั บสนุนการขายสินค้า จากผู้ ผลิ ตสู่ ผู้บ ริโ ภค
โดยเฉพาะในช่วงที่การประกอบการในสถานที่ปิด และการจาหน่ ายผ่า นช่ องทางปกติ ยัง มี ข้อจากัด (3) การขอความร่วมมื อภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ในการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมหลังการระบาดผ่ อนคลายลง โดยไม่ส่งผลกระทบกับ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ ในช่วงที่จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังมีข้อจากัดในการฟื้นตัว รวมทั้ง
การรณรงค์และจัด ทาแพ็คเกจการท่องเที่ยวเพื่อให้ค นไทยที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้จ่ายในต่างประเทศ หันกลับมาเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น (4) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาและฝึกอบรมของภาครัฐในปีงบประมาณ
2564 ให้สามารถเบิกจ่ายและดาเนินการได้ทันทีในช่วงที่มีความปลอดภัยจากการระบาดของโรค (5) การพิจารณากลไกในระดับพื้นที่
สาหรับการแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการกลับมาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคที่นอกเหนือจาก
ด้านการเงิน และ (6) การให้ความสาคัญกับปัญหาด้านแรงงานในช่วงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ทั้งในด้านแนวโน้มการขาดแคลน
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แรงงานในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานทักษะต่าในช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านยังมีความล่าช้าในการฟื้นตัวจากปัญหาการระบาดของโรค
และปัญ หาการว่า งงานของแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝี มือที่ได้รับ ผลกระทบจากการเลิ กจ้างและผู้เ ข้า สู่ต ลาดแรงงานใหม่
ตลอดจนมาตรการรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและกลับไปหางานทาในต่างจังหวัดภายใต้ข้อจากัดจากปัญหาภัยแล้งที่ทาให้ภาคเกษตร
ไม่สามารถรองรับได้เต็มที่
3) การให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรุนแรงเกินไปและลดผลกระทบ
จากการลดลงของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับ (1) กลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการค้า
และการย้า ยฐานการผลิ ตในช่วงก่ อนหน้า รวมทั้งกลุ่มสิ นค้ าที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคและการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทาให้ความต้องการสินค้าสาคัญหลายรายการเพิ่มขึ้น (2) การประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศไทยในด้าน
ขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ (3) การให้
ความสาคัญกับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศ และ (4) การบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
4) การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้ก รอบต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อสนั บสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้ง ในด้านการใช้จ่ายและการลงทุน
ภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการเบิกจ่ายที่สาคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
ร้อยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 99.0 และร้อยละ
55.0 ตามลาดับ (2) การเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีอยู่ที่ร้อยละ 90.0 (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.0 ของวงเงิน
งบประมาณ และ (4) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบพระราชกาหนดเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
5) การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกาหนดเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีกรอบวงเงินสาหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ในโครงการที่สามารถ
ตอบสนองต่ อการฟื้นฟูเ ศรษฐกิจในระยะเร่ง ด่วนและการสร้ างความพร้ อมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มี ความยืดหยุ่นในการรองรั บ
สถานการณ์การระบาดที่มีความไม่แน่นอนอยู่สูง รวมทั้ง ตอบสนองต่อสภาพปัญหาทางกายภาพและปัญหาเชิงโครงสร้างที่สาคัญ ๆ
ในภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ทั้งในด้านปัญหาประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในระดับต่า ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
ปัญหาต้นทุนทางธุรกรรม ปัญหาการเข้าถึงตลาดและโครงสร้างตลาด รวมทั้งความท้าทายที่สาคัญ ๆ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี รูปแบบการดาเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคหลังการระบาดของโรค ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการสร้าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณปกติและกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนภายใต้กรอบนโยบายและมาตรการที่สาคัญ ๆ การแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและ
ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการธุรกิจในประเทศอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของ ภาครัฐทั้ง ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการพั นาพื้นที่เศรษฐกิ จ การปรับโครงสร้า ง
ภาคการผลิ ต และภาคบริ การที่ส าคั ญ ๆ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น รองรั บ แนวโน้ มการปรั บ ตั วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สนับสนุนการกระจายรายได้ และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริ โภคและรูปแบบ
การประกอบธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
6) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ โดยเฉพาะ (1) ความยืดเยื้อของการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ และการกลับมาระบาดของ
โรคในระลอกที่สอง (2) การลุกลามของปัญ หาในภาคการผลิตไปสู่วิกฤติการณ์ทางการเงิ นการคลัง ในประเทศที่มีปั จจัย พื้นฐานทาง
เศรษฐกิ จอ่อนแอ (3) ความขั ดแย้ ง ระหว่ าง สหรั ฐ ฯ กั บ จีน ที่อาจทาให้ มาตรการกี ด กันทางการค้ า กลับ มาทวีค วามรุ นแรงมากขึ้ น
และ (4) ความเสี่ยงจากภาวะความตกต่าของเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลาง
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มาตรการด้านการคลังมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ 14 ของ GDP อาทิ
งบประมาณเพิ่มเติมเงินชดเชยการว่างงาน การคืนภาษีและพักชาระหนี้ งบประมาณด้าน
สาธารณสุข เงินช่วยเหลือภาคเอกชนจากการลดการจ้างงาน (Paycheck Protection Program)
 มาตรการทางการเงินและการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดาเนินการที่
ส าคั ญ อาทิ (i) ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงร้ อ ยละ 1.5 เหลื อ ร้ อ ยละ 0 – 0.25
(ii) มาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้โดยไม่จ ากัดวงเงิน
และครอบคลุมไปถึง Commercial Mortgage-backed Securities การเข้าซื้อตราสารหนี้ระยะ
สั้น (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) หรือ มาตรการ TALF มาตรการเพิ่ ม
สภาพคล่องให้กบั สถาบันการเงิน (Money Market Liquidity Facility (MMLF)) (iii) การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนการออกตราสารหนี้ผ่านตลาดแรกและตลาดรอง การเข้าซื้อสินเชื่อที่
ธนาคารพาณิชย์ปล่อยให้กบั SMEs (Main Street Lending Program) การให้สินเชื่อดอกเบี้ย
ต่าแก่ธนาคารพาณิช ย์ที่จะทาการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กตามมาตรการ Paycheck
Protection Program การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่รัฐบาลท้องถิ่น (Primary Dealer
Credit Facility (PDCF)) และร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศสาคัญ ๆ ในการแก้ปัญหา
สภาพคล่องของเงินดอลลาร์ สรอ. (USD swap line)
 มาตรการด้ า นการคลั ง มู ล ค่ า 2.6 ล้ านล้ า นหยวน คิด เป็ น ร้ อยละ 2.5 ของ GDP และ
การเพิ่มเพดานการก่อหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น อาทิ เพิ่มงบประมาณสาหรับการรับมือภัยพิบัติ
และสาหรับการผลิตและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ลดภาษีสาหรับประชาชนและภาคธุรกิจ
รวมถึงลดเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญ การผ่อนคลายเพดานหนี้สินของ
รัฐบาลท้องถิ่น ในกรณีการดาเนินนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านที่อยู่อาศัย
 มาตรการทางการเงินและการช่วยเหลื อด้ านสภาพคล่อ ง ธนาคารกลางจี นดาเนิน การ
ที่สาคัญ อาทิ (i) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนเกิน (Excess
Reserve) อั ตราดอกเบี้ย เงิน กู้ (Loan Prime Rate) อั ต ราดอกเบี้ ยเงิน กู้ ระยะกลางแบบ
กาหนดกลุ่ มเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี (ii) ปรับลดสัดส่วนเงินสารองของธนาคารพาณิช ย์
(Reserve Requirement Ratio) และอัตราดอกเบี้ย Reverse repo อายุ 7 วัน (iii) อัดฉีด
สภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินรวมถึงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแก่ SMEs
 มาตรการด้ า นการคลั ง มู ล ค่ า 2.5 หมื่ น ล้ า นยู โ ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.4 ของ GDP อาทิ
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก จ้ างที่ ไ ด้ รับผลกระทบคนละ 600 ยู โร (Voucher for seasonal
workers) มาตรการช่วยเหลือบริษัทที่ถูกสั่งให้ปิดการดาเนินการโดยการจ่ายเงินเดือนให้กับ
ลูกจ้างแทน รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยให้กับพ่อแม่ที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลบุตรซึ่งโรงเรียนปิด
 มาตรการการค้าประกันสินเชื่อมูลค่า 4 แสนล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 25 ของ GDP
 มาตรการทางการเงิ น และการช่ว ยเหลื อ ด้ า นสภาพคล่ อ ง ธนาคารกลางยุ โ รป (ECB)
ดาเนินการที่สาคัญ อาทิ (i) เพิ่มสภาพคล่องผ่าน Longer-term Refinancing Operations
(LTROs) การเงื่ อ นไขของมาตรการ Targeted Longer-term Refinancing Operations
(TLROs) รวมถึง มาตรการ Non-Targeted Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations (PELTROs) (ii) ปรั บ เพิ่ ม มาตรการเข้ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ (Asset Purchase Programme) โดยไม่ จ ากั ด วงเงิ น และมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งของภาครัฐมูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร
(iii) ปรับมาตรฐานของสินทรัพย์สาหรับใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันเพื่อขอกู้เงินกับ
ECB เพื่อ รองรับ การถู กลดอั น ดับ ความน่ า เชื่ อถื อ ของประเทศ (iv) การปรั บลดภาระหนี้
(Hair-cut) ร้อยละ 20 ให้กับสินทรัพย์ non-marketable
 มาตรการด้านการคลัง มูล ค่า 1.56 แสนล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของ GDP อาทิ เงิน
ช่วยเหลือภาคเอกชนเพื่อป้องกันการเลิกจ้าง (Kurzarbeit) เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร
สาหรับผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เงินช่วยเหลือสาหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs มูลค่ารวม 50,000 ล้านยูโร รวมถึงการเลื่อนการชาระภาษีให้ถึงสิ้นปี
2563 เงินช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นวงเงิน 4.8 หมื่นล้านยูโร และเงินกู้สาหรับรัฐบาลท้องถิ่น
วงเงิน 7.3 หมื่นล้านยูโร
 มาตรการการค้าประกันสินเชื่อ 7.57 แสนล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 25 ของ GDP
 กองทุนเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (WSF) วงเงิน 7.57 แสนล้านยูโร ร่วมกับธนาคาร
KfW ในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าและการค้าประกันสินเชื่อแก่ภาคเอกชน
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มาตรการด้ านการคลั ง มู ลค่ า 117 ล้ านล้ า นเยน คิด เป็ น ร้อ ยละ 21.1 ของ GDP อาทิ
มาตรการเพื่ อป้ อ งกั น การแพร่ ระบาด มาตรการช่ ว ยเหลือ ภาคธุ รกิ จ และลูก จ้ างที่ ได้ รับ
ผลกระทบรวมถึงเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจานวน 300,000 เยนต่อครัวเรือนและ
เงินช่วยเหลือบุตรเพิ่มเติมอีก 10,000 เยนต่อบุตรหนึ่งคน เงินอุดหนุ นแก่ภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการอิสระ เงินช่วยเหลือผู้ที่ต้องหยุดทางานเนื่องจากการระบาด
 มาตรการทางการเงินและการช่วยเหลื อด้ านสภาพคล่อ ง (i) การเพิ่ ม วงเงิ นการเข้ าซื้ อ
ก อ ง ทุ น Exchange Traded Funds (ETFs) แ ล ะ Japan-Real Estate Investment
Trusts (J-REITs) มาตรการควบคุมอัต ราผลตอบแทนพั นธบัต รให้ อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม
(Yield curve control) และเข้ า ซื้ อ พั น ธบั ต รญี่ ปุ่ น โดยไม่ ก าหนดวงเงิ น เท่ า ที่ จ าเป็ น
(ii) สินเชื่อไม่มีดอกเบี้ยแก่ภาคเอกชนมูลค่า 23 ล้านล้านเยน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของ GDP
(iii) มาตรการ Special Funds-Supplying Operations โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ภาคธุ รกิ จ ให้ สามารถเข้ า ถึ งสิ น เชื่ อ ได้ โดยมี ก ารปรั บ ลดเกณฑ์ ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ที่ จ ะใช้
ค้าประกันรวมถึงภาคเอกชนที่สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
 มาตรการด้ านการคลั ง มูล ค่ า 216 ล้ า นล้ า นวอน คิด เป็น ร้ อยละ 11.4 ของ GDP อาทิ
การให้เงินอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง ลดภาษีรายได้แก่
ผู้ให้ เช่ าที่ เพื่อ การพาณิช ย์ใ นอั ตราร้อ ยละ 50 ภายใน H1/2563 ยกเว้ นภาษีใ ห้แก่ธุ รกิ จ
ขนาดเล็ก การช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวจากการแพร่ระบาดโดยให้เงินเพื่อใช้จ่าย บัตรกานัล
(Voucher) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในการซื้อสินค้า
 มาตรการทางการเงิ นและการช่ วยเหลือด้ านสภาพคล่ อง (i) ลดดอกเบี้ยลงร้ อยละ 0.5
เหลือร้อยละ 0.75 (ii) การเข้าซื้อสินทรัพย์โดยจากัดวงเงินโดยเพิ่มขอบเขตครอบคลุมถึง
ตราสารหนี้ ของภาคเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ส ถาบั น การเงิ น (iii) มาตรการเพื่ อรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ภาคการเงินมูลค่า 100 ล้านล้านวอน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของ GDP


จานวนผู้ติดเชื้อใหม่สะสม 14 วัน

ญี่ปุ่น

มาตรการด้า นการคลัง มู ลค่า 4.87 หมื่นล้ านปอนด์ คิ ดเป็นร้ อยละ 2.2 ของ GDP อาทิ
การให้เงินสนับสนุนสาหรับผูป้ ระกอบการค้าปลีกและกลุ่มท่องเที่ยวและร้านอาหาร การยกเว้น
ภาษีให้กับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ ในปีภาษี 2563-2564 มาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนและลูกจ้าง 7,000 ล้านปอนด์ มาตรการจ่ายเงินชดเชยให้ธุรกิจ SMEs และลูกจ้างที่
ติดเชือ้ และมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเพือ่ รักษาระดับการจ้างงาน
 มาตรการทางการเงินและการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง (i) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงร้อยละ 0.65 เหลือร้อยละ 0.1 (ii) มาตรการเพิ่มสภาพคล่องมูลค่า 3.3 แสนล้านปอนด์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15 ของ GDP (iii) เพิ่ ม การถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์ ข องธนาคารกลางเพิ่ ม
การถื อ ครองพั น ธบั ต ร มู ล ค่ า 2 แสนล้ า นปอนด์ ทั้ ง ในส่ ว นของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลและ
ภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 25631/

GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)2/
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ปริมาณการนาเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการนาเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator

ปี 2560
15,486.6
225,095.2
456.3
6,632.2
4.1
1.8
2.9
-1.4
3.1
0.1
5.2
233.7
9.5
5.6
6.2
201.1
13.2
7.3
32.6
44.0
9.6
0.7
2.0

ข้อมูลจริง
ปี 2561 ปี 2562
16,365.6 16,875.9
236,815.0 243,466.9
506.5
543.6
7,329.2 7,841.9
4.2
2.4
3.8
2.1
4.1
2.8
2.9
0.2
4.6
4.5
2.6
1.4
3.3
-2.6
251.1
243.0
7.5
-3.2
3.9
-3.5
8.3
-4.4
228.7
216.4
13.7
-5.4
7.7
-5.6
22.4
26.6
28.5
37.9
5.6
7.0
1.1
1.5

ประมาณการ ปี 2563
ณ 17 ก พ 63 ณ 18 พ ค 63
17,368.5
15,947.7
249,874.1
229,434.2
556.7
493.7
8,009.0
7,103.2
1.5 - 2.5
(-6.0) - (-5.0)
3.6
-2.1
3.2
-4.2
4.8
5.6
3.5
-1.7
2.6
3.6
0.9
-17.3
246.4
223.5
1.4
-8.0
1.5
-6.0
3.1
-13.3
222.2
187.8
2.7
-13.2
2.8
-9.7
24.2
35.7
29.5
24.0
5.3
4.9

0.7
0.7

0.4 - 1.4
0.4 - 1.4

(-1.5) - (-0.5)
(-0.5) - 0.5

ที่มา: สานักงานสภาพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ: 1/ เป็นข้อมูลที่คานวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdc.go.th
2/
การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
3/
ตัวเลขการส่งออกและการนาเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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