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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ องของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2563
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 ปรับตัวลดลงร๎อยละ 12.2 ตํอเนื่องจาก
การลดลงร๎อยละ 2.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล๎ว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 (%QoQ_SA)
ร๎อยละ 9.7 รวมครึง่ แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร๎อยละ 6.9
ด้านการใช้จา่ ย การสํงออกสินค๎าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัว
ลดลง ขณะทีก่ ารใช๎จาํ ยและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว ด้านการผลิต สาขาทีพ่ กั แรมและ
บริการด๎านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนสํงและสถานทีเ่ ก็บสินค๎า
สาขาการขายสํงการขายปลีก และสาขาไฟฟ้าและก๏าซ ปรับตัวลดลง ในขณะที่การผลิต
สาขากํอสร๎าง สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข๎อมูลขําวสารและการสือ่ สาร ขยายตัว
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดวําจะปรับตัวลดลงในชํวงร๎อยละ (-7.8) - (-7.3) เนือ่ งจาก
(1) การปรับตัวลดลงมากของรายได๎จากนักทํองเทีย่ วตํางชาติ (2) ภาวะถดถอยรุนแรงของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลก (3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ
(4) ปัญหาภัยแล๎ง โดยคาดวํามูลคําการสํงออกสินค๎าจะปรับตัวลดลงร๎อยละ 10.0 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร๎อยละ 3.1 และร๎อยละ 5.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใํ นชํวงร๎อยละ (-1.2) - (-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร๎อยละ 2.5 ของ GDP
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 ควรให๎ความสาคัญกับ
การป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัสในประเทศ ควบคูไํ ปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในประเด็นสาคัญ ๆ ประกอบด๎วย (1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพือ่ สนับสนุน
การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ โดย (i) การเรํงรัดติดตามมาตรการทีไ่ ด๎ดาเนินการไปแล๎วให๎เข๎าถึง
กลุมํ เป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุนํ สอดคล๎องกับเงือ่ นไขในการฟืน้ ตัว
ของแตํละภาคธุรกิจ (ii) การติดตามและป้องกันปัญหาในบางภาคการผลิตทีอ่ าจสํงผลกระทบ
เชือ่ มโยงไปยังภาคการเงิน และ (iii) การสร๎างสภาพแวดล๎อมทางการเงินเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัว
ทางเศรษฐกิจ (2) การพิจารณามาตรการเพิม่ เติมสาหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจ
ทีย่ งั มีปญ
ั หาอุปสรรคในการฟืน้ ตัว โดยเฉพาะ (i) กลุมํ ธุรกิจและแรงงานในภาคการทํองเทีย่ ว
และบริการเกีย่ วเนือ่ ง (ii) กลุมํ ผูป๎ ระกอบการ SMEs ทีย่ งั มีศกั ยภาพในการฟืน้ ตัวแตํยงั มีปญ
ั หา
อุปสรรคในการเข๎าถึงมาตรการภาครัฐ (iii) กลุมํ ธุรกิจและแรงงานทีอ่ ยูใํ นชํวงของการปิดกิจการ
ชัว่ คราว รวมทัง้ การให๎ความสาคัญกับการดูแลผูว๎ าํ งงานและแรงงานทีจ่ ะเข๎าสูตํ ลาดแรงงานใหมํ
(3) การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้าและสนับสนุนการฟืน้ ตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
ภาคเอกชน โดยให๎ความสาคัญกับ (i) การขับเคลื่อนการสํงออกสินค๎าทีไ่ ด๎รบั ประโยชน์จาก
การเบีย่ งเบนทิศทางทางการค๎าและการย๎ายฐานการผลิตในชํวงกํอนหน๎า รวมทัง้ กลุมํ สินค๎า
ทีไ่ ด๎รบั ประโยชน์เพิม่ เติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 (ii) การใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งของ
ประเทศไทยในด๎านขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรค และ (iii) การสํงเสริม
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจและการค๎าระหวํางประเทศภายในกลุํมอาเซียน (4) การดูแล
ภาคการเกษตรทีป่ ระสบปัญหาภัยแล๎งและการลดลงของราคาสินค๎าสํงออก โดยให๎ความสาคัญกับ
(i) การจั ด หาแหลํ ง น้ าและการบริ ห ารจั ด การน้ า (ii) การชดเชยเยี ย วยาเกษตรกร
(iii) การปรับเปลีย่ นการผลิตในภาคเกษตร และ (iv) การสนับสนุนชํองทางการจาหนํายสินค๎า
เกษตรออนไลน์และบริการโลจิสติกส์ตน๎ ทุนต่า (5) การขับเคลือ่ นการใช้จา่ ยภาครัฐภายใต๎
กรอบสาคัญ ๆ ทัง้ งบประมาณรายจํายประจาปี 2563 งบประมาณรายจํายประจาปี 2564
ในไตรมาสแรก และงบประมาณกันไว๎เบิกเหลือ่ มปี ควบคูไํ ปกับการขับเคลือ่ นมาตรการสร๎าง
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (6) การส่งเสริมไทยเทีย่ วไทยและการรณรงค์
ใช๎สนิ ค๎าทีผ่ ลิตภายในประเทศ (7) การเตรียมการรองรับความเสีย่ งสาคัญ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
ความยืดเยือ้ ของการระบาดของโรคและการกลับมาระบาดในระลอกทีส่ อง ความผันผวนของ
เศรษฐกิจและการเงินโลก และเงือ่ นไขความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในระยะ
ปานกลาง และ (8) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศเพื่อไมํให๎สํงผลกระทบ
ซ้าเติ ม ปั ญ หาเศรษฐกิ จ เป็ น อุ ป สรรคตํ อ การฟื้ น ตั ว และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ที่ยังมีความเปราะบาง และมีความไมํแนํนอนอยูํสูงทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง
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Economic Outlook
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ปรับตัวลดลงร๎อยละ 12.2 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 2.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ด้านการใช้จา่ ย การสํงออก
สินค๎าและบริการ และการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ขณะทีก่ ารใช๎จาํ ยและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว ด้านการผลิต สาขา
ทีพ่ กั แรมและบริการด๎านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนสํงและสถานทีเ่ ก็บสินค๎า สาขาการขายสํงการขายปลีก และสาขาไฟฟ้า
และก๏าซ ปรับตัวลดลง ในขณะทีก่ ารผลิตสาขากํอสร๎าง การเงินการประกันภัย และสาขาข๎อมูลขําวสารและการสือ่ สาร ขยายตัว เมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออก
แล๎ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2563 (QoQ_SA) ร๎อยละ 9.7 รวมครึง่ แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัว
ลดลงร๎อยละ 6.9
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ที่มา:

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2563
1) การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวลดลงร๎อยละ 6.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของฐานรายได๎ในระบบ
เศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎บริโภค และการดาเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทาให๎
การบริโภคภาคเอกชนลดลงทั้งในหมวดสินค๎าคงทน กึ่งคงทน และหมวดบริการ สอดคล๎องกับการลดลงของการใช๎จํายในกลุํมสินค๎าและ
บริการสาคัญ ๆ เชํน การซื้อยานยนต์ (ลดลงร๎อยละ 43.0) การใช๎จํายเกี่ยวกับเสื้อผ๎าและรองเท๎า (ลดลงร๎อยละ 21.4) การใช๎จํายใน
ร๎านอาหารและโรงแรม (ลดลงร๎อยละ 45.8) การใช๎จาํ ยซือ้ สินค๎าเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ (ลดลงร๎อยละ 17.1) อยํางไรก็ดี การใช๎จาํ ยเพือ่ คําน้าและ
คําไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.8 การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 1.4 เทียบกับการปรับตัวลดลงร๎อยละ 2.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า
อัตราการเบิกจํายงบประมาณรายจํายรวมในไตรมาสนีอ้ ยูทํ รี่ อ๎ ยละ 22.3 (สูงกวําอัตราเบิกจํายร๎อยละ 19.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอํ น)
รวมครึง่ แรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 2.1 และการใช๎จาํ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลลดลงร๎อยละ 0.7
2) การลงทุนรวม ปรับตัวลดลงร๎อยละ 8.0 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 6.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร๎อยละ 15.0
ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 5.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นผลจากการลดลงของการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักรและการลงทุนในสิง่ กํอสร๎าง ร๎อยละ
18.4 และร๎อยละ 2.1 ตามลาดับ และการลงทุนภาครัฐเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 12.5 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 9.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นผลจากการลงทุน
รัฐบาลเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 21.0 ในขณะทีก่ ารลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร๎อยละ 0.8 สาหรับอัตราการเบิกจํายงบประมาณรายจํายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูทํ ี่
ร๎อยละ 17.9 เทียบกับอัตราเบิกจํายร๎อยละ 10.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า และร๎อยละ 16.8 ในชํวงเดียวกันของปีกอํ น
รวมครึง่ แรกของปี 2563 การลงทุนรวมลดลงร๎อยละ 7.2 โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 10.2 ขณะทีก่ ารลงทุนภาครัฐเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 1.2
3) การส่งออกสินค้า ตามระบบดุลการชาระเงินมีมลู คํา 49,787 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 17.8 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า
โดยปริมาณการสํงออกลดลงร๎อยละ 16.1 และราคาสํงออกลดลงร๎อยละ 2.0 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เชํน ข๎าว (ลดลงร๎อยละ 0.9)
ยางพารา (ลดลงร๎อยละ 41.0) น้าตาล (ลดลงร๎อยละ 28.4) รถยนต์นงั่ (ลดลงร๎อยละ 45.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร๎อยละ 67.7) ชิน้ สํวนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ (ลดลงร๎อยละ 45.0) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร๎อยละ 23.4) เคมีภณ
ั ฑ์ (ลดลงร๎อยละ 20.4) ปิโตรเคมี (ลดลงร๎อยละ 18.9)
และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร๎อยละ 42.7) เป็นต๎น กลุม่ สินค้าส่งออกทีม่ ลู ค่าขยายตัว เชํน ผลไม๎ (ร๎อยละ 47.4) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป
(ร๎อยละ 17.9) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร๎อยละ 23.4) อาหารสัตว์ (ร๎อยละ 24.0) และคอมพิวเตอร์ (ร๎อยละ 5.8) เป็นต๎น การสํงออกสินค๎าไปยังตลาด สหรัฐฯ จีน
กลับมาขยายตัว ขณะทีก่ ารสํงออกไปยังตลาดญีป่ นุ่ อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง เมือ่ หัก
การสํงออกทองคาทีย่ งั ไมํขนึ้ รูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 21.4 และมูลคําการสํงออกสินค๎าในรูปของเงินบาทลดลงร๎อยละ 16.8
รวมครึง่ แรกของปี 2563 การสํงออกสินค๎าคิดเป็นมูลคํา 110,654 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 8.2
4) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ลดลงร๎อยละ 3.2 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 9.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของผลผลิตพืช
เกษตรสาคัญทีไ่ ด๎รบั ผลกระทบจากปัญหาภัยแล๎ง ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญทีล่ ดลง ได๎แกํ ข๎าวโพดเลีย้ งสัตว์ (ลดลงร๎อยละ 28.2) มันสาปะหลัง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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(ลดลงร๎อยละ 5.1) และข๎าวเปลือก (ลดลงร๎อยละ 43.7) สํวนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญทีข่ ยายตัว ได๎แกํ กลุมํ ไม๎ผล (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 10.9) ปาล์มน้ามัน
(เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 4.3) และยางพารา (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 0.9) ตามลาดับ การผลิตหมวดประมงลดลงร๎อยละ 16.1 ในขณะทีห่ มวดปศุสตั ว์ขยายตัวร๎อยละ
6.2 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวมลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 8.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยดัชนีราคาสินค๎าสาคัญทีป่ รับตัว
ลดลง เชํน ราคายางพารา (ลดลงร๎อยละ 27.0) ราคาสุกร (ลดลงร๎อยละ 5.2) ราคาไกํเนือ้ (ลดลงร๎อยละ 7.1) ราคามันสาปะหลัง (ลดลงร๎อยละ 10.1)
ราคากุง๎ ขาวแวนนาไม (ลดลงร๎อยละ 3.5) สํวนดัชนีราคาสินค๎าสาคัญทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ เชํน ราคาข๎าวเปลือก (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 12.7) ราคาปาล์มน้ามัน
(เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 31.5) ราคาอ๎อย (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 4.4) และราคาไขํไกํ (เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 3.8) การลดลงของดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรและดัชนีราคา
สินค๎าเกษตร สํงผลให๎ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร๎อยละ 6.0 ตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดตํอกัน
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม๎ และการประมงลดลงร๎อยละ 6.7 โดยดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรลดลงร๎อยละ
9.2 สํวนดัชนีราคาสินค๎าเกษตรเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.8 และดัชนีรายได๎เกษตรกรโดยรวมลดลงร๎อยละ 6.1
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร๎อยละ 14.4 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 2.6 ในไตรมาสกํอนหน๎าสอดคล๎องกับการลดลงของการสํงออกและ
อุปสงค์ในประเทศ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร๎อยละ 50.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร๎อยละ 13.1 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร๎อยละ 7.6 ตามลาดับ อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลีย่ อยูทํ รี่ อ๎ ยละ 52.9 เทียบกับ
ร๎อยละ 66.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า และร๎อยละ 65.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ทีล่ ดลง เชํน การผลิต
ยานยนต์ (ลดลงร๎อยละ 68.8) การผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม (ลดลงร๎อยละ 15.5) การผลิตเครือ่ งจักรอืน่ ๆ ทีใ่ ช๎งานทัว่ ไป (ลดลงร๎อยละ 39.4) เป็นต๎น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ทีเ่ พิ่มขึน้ เชํน การผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง (ร๎อยละ 28.6) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทใี่ ช๎รกั ษาโรค
(ร๎อยละ 15.4) และการผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูป (ร๎อยละ 7.0) เป็นต๎น
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ 8.3 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ 12.9 อัตรา
การใช๎กาลังการผลิตเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 59.9
สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร๎อยละ 50.2 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 23.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของรายรับจาก
นักทํองเทีย่ วตํางประเทศและนักทํองเที่ยวชาวไทยซึง่ ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 โดยในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจาก
การท่องเทีย่ ว 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีกอํ นร๎อยละ 97.1 โดยรายรับจากนักทํองเทีย่ วชาวไทยอยูทํ ี่ 0.019 ล๎านล๎านบาท
ลดลงจากชํวงเดียวกันของปีกอํ นร๎อยละ 92.7 ในขณะรายรับจากนักทํองเทีย่ วตํางชาติทเี่ ดินทางเข๎ามายังประเทศไทยในไตรมาสนีล้ ดลงทัง้ หมด อัตรา
การเข้าพักเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 6.51 ลดลงจากร๎อยละ 51.50 ในไตรมาสกํอนหน๎า และลดลงจากร๎อยละ 70.79 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอํ น
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด๎านอาหารลดลงร๎อยละ 36.2 โดยรายรับจากนักทํองเที่ยวตํางประเทศอยูํที่
0.332 ล๎านล๎านบาท จานวนนักทํองเที่ยวตํางประเทศลดลงร๎อยละ 66.2 และอัตราการเข๎าพักเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 29.01
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 38.9 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 6.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการลดลง
ของกิจกรรมการค๎าระหวํางประเทศ การทํองเที่ยว และการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งทาให๎ความต๎องการบริการขนสํงลดลง
โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 89.6 บริการขนส่งทางบกและท่อลาเลียงลดลงร้อยละ 43.9 และบริการขนส่งทางน้าลดลง
ร้อยละ 2.2 ตามลาดับ ประกอบกับบริการสนับสนุนการขนสํงลดลงตํอเนื่องร๎อยละ 26.1 ในขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวตํอเนื่อง
ร๎อยละ 22.9 และเรํงขึ้นจากไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับรายรับของผู๎ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการขนสํงและสถานทีเ่ ก็บสินค๎าลดลงร๎อยละ 21.7 โดยบริการขนสํงลดลงร๎อยละ 23.0 บริการ
สนับสนุนการขนสํงลดลงร๎อยละ 14.0 ขณะทีบ่ ริการไปรษณียข์ ยายตัวร๎อยละ 14.0
สาขาการผลิ ต ที่ ข ยายตั วได้ ในไตรมาสนี้ ประกอบด๎ ว ย สาขากํอสร๎า งขยายตั ว ร๎อยละ 7.4 ปรับ ตั ว ดี ขึ้น จากการลดลงร๎อยละ 9.9
ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการขยายตัวของการกํอสร๎างภาครัฐ สาขาการเงินและการประกันภัยขยายตัวร๎อยละ 1.7 ชะลอลงจากขยายตัวร๎อยละ
4.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า และ สาขาข๎อมูลขําวสารและการสือ่ สารเพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 1.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร๎อยละ 3.2
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขากํอสร๎างลดลงร๎อยละ 1.3 สาขาการเงินและการประกันภัยขยายตัวร๎อยละ 3.1 และสาขาข๎อมูล
ขําวสารและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.4

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดวําเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะปรับตัวลดลงในชํวงร๎อยละ (-7.8) - (-7.3) เป็นการปรับลดจากการลดลงร๎อยละ
(-6.0) - (-5.0) ในการประมาณการครั้งกํอน (ณ 18 พฤษภาคม 2563) โดยเศรษฐกิจทัง้ ปีมีขอ๎ จากัดจาก (1) การปรับตัวลดลงมากของจานวนและ
รายได๎จากนักทํองเทีย่ วตํางชาติ (2) ภาวะความถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลก (3) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล๎ง ทัง้ นี้ คาดวํามูลคําการสํงออกสินค๎าจะปรับตัวลดลงร๎อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัว
ลดลงร๎อยละ 3.1 และร๎อยละ 5.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใํ นชํวงร๎อยละ (-1.2) - (-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร๎อยละ 2.5 ของ GDP
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2563 ในด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ด้านการใช้จ่าย
การบริโภคภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงตามฐานรายได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และการดาเนิน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ดี การเยียวยาของภาครัฐ ช่วยลดผลกระทบ
ไม่ให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงรุนแรงเกินไป ไตรมาสที่สองของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวลดลงร๎อยละ 6.6 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นการลดลงของการใช๎จําย
ในกลุํมสินค๎าและบริการสาคัญ เชํน การซื้อยานยนต์ลดลงร๎อยละ 43.0 สอดคล๎องกับการลดลงของยอดขาย
รถยนต์นั่งสํวนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ร๎อยละ 58.0 ร๎อยละ 42.9 และร๎อยละ 28.1
ตามลาดับ การใช๎จํายเกี่ยวกับเสื้อผ๎าและรองเท๎าลดลงร๎อยละ 21.4 สอดคล๎องกับการลดลงของดัชนีปริมาณ
การนาเข๎าสินค๎าหมวดสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมร๎อยละ 21.5 การใช๎จํายในร๎านอาหารและโรงแรมลดลงร๎อยละ
45.8 สอดคล๎องกับการลดลงของดัชนีภาษีมูลคําเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารร๎อยละ 75.2 การใช๎จํายใน
สินค๎าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลดลงร๎อยละ 17.1 สอดคล๎องกับการลดลงของปริมาณการจาหนํายเบียร์ร๎อยละ
41.1 อยํางไรก็ดี การใช๎จํายเพื่อคําน้าและคําไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.8 สอดคล๎องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีปริมาณ
การใช๎ไฟฟ้าภาคครัวเรือนร๎อยละ 11.1 เนือ่ งจากการมาตรการเว๎นระยะหํางทางสังคม และการทางานในรูปแบบ
Work from Home ของประชาชน โดยการลดลงของการใช๎จาํ ยภาคครัวเรือนในไตรมาสนีเ้ ป็นผลจากการปรับตัว
ลดลงของฐานรายได๎ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ๎ ริโภคเพือ่ ลดความเสีย่ งจาก
การติดเชื้อโรคโควิด 19 และการดาเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค อยํางไรก็ดี รัฐบาลได๎
ดาเนินมาตรการให๎ความชํวยเหลือและเยียวยาผูไ๎ ด๎รบั ผลกระทบ ซึง่ เป็นปัจจัยสาคัญในการรักษาระดับการบริโภค
ภาคเอกชนไมํให๎ปรับตัวลดลงรุนแรงเกินไป สาหรับความเชื่อมั่นของผู๎บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูํที่
ระดับ 40.3 เทียบกับระดับ 49.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า

ในไตรมาสทีส่ องของปี
2563 การส่งออกสินค้า
และบริการ และการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวลดลง
การบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวลดลงตามการลดลง
ของการใช้จา่ ยในกลุม่ สินค้า
คงทนและกึง่ คงทน ส่วนกลุม่
สินค้าไม่คงทนขยายตัว

รวมครึ่งแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 4.2 ในชํวง
ครึ่งปีหลังของปี 2562
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%YoY

ดัชนี

75.0

4

70.0

2

65.0

0

60.0

-2 57

58

59

60

61

62

63

55.0

-4

50.0

-6

45.0

-8

การบริโภคภาคเอกชน (แกนซ๎าย)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ (แกนขวา)

ที่มา: สศช. และ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
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ที่มา: สศช. ธนาคารแหํงประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน
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การลงทุนภาคเอกชน: ปรับตัวลดลงตามการลดลงของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและหมวด
การก่อสร้าง ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร๎อยละ 15.0 เทียบกับการลดลง
ร๎อยละ 5.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการลงทุนในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักรลดลงร๎อยละ 18.4 เทียบกับการลดลง
ร๎อยละ 5.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการปรับตั วลดลงของปริมาณการนาเข๎าสินค๎าทุน ปริมาณ
การจาหนํายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหมํ ที่ลดลงร๎อยละ 19.6
ร๎อยละ 22.5 และร๎อยละ 24.5 ตามลาดับ สาหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ปรับตัวลดลงร๎อยละ 2.1 เทียบกับ
การลดลงร๎อยละ 4.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับพื้นที่ได๎รบั อนุญาตกํอสร๎างในเขตเทศบาลที่ปรับตัวลดลง
ร๎อยละ 1.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 2.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า และดัชนีการจาหนํายวัสดุกํอสร๎างในประเทศ
ขยายตัวร๎อยละ 2.7 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 0.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า สํวนดั ชนีความเชือ่ มัน่ ทางธุรกิจอยูทํ รี่ ะดับ
35.2 เทียบกับระดับ 45.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า

การลงทุนภาคเอกชนปรับตัว
ลดลงร้อยละ 15.0 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 5.4
ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการลดลงของการลงทุน
ในหมวดเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
และหมวดการก่อสร้าง

รวมครึ่งแรกของปี 2563 การลงทุนภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 10.2 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 2.4 ในชํวง
ครึ่งปีหลังของปี 2562
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เครื่องมือเครื่องจักร

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

การส่งออก: มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงตามภาวะความถดถอยของเศรษฐกิจและ
การค้าโลก ประกอบกับอุปสรรคด้านการขนส่งที่มีข้อจากัดและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น การสํงออกสินค๎าในไตรมาส
ทีส่ องของปี 2563 มีมลู คํา 49,787 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 17.8 (ต่าทีส่ ดุ นับตัง้ แตํไตรมาสทีส่ อง ของปี 2552
ทีล่ ดลงร๎อยละ 25.6) เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยปริมาณการสํงออกลดลงร๎อยละ
16.1 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
คูคํ า๎ และภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจและการค๎าโลกในภาพรวม รวมทัง้ ข๎อจากัดและการเพิม่ ขึน้ ของคําใช๎จาํ ย
ด๎านการขนสํง โดยปริมาณการสํงออกสินค๎าประมง และสินค๎าอุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ 7.9 และร๎อยละ 18.6
ตามลาดับ ขณะทีป่ ริมาณการสํงออกสินค๎าเกษตรขยายตัวร๎อยละ 3.6 สํวนราคาสินค๎าสํงออกลดลงร๎อยละ 2.0 ตํอเนือ่ งจาก
การลดลงร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า เมือ่ หักการสํงออกทองคาทีย่ งั ไมํขนึ้ รูปออกแล๎ว มูลคําการสํงออกลดลง
ร๎อยละ 21.4 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 3.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า การส่งออกในรูปของเงินบาท การสํงออก
สินค๎ามีมูลคํา 1,592 พันล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 16.8 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า
รวมครึง่ แรกของปี 2563 การสํงออกสินค๎าคิดเป็นมูลคํา 110,654 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 8.2 เทียบกับ
การลดลงร๎อยละ 4.0 ในชํวงเดียวกันของปีกอํ นหน๎า โดยปริมาณการสํงออกลดลงร๎อยละ 7.1 และราคาสํงออกลดลง
ร๎อยละ 1.2 การสํงออกในรูปของเงินบาทเป็นมูลคํา 3,497 พันล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 8.2 เทียบกับการลดลง
ร๎อยละ 4.4 ในชํวงเดียวกันของปีกํอน
20.0

%YoY

มูลค่า ปริมาณ และราคาส่งออก

%YoY

สินค้าส่งออกจาแนกตามกิจกรรมการผลิต
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ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย
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มูลค่าการส่งออกสินค้าใน
รูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ร้อยละ 17.8 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 1.4
ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับภาวะ
ความถดถอยของเศรษฐกิจ
และการค้าโลก และปัญหา
อุปสรรคด้านการขนส่ง
เมื่อหักทองคาออกแล้ว
มูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ 21.4
ปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 16.1 และราคา
ส่งออกลดลงร้อยละ 2.0
มูลค่าการส่งออกในรูปเงิน
บาท ลดลงร้อยละ 16.8
เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 0.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า

-50.0

ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวร๎อยละ 4.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 10.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมูลคํา
การสํงออกสินค๎าเกษตรสาคัญทีข่ ยายตัว ได๎แกํ มันสาปะหลัง และผลไม๎ เป็นต๎น ขณะทีก่ ารสํงออก ข๎าว ยางพารา
และน้ าตาล ปรับตัวลดลง การสํงออกสินค๎าเกษตรส าคัญ ๆ ประกอบด๎วย มันส าปะหลัง มูลคําการสํงออก
ขยายตัวร๎อยละ 0.3 ตามการเพิม่ ขึน้ ของมูลคําการสํงออกไปยังประเทศจีน และเกาหลีใต๎เป็นสาคัญ สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศคูํค๎าที่เริ่มฟื้นตัว ผลไม้ มูลคําการสํงออกขยายตัวร๎อยละ 47.4 ตามการเพิ่มขึ้นของ
มูลคําการสํงออกทุเรียน ลิ้นจี่ และส๎ม ไปยังประเทศจีน เป็นสาคัญ ข้าว มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 0.9
ตามการลดลงของการสํงออกไปยังประเทศคูคํ า๎ หลัก โดยเฉพาะแอฟริกาใต๎ จีน และแคมเมอรูน เนือ่ งจากประเทศ
ผู๎สํงออกรายอื่นนอกเหนือจากไทยเริ่มกลับมาสํงออกข๎าวมากขึ้น ท าให๎ไทยสูญเสียสํวนแบํงการตลาดข๎าว
ในตลาดสาคัญ ยางพารา มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 41.0 ตามการลดลงของการสํงออกไปยังประเทศจีน
มาเลเซีย สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ เป็นสาคัญ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทาให๎ยอดการสัง่ ซือ้ รถยนต์ลดลง
สํงผลตํอการผลิตยางรถยนต์ของผู๎ผลิตรายใหญํ น้าตาล มูลคําการสํงออกลดลงร๎อยละ 28.4 ตามการลดลงของ
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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การสํงออกไปยังประเทศคูคํ า๎ สาคัญ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เนือ่ งจากความต๎องการบริโภคน้าตาลในตลาดโลกชะลอ
ตัว ประกอบกับภัยแล๎ง ทาให๎ผลผลิตอ๎อยเข๎าหีบในฤดูลดลง มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ
20.6 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 3.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
คูคํ ๎า และอุปสรรคด๎านการขนสํงที่จากัดและมีคําใช๎จํายสูง ซึ่งสํงผลให๎ปริมาณการสํงออกลดลงร๎อยละ 18.6
ตํอเนื่ องจากการลดลงร๎อยละ 2.1 ในไตรมาสกํอนหน๎ า และราคาสํง ออกลดลงร๎อยละ 2.5 ตํ อเนื่องจาก
การลดลงร๎อยละ 0.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า มูลคําการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมสาคัญที่ปรับตัวลดลง ได๎แกํ
รถยนต์นั่ง (ลดลงร๎อยละ 45.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร๎อยละ 67.7) ชิ้นสํวนและอุปกรณ์สาหรับยาน
ยนต์ (ลดลงร๎อยละ 45.0) อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร๎อยละ 6.6) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร๎อยละ 23.4)
เคมีภัณฑ์ (ลดลงร๎อยละ 20.4) ปิโตรเคมี (ลดลงร๎อยละ 18.9) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร๎อยละ 42.7)
เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม สินค๎าอุตสาหกรรมสาคัญที่มูลคําสํงออกขยายตัว ประกอบด๎วย ปลากระป๋องและปลา
แปรรูป (ร๎อยละ 17.9) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร๎อยละ 23.4) อาหารสัตว์ (ร๎อยละ 24.0)คอมพิวเตอร์ (ร๎อยละ 5.8)
อากาศยาน เรือ แทํน และรถไฟ (ร๎อยละ 63.3) มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงลดลงร๎อยละ 12.7 โดยปริมาณ
การสํงออกลดลงร๎อยละ 7.9 และราคาสํงออกลดลงร๎อยละ 5.2 สินค๎าที่มีมูลคําการสํงออกลดลง ได๎แกํ กุ๎ง ปู
กั้ง และล็ อบสเตอร์ (ลดลงร๎อยละ 15.3) เป็ น ต๎ น สิ นค้า ส่ ง ออกอื่น ๆ เพิ่ ม ขึ้น ร๎อยละ 68.5 เป็ น ผลจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลคําการสํงออกทองคาที่ยังไมํขึ้นรูปร๎อยละ 73.3
%YoY

ทั้งปี
สินค้าเกษตร
-8.4
ข๎าว
-25.9
ยาง
-10.0
มันสาปะหลัง
-21.7
ผลไม๎
38.4
สินค้าอุตสาหกรรม
-3.9
น้าตาล
3.3
ปลากระป๋องและปลาแปรรูป
-1.1
เครื่องดื่ม
6.8
ผลิตภัณฑ์ยาง
-8.6
อาหารสัตว์
4.3
สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม
-2.7
อิเล็กทรอนิกส์
-6.7
- คอมพิวเตอร์
22.0
- ชิน้ สํวนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-9.4
- แผงวงจรรวมและชิน้ ส่วน
-8.9
- วงจรพิมพ์
-13.2
เครื่องใช๎ไฟฟ้า
1.0
- เครือ่ งปรับอากาศ
4.4
- ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
3.9
ผลิตภัณฑ์โลหะ
-6.8
ยานยนต์
-3.1
- รถยนต์นงั่
-7.6
- รถกระบะและรถบรรทุก
-3.8
- ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
-0.7
อากาศยาน, เรือ, แทํน และรถไฟ
-7.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์
-6.2
เคมีภัณฑ์
-17.7
ปิโตรเคมี
-8.7
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
-22.0
สินค้าประมง
-6.5
กุง๎ , ปู, กัง้ และล็อบสเตอร์
-6.3
สินค้าส่งออกอื่นๆ
80.3
ทองคาที่ยังไมํขึ้นรูป
84.9
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิติศุลกากร
-2.6
มูลค่าสินค้าส่งออกรวมตามสถิตดิ ลุ การชาระเงิน -3.3
มูลค่าสินค้าส่งออกไม่รวมทองคา
-5.0
ทีม่ า: ธนาคารแหํงประเทศไทย

สินค้าส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2562
H1 H2
Q1
Q2 Q3
-3.6 -13.4 -2.1 -4.9 -8.9
-17.2 -34.1 -10.6 -23.9 -35.0
-10.4 -9.5 -8.9 -11.8 -3.9
-11.9 -33.0 -14.2 -8.5 -27.3
48.3 28.9 66.0 39.0 41.4
-3.5 -4.2 -1.7 -5.4 -4.9
-17.7 29.4 -15.0 -19.6 10.9
4.2 -5.8 7.7
0.9 -3.0
5.5 8.2 -0.7 11.9 5.0
-10.1 -7.1 4.8 -23.1 -14.2
5.7 2.9 12.6 -0.6 2.1
-2.5 -2.9 -0.8 -4.2 -2.2
-10.4 -3.0 -11.4 -9.4 -6.7
30.9 15.6 42.7 21.1 26.4
-15.5 -3.1 -18.9 -12.1 -10.6
-12.8 -5.0 -11.3 -14.3 -8.6
-10.7 -15.4 -8.4 -13.0 -15.4
-1.4 3.9 -4.5 1.9
2.7
3.3 6.0 -3.3 10.6 4.0
-0.3 8.3 -6.2 6.0
7.5
-6.9 -6.8 -5.0 -8.6 -4.6
-3.2 -3.1 -2.9 -3.5 -0.5
-10.5 -4.6 -8.2 -12.9 -4.4
3.4 -10.8 11.1 -4.3 1.0
0.02 -1.4 -0.9 0.9
0.2
-11.5 -4.4 -37.8 29.7 -27.7
-4.8 -7.5 -3.3 -6.4 -6.9
-12.7 -22.5 -7.2 -18.0 -18.8
-8.3 -9.2 -6.2 -10.2 -9.1
-11.9 -30.4 -9.3 -14.4 -29.8
-12.0 -1.2 -15.0 -9.2 -2.8
-10.6 -2.6 -14.3 -7.4 1.1
38.9 132.3 6.7 66.2 317.3
40.7 140.9 7.6 68.2 348.2
-2.8 -2.5 -1.9 -3.8 -0.5
-4.0 -2.7 -3.7 -4.2 -0.3
-4.9 -5.0 -4.0 -5.8 -5.0

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

Q4
-17.8
-33.2
-15.2
-37.7
9.8
-3.4
54.9
-8.4
11.4
-0.5
3.7
-3.6
0.7
6.6
5.2
-1.1
-15.3
5.2
8.2
9.1
-9.1
-5.8
-4.9
-22.3
-3.2
26.5
-8.1
-26.0
-9.3
-30.9
0.4
-5.9
-11.5
-16.4
-4.4
-5.2
-5.0

H1
-3.1
-14.1
-22.1
-10.8
21.1
-11.6
-10.0
7.1
-4.1
14.6
17.2
-17.0
-0.8
8.4
2.5
-5.7
-0.6
-6.4
-7.3
3.6
-5.6
-27.0
-27.4
-46.0
-22.2
104.6
-15.9
-17.1
-14.8
-23.6
-9.9
-14.6
119.3
125.4
-7.1
-8.2
-12.3
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Q1
-10.5
-25.0
-2.7
-19.0
-20.8
-3.0
16.1
-3.4
3.7
7.2
10.6
-5.5
5.3
11.0
15.0
-6.3
6.3
5.9
14.8
12.4
8.9
-7.2
-11.1
-27.4
0.7
159.7
-8.9
-14.0
-10.7
-4.4
-6.7
-13.8
212.4
223.5
0.9
1.4
-3.2

มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรขยายตัวสอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของ
การส่งออกมันสาปะหลัง
และผลไม้ เป็นสาคัญ
มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมลดลงตาม
การลดลงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า
และอุปสรรคด้าน
การขนส่ง
มูลค่าการส่งออกสินค้า
ประมงปรับตัวลดลง
สอดคล้องกับภาวะ
การผลิตในประเทศ

สัดส่วน
Q2 Q2/63 (%)
4.2
9.0
-0.9
2.0
-41.0
1.3
0.3
0.9
47.4
3.1
-20.6 81.3
-28.4
1.2
17.9
1.6
-11.1
1.2
23.4
2.8
24.0
1.0
-28.8
2.4
-6.6
15.3
5.8
0.3
-9.1
5.9
-5.1
3.3
-7.5
0.5
-18.8
5.6
-28.8
1.9
-4.8
2.0
-20.0
4.3
-48.1
9.1
-45.2
2.6
-67.7
1.2
-45.0
4.4
63.3
2.9
-23.4
7.5
-20.4
2.9
-18.9
5.3
-42.7
2.2
-12.7
0.8
-15.3
0.4
68.5
7.9
73.3
7.7
-15.2 100.0
-17.8 96.4
-21.4 88.6
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Economic Outlook
ตลาดส่งออก: การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ จีน ขยายตัว ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังตลาดญีป่ นุ่ อาเซียน (9)
สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง การสํงออกไปยังตลาดสหรัฐ ฯ
กลับมาขยายตัวร๎อยละ 8.9 เมื่อหักอาวุธและยานพาหนะซ๎อมรบออกแล๎ว มูลคําการสํงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
ขยายตัวร๎อยละ 1.1 ตามการขยายตัวของการสํงออกเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ อุปกรณ์กงึ่ ตัวนา
ทรานซิสเตอร์และไดโอด (แผงโซลาร์เซลล์) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และอาหารสัตว์เลีย้ ง เป็นต๎น เชํนเดียวกับ
การสํงออกไปยังตลาดจีนกลับมาขยายตัวร๎อยละ 12.1 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการสํงออกผลไม๎สด แชํเย็น แชํแข็งและ
แห๎ง ผลิตภัณฑ์ยาง และรถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ เป็นสาคัญ ขณะที่การสํงออกไปยังตลาดญี่ปุ่น
ปรับตัวลดลงร๎อยละ 13.5 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 5.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของการสํงออกรถยนต์
อุปกรณ์และสํวนประกอบ เม็ดพลาสติก และเครื่องจักรและสํวนประกอบ เป็นต๎น เชํนเดียวกับการสํงออกไปยัง
ตลาดอาเซียน (9) ทีป่ รับตัวลดลงร๎อยละ 22.3 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 4.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของ
การสํงออกไปยังตลาดอาเซียน (5) ร๎อยละ 19.7 และกลุมํ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ร๎อยละ 25.8 สํวนการสํงออกไปยังสหภาพยุโรป (15) ลดลงร๎อยละ 30.3 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 3.9
ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของการสํงออกรถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และสํวนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและสํวนประกอบ เป็นสาคัญ การสํงออกไปยังตลาดออสเตรเลียลดลง
ร๎อยละ 16.1 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 3.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของการสํงออกรถยนต์ อุปกรณ์
และสํวนประกอบ เป็นสาคัญ ขณะทีก่ ารสํงออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง (15) ลดลงร๎อยละ 19.7 ตามการลดลง
ของการสํงออกรถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ อัญมณีและเครือ่ งประดับ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นสาคัญ
ตลาดส่งออกสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2562
2563
%YOY
ทั้งปี
H1
H2
Q1 Q2 Q3 Q4
H1
Q1
มูลค่าการส่งออกรวมตามสถิติศลุ กากร 246,269 123,074 123,195 62,110 60,963 63,597 59,598 114,343 62,672
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
(%YoY)
-2.6
-2.8
-2.5 -1.9 -3.8 -0.5 -4.4 -7.1 0.9
สหรัฐอเมริกา
11.8 17.3
6.6 32.0 3.3 7.7 5.5
2.5
-2.7
- หักอาวุธและยานพาหนะซ๎อมรบ
5.0
3.4
6.5
3.5 3.2 7.6 5.4
8.3 15.8
ญี่ปุ่น
-1.7
-1.9
-1.4 -1.4 -2.5 2.8 -5.3 -9.3 -5.5
สหภาพยุโรป (15)
-5.9
-6.2
-5.6 -6.3 -6.2 -5.2 -5.9 -16.8 -3.9
จีน
-3.8
-9.7
2.2 -10.3 5.2 2.8 1.6
5.8
-0.9
อาเซียน (9)
-8.3
-5.1 -11.3 -4.4 -5.9 -14.2 -8.3 -9.1
4.3
- อาเซียน (5)*
-9.8
-8.2 -11.3 -7.6 -8.7 -12.7 -9.9 -7.1
5.7
- CLMV**
-6.3
-0.9 -11.2 0.1 -2.0 -16.2 -6.2 -11.6 2.7
ตะวันออกกลาง (15)
0.4
-2.8
3.7
-0.3 -5.6 1.9 5.6
-8.9
0.4
ออสเตรเลีย
-5.1
-9.9 -0.03 -10.2 -9.5 14.0 -14.9 -9.6 -3.3
ฮํองกง
-6.5
-9.4
-3.5 -13.6 -5.1 -5.4 -1.1
1.4 12.3
อินเดีย
-3.8
2.9
-11.0 1.4 4.3 -7.8 -14.3 -39.7 -11.9
เกาหลีใต๎
-4.3
-3.0
-5.7 -5.9 -0.3 -10.2 -0.9 -15.8 -4.8
ไต๎หวัน
0.9
-9.7
12.8 -14.4 -5.3 10.3 15.3 -0.7 12.7
หมายเหตุ: * อาเซียน (5) ประกอบด๎วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
** CLMV ประกอบด๎วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย

การส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ และจีน
ขยายตัว แต่การส่งออกไป
ตลาดญีป่ ุ่น อาเซียน
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย
และตะวันออกกลาง
ลดลง

สัดส่วน
Q2 Q2/63 (%)
51,671 100.0
-15.2
8.9
15.2
1.1
14.1
-13.5
9.9
-30.3
7.9
12.1
15.4
-22.3 23.6
-19.7 13.7
-25.8
9.9
-19.7
3.0
-16.1
4.0
-8.6
5.3
-67.2
1.3
-25.4
2.0
-11.8
1.8

มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงต่อเนือ่ งจากไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับการลดลงของ
การส่งออก อุปสงค์ในประเทศ และราคานาเข้าสินค้า ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การนาเข๎ามีมูลคํา 41,746
ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 23.4 (ปรับตัวลดลงตํอเนือ่ งเป็นไตรมาสที่ 6) เทียบกับการลดลงร๎อยละ 1.0 ในไตรมาส
กํอนหน๎า โดยปริมาณการนาเข๎าลดลงร๎อยละ 19.3 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 0.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึง่ เป็นการลดลง
ในทุกหมวดสินค๎า ประกอบด๎วย ปริมาณการนาเข๎าสินค๎าอุปโภคบริโภค สินค๎าทุน และวัตถุดบิ และสินค๎าขัน้ กลาง ลดลง
ร๎อยละ 16.3 ร๎อยละ 19.4 และร๎อยละ 13.6 ตามลาดับ สํวนราคานาเข๎าลดลงร๎อยละ 5.1 เทียบกับการลดลงร๎อยละ
0.9. ในไตรมาสกํอนหน๎า ทัง้ นี้ หากไมํรวมการนาเข๎าทองคา มูลคําการนาเข๎าลดลงร๎อยละ 21.5 การนาเข้าในรูปของ
เงินบาท มีมลู คํารวม 1,335 พันล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 22.5 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 2.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า

มูลค่าการนาเข้าในรูปเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6
ร้อยละ 23.4

รวมครึง่ แรกของปี 2563 การนาเข๎าสินค๎าคิดเป็นมูลคํา 94,562 ล๎านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร๎อยละ 12.3 โดยปริมาณ
และราคานาเข๎าลดลงร๎อยละ 9.7 และร๎อยละ 3.0 ตามลาดับ การนาเข๎าในรูปของเงินบาทมีมลู คํา 2,986 พันล๎านบาท
ลดลงร๎อยละ 12.4
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย

ในรายหมวด มูลคําการน าเข๎าสินค๎าอุปโภคบริโภค สินค๎าทุน วัตถุดิบและสินค๎าขั้นกลาง และสินค๎านาเข๎าอื่น ๆ
ปรับตัวลดลง มูลค่าการนาเข้าหมวดอุปโภคบริโภค ลดลงร๎อยละ 15.5 โดยปริมาณการนาเข๎าลดลงร๎อยละ 16.3
สอดคล๎องกับการลดลงของการบริโภคภาคเอกชนในประเทศ ขณะที่ ราคานาเข๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.0 สินค๎าที่มี
มูลคําการนาเข๎าลดลง เชํน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง และสิ่งทอ เป็นต๎น มูลค่าการนาเข้าหมวดสินค้าทุน
ลดลงร๎อยละ 18.3 โดยเป็นการลดลงของปริมาณน าเข๎าร๎อยละ 19.4 สอดคล๎องกับ การลดลงของการลงทุ น
ในประเทศ ขณะที่ราคานาเข๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.3 สินค๎าทีม่ มี ลู คําการนาเข๎าลดลง เชํน เครือ่ งจักรกลอืน่ ๆ และ
ชิน้ สํวน อากาศยาน และหม๎อแปลง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และเครื่องเก็บประจุไฟฟ้า เป็นต๎น มูลค่า
การนาเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางลดลงร๎อยละ 23.4 สอดคล๎องกับการลดลงของการสํงออก โดยเป็น
การลดลงทัง้ ปริมาณและราคานาเข๎าร๎อยละ 13.6 และร๎อยละ 11.3 ตามลาดับ สาหรับสินค๎าที่มีมูลคําการนาเข๎า
ลดลง ได๎แกํ น้ามันดิบ วัสดุที่ทาด๎วยโลหะ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ เป็นต๎น มูลค่าการนาเข้าหมวด
สินค้าอืน่ ๆ ลดลงร๎อยละ 46.0 ตามการลดลงของการนาเข๎าทองคา (ไมํรวมทองรูปพรรณ) และยานยนต์ ซึ่งลดลง
ร๎อยละ 76.1 และร๎อยละ 39.3 ตามลาดับ
%YoY
สินค้าอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และประมง
อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์นม
ยาและเวชภัณฑ์
สิง่ ทอ
วัตถุดิบและสินค้าขัน้ กลาง
น้ามันดิบ
ก๏าซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วัสดุทที่ าด๎วยโลหะ
เคมีภัณฑ์
ชิน้ สํวนอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ สํวนเครือ่ งใช๎ไฟฟ้า
สินค้าทุน
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
หม๎อแปลง เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์
และเครือ่ งเก็บประจุไฟฟ้า
เครื่องจักรกลอืน่ ๆ และชิน้ สํวน
อากาศยาน
แทํนขุดเจาะน้ามัน
สินค้านาเข้าอื่นๆ
ทองคา (ไมํรวมทองรูปพรรณ)
ยานยนต์
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติศลุ กากร
มูลค่าสินค้านาเข้ารวมตามสถิติดลุ การชาระเงิน
ทีม่ า: ธนาคารแหํงประเทศไทย

สินค้านาเข้าสาคัญ ในรูปดอลลาร์ สรอ.
2562
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3
3.0 1.4 4.6 -0.03 2.8 9.5
-4.1 -0.4 -7.9 -3.6 2.8 -2.9
5.2 5.2 5.3 5.4 4.9 10.2
-4.3 -9.5 1.6 -7.9 -11.1 4.9
3.5 6.2 1.1 8.2 4.3 4.6
-7.2 -3.3 -10.9 -0.6 -5.9 -7.7
-21.2 -6.5 -33.8 -0.4 -12.2 -20.6
10.5 24.2 -1.1 43.5 10.6 0.7
7.8 2.7 13.1 10.0 -2.7 0.7
-6.1 -4.3 -7.8 -4.9 -3.8 -6.4
-8.0 -5.8 -10.3 -1.3 -9.8 -7.2
-5.9 -6.1 -5.7 -4.7 -7.4 -6.4
-2.2 -7.1 2.9 -9.0 -5.1 3.9
-9.4 -9.9 -8.9 -4.3 -15.0 -18.0
-14.8 -34.0 10.7 -12.0 -47.4 -11.7

Q4
0.1
-12.5
1.1
-1.4
-2.1
-14.1
-46.0
-3.1
25.2
-9.2
-13.6
-5.0
2.0
-1.5
38.0

H1
-8.6
-22.7
5.4
4.9
-12.2
-11.8
-18.0
-16.5
-38.5
-17.0
-6.9
-0.7
-11.2
-6.9
-2.1

2563
Q1
-1.6
-18.5
11.1
0.9
-2.1
-0.1
12.2
-12.7
-9.5
-6.4
-3.5
1.8
-4.1
-12.3
-2.2

สัดส่วน
Q2 Q2/63 (%)
-15.5 12.3
-26.6 1.6
-0.3
2.9
9.0
1.4
-22.6 1.1
-23.4 56.3
-50.1 9.2
-20.0 2.1
-63.2 2.0
-27.2 8.4
-10.1 6.2
-3.2 13.9
-18.3 22.8
-1.4
3.7
-2.0
0.4

-8.7

-6.6 -10.7

4.7

2.1
-38.8
-28.5
-5.6
-33.4
3.9
-4.8
-5.6

1.4
-81.6
-47.1
6.5
-29.1
6.4
-2.7
-3.5

4.0 -1.1 5.9 -0.3 -10.2 0.7 -21.1 9.0
-91.9 -28.2 143.1 55.7 13.9 205.4 -98.9 0.4
-34.0 -65.5 1.1 -5.9 2.6 -39.8 116.2 0.3
10.3 2.0 -29.3 3.8 -23.5 -6.4 -46.0 9.6
-50.7 7.0 -56.6 12.5 -35.4 17.5 -76.1 2.1
10.9 1.9 5.3 -1.9 -21.8 -5.5 -39.3 4.5
-1.4 -4.1 -6.5 -7.1 -12.6 -1.9 -23.5 100.0
-2.9 -4.0 -7.2 -8.0 -12.3 -1.0 -23.4 91.2

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

2.8
82.9
-2.2
-15.7
-36.5
1.6
-6.8
-7.6

-15.9 -13.8 -7.1 -8.6 -4.4 -13.0

1.9
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อัตราการค้า (Term of Trade) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปีกอํ นหน๎า เนือ่ งจากราคานาเข๎าลดลง
ร๎อยละ 5.1 เร็วกวําการลดลงของราคาสํงออกร๎อยละ 2.0 สํงผลให๎อตั ราการค๎าเพิม่ ขึน้ จากระดับ 108.3 ในไตรมาส
เดียวกันของปีกอํ นหน๎า เป็นระดับ 111.7 ในไตรมาสที่สองของปี 2563

อัตราการค้าปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า

รวมครึง่ แรกของปี 2563 อัตราการค๎าอยูํที่ระดับ 110.5 เทียบกับระดับ 108.5 ในชํวงเดียวกันของปีกํอนหน๎า
โดยราคานาเข๎าลดลงร๎อยละ 3.0 และราคาสํงออกลดลงร๎อยละ 1.2
ดุลการค้าเกินดุล ในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ดุลการค๎าเกินดุล 8.04 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (257.1 พันล๎านบาท)
ต่ากวําการเกินดุล 8.05 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (253.6 พันล๎านบาท) ในไตรมาสกํอนหน๎า แตํสงู กวําการเกินดุล 6.0
พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (189.3 พันล๎านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของปีกอํ น
รวมครึง่ แรกของปี 2563 ดุลการค๎าเกินดุล 16.1 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (510.7 พันล๎านบาท) เทียบกับการเกินดุล
12.7 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (398.8 พันล๎านบาท) ในชํวงเดียวกันของปีกํอน
ดัชนีราคาสินค้านาเข้า
%YoY
สินค๎าอุปโภคบริโภค
วัตถุดิบและสินค๎าขั้นกลาง
สินค๎าทุน
ดัชนีราคานาเข้ารวม
ทีม่ า: ธนาคารแหํงประเทศไทย
ดัชนีปริมาณสินค้านาเข้า
%YoY
สินค๎าอุปโภคบริโภค
วัตถุดิบและสินค๎าขั้นกลาง
สินค๎าทุน
ดัชนีราคานาเข้ารวม
ทีม่ า: ธนาคารแหํงประเทศไทย

ดัชนีราคาสินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
2562
ทั้งปี H1 H2 Q1 Q2 Q3
0.8 0.2 1.3 0.1
0.3 1.1
-1.3 -0.1 -2.5 0.4 -0.6 -3.3
1.1 0.1 2.0 -0.1 0.3 1.7
0.2 0.04 0.3 0.2 -0.1 -0.2
ดัชนีปริมาณสินค้านาเข้าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
2562
ทั้งปี H1 H2 Q1
Q2 Q3
2.2 1.1 3.3 -0.2 2.4 8.2
-5.9 -3.2 -8.6 -1.0 -5.4 -4.6
-3.2 -7.2 0.9 -9.0 -5.4 2.1
-5.7 -3.5 -7.8 -3.1 -3.9 -7.0

Q4
1.5
-1.8
2.3
0.8

H1
1.2
-7.7
1.5
-3.0

ดุลการค้าเกินดุล 8.04
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ต่ากว่าการเกินดุลใน
ไตรมาสก่อนหน้า แต่สงู กว่า
การเกินดุลในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

2563
Q1
Q2
1.5
1.0
-4.0 -11.3
1.7
1.3
-0.9 -5.1

2563
Q4 H1
Q1
-1.3 -9.8 -3.0
-12.6 -4.5 4.1
-0.3 -12.6 -5.7
-8.7 -9.7 -0.1

Q2
-16.3
-13.6
-19.4
-19.3

ด้านการผลิต
สาขาเกษตรกรรม: ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้ง
ประกอบกับปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าส่วนใหญ่และปริมาณน้าตามแหล่งน้าธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าปีที่
ผ่านมา ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม๎ และการประมงลดลงร๎อยละ 3.2
เทียบกับการลดลงร๎อยละ 9.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรร๎อยละ
4.7 แตํปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกํอนหน๎า โดยผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ได๎แกํ
(1) ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลงร๎อยละ 28.2 เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล๎ง ประกอบกับการระบาดของหนอนกระทู๎
ข๎าวโพดลายจุด และ (2) มันสาปะหลัง ลดลงร๎อยละ 5.1 เนื่องจากปัญหาภัยแล๎ง ฝนทิ้งชํวง และปริมาณน้าไมํ
เพียงพอ สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตของต๎นมันสาปะหลัง ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงต่อเนื่อง
ได๎แกํ (1) ข๎าวเปลือก ลดลงร๎อยละ 43.7 เนื่องจากปัญหาภัยแล๎ง ฝนทิ้งชํวง และปริมาณน้าในเขื่อนอยูํในระดับ
ต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน (2) อ๎อย ลดลงร๎อยละ 100.0 เนื่องจากอ๎อยปีการผลิต 2562/63 ปิดหีบเร็วกวํา
ชํวงเดียวกันของปีกํอน และ (3) กุ๎งขาวแวนนาไม ลดลงร๎อยละ 16.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ
โรคโควิด 19 ทาให๎ความต๎องการบริโภคกุ๎งจากทั้งภายในประเทศและตํางประเทศลดลง สํงผลให๎เกษตรกร
ชะลอการลงลูกกุ๎ง ในขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ ๆ ที่ขยายตัว ได๎แกํ กลุํมไม๎ผล (ร๎อยละ 10.9) ไกํเนื้อ
(ร๎อยละ 15.0) ปาล์มน้ามัน (ร๎อยละ 4.3) ยางพารา (ร๎อยละ 0.9) และไขํไกํ (ร๎อยละ 1.0) ดัชนีราคาสินค้า

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การผลิตสาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร
สาขาอุตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขา
การขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า สาขาการขายส่งการ
ขายปลีก และการซ่อมฯ
และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ
ปรับตัวลดลง ในขณะที่
การผลิตสาขาก่อสร้าง
กลับมาขยายตัว
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สาขาเกษตรกรรมลดลง
ร้อยละ 3.2 ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน
ตามการลดลงของผลผลิต
สินค้าเกษตรสาคัญ ๆ
เนื่องจากสภาพอากาศ
แห้งแล้ง และปริมาณน้า
ที่อยู่ในระดับต่ากว่า
เกณฑ์ปกติ ประกอบกับ
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
สาคัญ ๆ หลายรายการ
ปรับตัวลดลง ส่งผลให้
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม๎ และการประมงลดลงร๎อยละ 6.7 ตํอเนื่องจาก ดัชนีรายได้เกษตรกร
การลดลงร๎อยละ 0.6 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตรลดลงร๎อยละ 9.2 สํวนดัชนี โดยรวมลดลง
ราคาสินค๎าเกษตรเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.8 และดัชนีรายได๎เกษตรกรโดยรวมลดลงร๎อยละ 6.1
เกษตรลดลงร๎อยละ 1.4 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 8.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของดัชนีราคาสินค๎า
เกษตรสาคัญ ๆ เชํน (1) ยางพารา ลดลงร๎อยละ 27.0 ตามปริมาณผลผลิตยางพาราทีป่ รับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ความต๎ องการใช๎ ย างธรรมชาติ ป รับ ตั ว ลดลงตามราคาน้ ามั น ดิ บ ในตลาดโลก (2) สุ กร ลดลงร๎อยละ 5.2
ตามปริมาณความต๎องการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาด
ของโรคโควิด 19 (3) ไกํเนื้อ ลดลงร๎อยละ 7.1 ตามปริมาณผลผลิตไกํเนื้อภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
สอดคล๎ องกับ ราคาไกํเนื้ อในตลาดโลกที่ ป รับ ตั ว ลดลง (4) มั น ส าปะหลั ง ลดลงร๎อยละ 10.1 เป็ น ผลจาก
สถานการณ์ภัยแล๎ง สํงผลให๎หัวมันสาปะหลังมีขนาดเล็กและเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่า และ (5) กุ๎งขาวแวนนาไม
ลดลงร๎อยละ 3.5 เป็นผลจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 สํงผลให๎ความต๎องการบริโภคกุ๎งภายในประเทศ
และตํางประเทศปรับตัวลดลง อยํางไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค๎าเกษตรสาคัญบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เชํน ราคา
ข๎าวเปลือก เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 12.7 ราคาปาล์มน้ามัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 31.5 ราคาอ๎อย เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.4 ราคากลุํม
ไม๎ผล เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 0.9 และราคาไขํไกํ เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 3.8 เป็นต๎น สํงผลให๎ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลง
ร๎อยละ 6.0 ตํอเนือ่ งเป็นไตรมาสที่ 3 ติดตํอกัน

(%YoY)

รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 6.0 ตามการลดลงของ
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร
(%YoY)
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สาขาอุตสาหกรรม: ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของเศรษฐกิจโลก และการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไตรมาสทีส่ อง
ของปี 2563 การผลิ ต สาขาการผลิ ต อุต สาหกรรมลดลงร๎อยละ 14.4 ตํ อเนื่ องจากการลดลงร๎อยละ 2.6
ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการลดลงของดัช นีผลผลิ ตอุตสาหกรรมร๎อยละ 20.0 โดยดัชนีผลผลิ ต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร๎อยละ 50.9 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 19.1
ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการปรับตัวลดลงตํอเนื่องของการผลิตสินค๎าสาคัญ ๆ โดยเฉพาะยานยนต์ลดลงร๎อยละ
68.8 ยางนอกและยางในลดลงร๎อยละ 46.5 จักรยานยนต์ลดลงร๎อยละ 57.5 การทอผ๎าลดลงร๎อยละ 40.1 เป็นต๎น
สํวนน้าตาลลดลงร๎อยละ 36.5 แตํปรับตัวดีขนึ้ จากไตรมาสกํอนหน๎า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุม่ การผลิตเพื่อ
ส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร๎อยละ 13.1 ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวร๎อยละ 1.3
ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการผลิตสินค๎าสาคัญ ๆ ปรับตัวลดลง เชํน เครือ่ งจักรอืน่ ๆ ทีใ่ ช๎งาน
ทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ) (ลดลงร๎อยละ 39.4) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร๎อยละ 7.2) สํวนการผลิตสินค๎า
สาคัญ ๆ ที่ปรับตัวลดลงตํอเนื่อง เชํน ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ (ลดลงร๎อยละ 9.9) เสื้อผ๎าเครื่องแตํงกาย (ลดลง
ร๎อยละ 18.4) และเครื่องมือทางการแพทย์และทันตกรรม (ลดลงร๎อยละ 39.6) ตามลาดับ และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร๎อยละ 7.6
ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 1.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการผลิตสินค๎าสาคัญ ๆ ที่ปรับตัวลดลงตํอเนื่อง เชํน
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ 14.4 ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน
ตามการลดลงของทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต
โดยอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนส่งออกในช่วงร้อย
ละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ
50.9 อุตสาหกรรมกลุ่ม
การผลิตเพื่อส่งออกลดลง
ร้อยละ 13.1 และ
อุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ ลดลง
ร้อยละ 7.6
อัตราการใช้กาลังการผลิต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52.9
ลดลงจากร้อยละ 66.9
ในไตรมาสก่อนหน้า และ
ลดลงจากร้อยละ 65.0
ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
17 สิงหาคม 2563
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร๎อยละ 15.5) เหล็กและเหล็กกล๎าขั้นมูลฐาน (ลดลงร๎อยละ 19.4) มอลต์และสุราที่
ทาจากข๎าวมอลต์ (ลดลงร๎อยละ 43.8) ชิ้นสํวนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ (ลดลงร๎อยละ 61.9) และของ
ที่ทาจากลวด (ลดลงร๎อยละ 21.9) ตามลาดับ อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย ในไตรมาสนี้อยูํที่ร๎อยละ 52.9
ลดลงจากร๎อยละ 66.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า และลดลงจากร๎อยละ 65.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่ลดลง เชํน ยานยนต์ (ลดลงร๎อยละ 68.8) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลง
ร๎อยละ 15.5) เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช๎งานทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ) (ลดลงร๎อยละ 39.4) น้าตาล (ลดลงร๎อยละ
36.5) ยางนอกและยางใน (ลดลงร๎ อ ยละ 46.5) เหล็ ก และเหล็ ก กล๎ า ขั้ น มู ล ฐาน (ลดลงร๎ อ ยละ 19.4)
จั ก รยานยนต์ (ลดลงร๎ อ ยละ 57.5) มอลต์ แ ละสุ ร าที่ ท าจากข๎ า วมอลต์ (ลดลงร๎ อ ยละ 43.8) อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ลดลงร๎อยละ 7.2) และการทอผ๎า (ลดลงร๎อยละ 40.1) เป็นต๎น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เชํน สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง (ร๎อยละ 28.6) เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ที่ใช๎รักษาโรค (ร๎อยละ 15.4) อาหารสัตว์สาเร็จรูป (ร๎อยละ 7.0) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ร๎อยละ 5.2) ปุ๋ยเคมีและ
สารประกอบไนโตรเจน (ร๎อยละ 18.7) ผลิตภัณฑ์นม (ร๎อยละ 5.6) กระป๋องและภาชนะที่ทาจากโลหะ (ร๎อยละ
7.0) การฆําสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ปีกสด แชํเย็นหรือแชํแข็ง (ร๎อยละ 3.9) น้ามันพืช (ยกเว๎นน้ามันปาล์ม) (ร๎อยละ
18.3) และสายไฟและเคเบิลอื่น ๆ ชนิดใช๎ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า (ร๎อยละ 4.8) เป็นต๎น
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ 8.3 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ
1.5 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมลดลงร๎อยละ 12.9 อัตราการใช๎กาลังการผลิต
เฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 59.9
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ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
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-30
-60
-90
-120

63

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร: ปรับตัวลดลงมากเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 และมาตรการปิ ด เมื อ ง ( Lockdown) ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในไตรมาสนี้ ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด๎าน
อาหารลดลงร๎อยละ 50.2 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 23.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยในไตรมาสนี้มีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 คน ลดลงร้อยละ 100.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 38.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
เนื่ องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิ ด 19 ยัง คงมีการระบาดในทุ กภูมิ ภาคของโลก สํง ผลให๎
ประเทศไทยจาเป็นต๎องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแตํวันที่ 26 มีนาคม 2563 รวมทั้งการออกคาสั่งให๎ปิดดํานตรวจคนเข๎าเมืองทั่วประเทศ
และประกาศสานักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย ที่ห๎ามอากาศยานทาการบินเข๎าสูํประเทศไทยเป็น
การชั่วคราว (ฉบับที่ 1 - 5) ตั้งแตํวันที่ 4 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สํงผลให๎ตลอดทั้งไตรมาส
ไมํมีนักทํองเที่ยวตํางประเทศเดินทางเข๎าสูํประเทศไทย รายรับรวมจากการท่องเที่ยว 0.019 ล้านล้านบาท
ลดลงร้อยละ 97.1 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 38.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า ประกอบด๎วย (1) รายรับจาก
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาทีพ่ ักแรมและบริการ
ด้านอาหารลดลงร้อยละ
50.2 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่
2 ติดต่อกัน ตามการลดลง
ของจานวนและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
และการลดลงของการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยใน
ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 6.51
ลดลงจากร้อยละ 51.50 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และ
ลดลงจากร้อยละ 70.79
ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
17 สิงหาคม 2563
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นั ก ท่ องเที่ ย วต่ า งประเทศ ลดลงทั้ ง หมดหรือ ลดลงร้ อยละ 100.0 ตํ อ เนื่ อ งจากการลดลงร๎อ ยละ 40.4
ในไตรมาสกํอนหน๎า (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 92.7 ตํอเนื่อง
จากการลดลงร๎อยละ 33.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.51 ลดลงจากร๎อยละ
51.50 ในไตรมาสกํอนหน๎า และลดลงจากร๎อยละ 70.79 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด๎านอาหารลดลงร๎อยละ 36.2 จากการขยายตัว
ร๎อยละ 6.7 ในชํวงครึ่งปีหลังของปีที่ผํานมา โดยรายรับจากนักทํองเที่ยวตํางประเทศอยูํที่ 0.332 ล๎านล๎านบาท
จานวนนักทํองเที่ยวตํางประเทศลดลงร๎อยละ 66.2 และอัตราการเข๎าพักเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 29.01
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์: ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ตามการลดลงของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในไตรมาสที่สองของปี
2563 การผลิตสาขาการขายสํง การขายปลีก การซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลงร๎อยละ 9.8 เทียบกับ
การขยายตัวร๎อยละ 4.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับการลดลงของดัชนีรวมการขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ร้อยละ 24.3 ประกอบด๎วย (1) ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์) ลดลงร้อยละ 21.4 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 10.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยหมวดการขาย
สํงของใช๎ในครัวเรือนลดลงร๎อยละ 50.9 (โดยเฉพาะการขายสํงนาฬิกาและเครื่องประดับ) ในขณะที่หมวด
การขายสํงอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 13.5 (2) ดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์และ
จักรยานยนต์) ลดลงร้อยละ 22.5 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 1.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยหมวดร๎านขาย
ปลีกสินค๎าประเภทอื่น ๆ ลดลงร๎อยละ 33.9 (เชํน ร๎านขายปลีกเครื่องประดับ และร๎านขายปลีกสินค๎าใหมํอื่น ๆ
ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อื่น) และหมวดร๎านขายปลีกในร๎านค๎าทั่วไปลดลงร๎อยละ 10.5 และ (3) ดัชนีการขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 37.1 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 12.0
ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า โดยหมวดการขายยานยนต์ ลดลงร๎ อ ยละ 38.5 และหมวดการขายชิ้ น สํ ว นและ
อุปกรณ์เสริมของยานยนต์ลดลงร๎อยละ 36.3

สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ลดลง
ร้อยละ 9.8 ซึ่งเป็นการ
ลดลงครั้งแรกในรอบ 23
ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาส
ที่สอง ของปี 2557)
สอดคล้องกับการลดลง
ของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนและจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

รวมครึ่งแรกของปี 2563 สาขาการขายสํง การขายปลีก การซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลงร๎อยละ 1.9
เที ย บกั บ การขยายตั ว ร๎ อ ยละ 5.3 ในชํ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี ที่ ผํ า นมา โดยดั ช นี ก ารขายสํ ง และการขายปลี ก
การซํอมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลงร๎อยละ 24.4 ดัชนีการขายสํง (ยกเว๎นยานยนต์และจักรยานยนต์)
ลดลงร๎อยละ 5.7 และดัชนีการขายปลีก (ยกเว๎นยานยนต์และจักรยานยนต์) ลดลงร๎อยละ 12.1
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า: ปรับตัวลดลง ตามการลดลงของบริการขนส่ง โดยเฉพาะบริการ
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไตรมาสที่สองของปี 2563
การผลิตสาขาการขนสํงและสถานที่เก็บสินค๎าลดลงร๎อยละ 38.9 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 6.0 ในไตรมาส
กํอนหน๎า โดยบริการขนสํงลดลงร๎อยละ 41.4 ตํอเนือ่ งจากการลดลงร๎อยละ 6.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นผลมาจาก
การลดลงของทั้งบริการขนสํงผู๎โดยสารและบริการขนสํงสินค๎า ประกอบด๎วย (1) บริการขนสํงทางอากาศลดลง
ร๎อยละ 89.6 (2) บริการขนสํงทางบกและทํอลาเลียงลดลงร๎อยละ 43.9 และ (3) บริการขนสํงทางน้าลดลง
ร๎อยละ 2.2 ประกอบกับ บริการสนั บสนุน การขนสํง ลดลงร๎อยละ 26.1 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 2.4
ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า ในขณะที่ บ ริ ก ารไปรษณี ย์ ข ยายตั ว ในเกณฑ์ สู ง ร๎ อ ยละ 22.9 สอดคล๎ อ งกั บ รายรั บ
ของผู๎ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รวมครึ่ ง แรกของปี 2563 การผลิ ต สาขาการขนสํ ง และสถานที่ เ ก็ บ สิ น ค๎ า ลดลงร๎ อยละ 21.7 เที ย บกั บ
การขยายตัวร๎อยละ 3.5 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยบริการขนสํงลดลงร๎อยละ 23.0 บริการสนับสนุน
การขนสํงลดลงร๎อยละ 14.0 ขณะที่บริการไปรษณีย์ขยายตัวร๎อยละ 14.0

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้าลดลง
ร้อยละ 38.9 ตามการ
ลดลงของบริการขนส่งทุก
ประเภท โดยเฉพาะบริการ
ขนส่งทางอากาศลดลง
ร้อยละ 89.6 เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19
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สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของกิจกรรม
บริการทางการเงิน ในขณะที่กจิ กรรมการประกันภัยปรับตัวลดลง ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยขยายตัวร๎อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 4.5 ในไตรมาสกํอนหน๎า
โดยกิจกรรมบริการทางการเงินขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เทียบกับไตรมาสกํอนหน๎า โดยมีปัจจัยสาคัญมาจาก
รายการสินเชือ่ ของบริษทั ผูป๎ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ใิ ชํสถาบันการเงินยังคงขยายตัวสูงอยํางตํอเนือ่ ง ตามความ
ต๎องการสินเชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ อุปโภคบริโภคอืน่ ของภาคครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานของ
กลุมํ ธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลง สํวนกิจกรรมการประกันภัยลดลงตํอเนื่องจากไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลง
ของทั้งบริการด๎านธุรกิจการประกันชีวติ และบริการด๎านธุรกิจการประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการลดลงของธุรกิจ
การประกันรถยนต์ ซึง่ สอดคล๎องกับการลดลงของปริมาณการจาหนํายรถยนต์

สาขากิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัยขยายตัว
ร้อยละ 1.7 ชะลอตัวลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 4.5
ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการชะลอตัวของ
กิจกรรมบริการทางการเงิน
ในขณะที่กิจกรรม
การประกันภัยลดลง
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยขยายตัวร๎อยละ 3.1 ชะลอตัวลง ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3
จากการขยายตัวร๎อยละ 3.6 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยกิจกรรมบริการทางการเงินขยายตัวร๎อยละ 3.9 ติดต่อกัน
ในขณะทีก่ จิ กรรมการประกันภัยลดลงร๎อยละ 2.0
สาขาข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร: ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนือ่ งจากการลดลงของบริการการจัดทา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ บริการการจัดพิมพ์ฯ และบริการการผลิตภาพยนตร์ วีดทิ ัศน์ฯ เป็นสาคัญ ในขณะที่
บริการโทรคมนาคมและบริการสารสนเทศยังคงขยายตัวได้ ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขาข๎อมูล
ขําวสารและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 3.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า เกิดจาก
การขยายตัวของบริการโทรคมนาคมในอัตราที่ชะลอตัว ตามการชะลอตัวของรายรับผู๎ประกอบการรายการ
กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร๎สาย ขณะที่ รายการกิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช๎สายขยายตัวเรํงขึ้น
ประกอบกั บ การขยายตั ว ตํ อ เนื่ อ งของบริ ก ารจั ด ผั ง รายการและการแพรํ ภ าพกระจายเสี ย ง และบริ ก าร
สารสนเทศ อยํางไรก็ดีบริการการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องปรับตัวลดลง และกิจกรรมอื่น ๆ เชํน บริการการจัดพิมพ์จาหนํายหรือเผยแพรํ และบริการ
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จาหนํายหรือ
เผยแพรํดนตรี ปรับตัวลดลงมาก
รวมครึ่งแรกของปี 2563 การผลิตสาขาข๎อมูลขําวสารและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.4 ชะลอตัวลงจาก
การขยายตัวร๎อยละ 9.5 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยบริการโทรคมนาคมขยายตัวร๎อยละ 5.0 และบริการ
การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให๎คาปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข๎องลดลงร๎อยละ 0.4
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ: ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมโรงแยกก๊าซ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการปิด
เมือง (Lockdown) ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๏าซ และระบบปรับอากาศปรับตัว
ลดลงร๎อยละ 13.3 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดย (1) กิจกรรมการผลิตไฟฟ้า
ปรับตัวลดลงร๎อยละ 12.9 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 0.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของการใช๎
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เนื่องจากกระทบจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะ
บริการโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงห๎างสรรพสินค๎าที่หยุดกิจการในชํวงมาตรการปิดเมือง อยํางไรก็ตาม
การใช๎ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home)
และ (2) กิจ กรรมโรงแยกก๏า ซลดลงร๎อยละ 16.6 เที ย บกับ การขยายตั วร๎อยละ 2.7 ในไตรมาสกํอนหน๎ า
สํวนหนึง่ เป็นผลมาจากความต๎องการใช๎กา๏ ซธรรมชาติเพือ่ เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและภาคขนสํงปรับตัวลดลง

สาขาข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสารขยายตัวร้อยละ
1.7 ชะลอตัวลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 3.2
ในไตรมาสก่อนหน้า
เนื่องจากการลดลงของ
บริการการจัดทาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ฯ บริการการ
จัดพิมพ์ฯ และบริการการ
ผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ฯ
เป็นสาคัญ ในขณะที่
บริการโทรคมนาคมและ
บริการสารสนเทศขยายตัว
ในเกณฑ์ดี
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ
ระบบปรับอากาศลดลง
ร้อยละ 13.3 ต่อเนื่องเป็น
ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน
ตามการลดลงของกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้า และ
กิจกรรมโรงแยกก๊าซ

รวมครึ่ ง แรกของปี 2563 การผลิ ต สาขาไฟฟ้ า ก๏า ซ และระบบปรับ อากาศลดลงร๎ อยละ 6.4 เที ย บกั บ
การขยายตัวร๎อยละ 1.1 ในชํวงครึ่งหลังของปีที่ผํานมา โดยกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงร๎อยละ 6.3 และ
กิจกรรมโรงแยกก๏าซลดลงร๎อยละ 7.4

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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สาขาก่อสร้าง: ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้า ตามการก่อสร้างภาครัฐทีป่ รับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการก่อสร้าง
ของรัฐบาลและการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่ปรับตัวดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2563 การผลิตสาขากํอสร๎างขยายตัวร๎อยละ 7.4
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร๎อยละ 9.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยการก่อสร้างภาครัฐ ขยายตัวร๎อยละ 15.6
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร๎อยละ 13.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า (การกํอสร๎างของรัฐบาลขยายตัวร๎อยละ 22.3
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร๎อยละ 29.6 ในไตรมาสกํอนหน๎า และการกํอสร๎างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวตํอเนื่อง
ร๎อยละ 3.4) อยํางไรก็ตาม การกํอสร๎างภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 2.1 แตํปรับตัวดีขนึ้ เมื่อเทียบกับการลดลงร๎อยละ
4.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลมาจากการกํอสร๎างอาคารที่อยูํอาศัย และการกํอสร๎างอาคารที่มิใชํที่อยูํ
อาศัย (เชํน อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ปรับตัวลดลง ตามการลดลงของอุปสงค์ภายในประเทศ ในขณะที่
สิง่ กํอสร๎างอืน่ ๆ กลับมาขยายตัวอีกครัง้ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลงร๎อยละ 3.6 และเป็นการลดลงตํอเนือ่ งเป็น
ไตรมาสที่ 4 ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ลดลงร๎อยละ 14.0) หมวดคอนกรีต
(ลดลงร๎อยละ 2.6) และหมวดซีเมนต์ (ลดลงร๎อยละ 1.1) เป็นสาคัญ

สาขาการก่อสร้างขยายตัว
ร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็น
การกลับมาขยายตัวครั้ง
แรกในรอบ 3 ไตรมาส
ตามการเพิ่มขึ้นของ
การก่อสร้างภาครัฐ
ทั้งการก่อสร้างของรัฐบาล
และการก่อสร้างของ
รัฐวิสาหกิจ
ส่วนการก่อสร้าง
ภาคเอกชนปรับตัวลดลง
ต่อเนื่อง แต่ปรับตัวดีขึ้น
รวมครึ่ ง แรกของปี 2563 รวมครึ่ ง แรกของปี 2563 การผลิ ต สาขากํอ สร๎ า งลดลงร๎ อยละ 1.3 เที ย บกั บ เมื่อเทียบกับไตรมาส
การขยายตัวร๎อยละ 0.5 ในชํวงครึง่ หลังของปีผํานมา โดยการกํอสร๎างภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 3.2 อยํางไรก็ตาม ก่อนหน้า
การกํอสร๎างภาครัฐขยายตัวร๎อยละ 0.2
ผู้มีงานทา: ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตามการลดลงของทั้งผู้มีงานทาภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ผู้มีงานทารวมลดลงร้อยละ 1.9 ตํอเนื่อง
จากการลดลงร๎อยละ 0.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยผูม๎ งี านทาภาคเกษตร (สัดสํวนร๎อยละ 30.96) ลดลงร๎อยละ 0.3
แตํปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับผลผลิตสินค๎าเกษตรสาคัญบางรายการที่ลดลงแตํมีแนวโน๎ม
ปรับตัวดีขึ้น ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง เป็นต๎น และผู๎มีงานทานอกภาคเกษตร (สัดสํวนร๎อยละ
69.04) ลดลงร๎อยละ 2.5 ตามการปรับตัวลดลงของผู๎มีงานทาในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขากํอสร๎าง สาขา
ทีพ่ กั แรมและบริการด๎านอาหาร และสาขาการขายสํง การขายปลีก และการซํอมยานยนต์ฯ เป็นสาคัญ โดยการจ๎าง
งานในภาคบริการทํองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 และ
การดาเนินมาตรการปิดเมือง (Lockdown) สํงผลให๎ไมํมีนกั ทํองเทีย่ วตํางประเทศในไตรมาสนี้ อัตราการว่างงาน
ในไตรมาสนี้อยูทํ รี่ อ๎ ยละ 2.0 สูงกวําอัตราการวํางงานร๎อยละ 1.0 ในไตรมาสกํอนหน๎าและในชํวงเดียวกันของปีกอํ น
โดยมีผวู้ า่ งงานจานวน 7.5 แสนคน เทียบกับผูว๎ าํ งงานจานวน 3.8 แสนคนในชํวงเดียวกันในปีกอํ น และเป็นไตรมาส
ที่มีจานวนผู๎วํางงานสูงที่สุดในรอบ 10 ปี (40 ไตรมาส)

ภาวะการมีงานทาลดลง
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5
จากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และมาตรการ
ปิดเมือง
อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่าที่ร้อยละ 2.0

เฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2563 ผู๎มีงานทาลดลงร๎อยละ 1.3 อัตราการวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 1.5
ผู้มีงานทาลดลงร้อยละ 1.9 ตามการลดลงของทั้งผู้มีงานทาภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 2.0
(ล้านคน)
การจ้างงาน (แกนซ้าย)
38.8
38.4
38.0
37.6
37.2
36.8
36.4
36.0
2Q59
2Q60
2Q61
ที่มา: สานักงานสถิติแหํงชาติ (สสช.)

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

(%)
2.4

อัตราการว่างงาน (แกนขวา)

1.8
1.2
0.6
0.0
2Q62

2Q63
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การจ้างงานจาแนกตามสาขาการผลิต
2562
สัดส่วน
%YOY
Q2/63 ทั้งปี H1 H2 Q1
100.00 -0.5 0.3 -1.6 0.9
ผู้มีงานทารวม
30.96 -3.3 -4.1 -1.7 -4.2
- ภาคเกษตร
69.04 0.8 2.3 -1.6 3.2
- นอกภาคเกษตร
16.19 -1.6 0.3 -4.6 1.0
อุตสาหกรรม
5.94 4.9 8.3 -1.0 10.5
กํอสร๎าง
สาขาการขายสํงและการขายปลีก การซํอมยานยนต์ฯ 16.71 -0.7 1.0 -2.0 2.4
7.53 1.3 0.4 1.2 -0.2
ที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร
38.2 38.4 38.0 38.3
กาลังแรงงานรวม (ล้านคน)
37.7 37.7 37.5 37.7
จานวนผู้มีงานทา (ล้านคน)
3.7 3.6 3.8 3.5
จานวนผู้ว่างงาน (แสนคน)
1.0 1.0 0.9 0.9
อัตราการว่างงาน (%)
ที่มา: สานักงานสถิตแิ หํงชาติ (สสช.)

Q2
-0.3
-4.0
1.5
-0.5
6.2
-0.4
1.1
38.4
37.8
3.8
1.0

Q3
-2.1
-1.8
-2.3
-5.2
-2.2
-4.1
3.1
38.0
37.5
3.9
1.0

Q4
-1.1
-1.6
-0.9
-3.9
0.2
0.1
-0.7
38.0
37.5
3.7
1.0

H1
-1.3
-1.9
-1.0
-2.9
-3.3
-1.1
0.4
38.1
37.3
5.7
1.5

2563
Q1
-0.7
-3.7
0.5
-1.4
-0.2
-1.1
3.7
38.1
37.4
3.9
1.0

Q2
-1.9
-0.3
-2.5
-4.4
-6.3
-1.0
-2.8
38.1
37.1
7.5
2.0

ด้านการคลัง
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได๎สทุ ธิ 1,500,261
ล๎านบาท ต่ากวําประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 189,695 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 11.2 เป็นผลจาก
การปรับตัวลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาสินค๎าบางรายการ รวมทั้งการดาเนินมาตรการทางภาษี
เพื่อบรรเทาภาระให๎แกํประชาชนและเพิ่มสภาพคลํองให๎แกํผู๎ประกอบการที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํ
ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการขยายระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีตาํ ง ๆ และการลดอัตรา
ภาษีเงินได๎หกั ณ ทีจ่ าํ ย
การจัดเก็บรายได๎สุทธิของรัฐบาลในชํวง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 ที่ต่ากวําการประมาณการใน
เอกสารงบประมาณรายจํายประจาปี ได๎แกํ (1) ภาษีมูลคําเพิ่ม เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและราคาสินค๎าบางรายการ ซึ่งได๎รับผลกระทบจากการลดลงของเศรษฐกิจและการค๎าโลก และ
การประกาศใช๎มาตรการควบคุมและป้องกันการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งผลกระทบจากการขยาย
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผํานระบบอินเทอร์เน็ตออกไปจากในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (2) ภาษีเงินได๎นิติบุคคล เนื่องจากการขยายระยะเวลา
การยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีสาหรับภาษีเงินได๎นติ บิ คุ คลจากกาไรสุทธิของปี 2562 (ภ.ง.ด. 50) ออกไปเป็น
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 สาหรับภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากประมาณการกาไรสุทธิในชํวงครึ่งแรกของปี 2563
(ภ.ง.ด. 51) ออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 และการลดอัตราภาษีเงินได๎หกั ณ ทีจ่ าํ ย ทีม่ อี ตั ราร๎อยละ 3.0 เหลือ
ร๎อยละ 1.5 ตัง้ แตํวนั ที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 สาหรับการจํายและนาสํงเงินได๎พงึ ประเมินทุกวิธี และลดลง
มาอยูํในอัตราร๎อยละ 2.0 ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เฉพาะการจํา ยและนาสํง ด๎วยวิ ธี
E-withholding Tax (3) ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา เป็นผลจากการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและ
ชาระภาษีสาหรับเงินได๎พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. 2562 (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ออกไปเป็นภายใน
เดือนสิงหาคม 2563 รวมทั้งการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จําย สาหรับการจํายเงินได๎พึงประเมินบางประเภทตาม
วิธีนาสํงที่กาหนด (4) ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษี
สาหรับภาษีที่ต๎องชาระในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
(5) ภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เนื่องจากการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีให๎แกํ
ผูป๎ ระกอบการอุตสาหกรรมสินค๎าน้ามันฯ ทีผ่ ลิตในประเทศในเดือนเมษายนถึงมิถนุ ายน 2563 และปริมาณการใช๎
น้ ามั น ที่ ล ดลงในชํ ว งที่ มี ก ารจ ากั ด การเดิ น ทางในประเทศ และ (6) อากรขาเข๎ า และอากรขาออ ก
ซึ่งลดลงตามมูลคําการนาเข๎าและการสํงออก

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

การจัดเก็บรายได้สทุ ธิ
ของรัฐบาลใน 8 เดือน
แรกของปีงบประมาณ
2563 ลดลงและต่ากว่า
ประมาณการรายได้ใน
เอกสารงบประมาณ
ร้อยละ 11.2 เนื่องจาก
การปรับตัวลดลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ราคาสินค้าบางรายการ
และการขยายเวลา
การยื่นแบบแสดง
รายการและชาระภาษี
เพื่อลดภาระให้แก่
ประชาชน และเพิ่ม
สภาพคล่องให้แก่
ผู้ประกอบการ
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การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการเบิกจํายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,027,275.1 ล๎านบาท 1 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 44.3 (รายจํายประจาเพิ่มขึ้นร๎อยละ 54.2 และรายจํายลงทุน
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10.8) ประกอบด๎วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 712,915.4
ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณกํอนร๎อยละ 20.8 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 22.3
สูงกวําร๎อยละ 19.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอํ น) จาแนกเป็น การเบิกจํายรายจํายประจา 606,514.1 ล๎านบาท
เพิม่ ขึน้ ร๎อยละ 21.9 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 23.3 สูงกวําร๎อยละ 20.3 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอํ น) เป็นผลมา
จากการเบิกจํายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นสาคัญ การเบิกจํายรายจํายลงทุน 106,401.3 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 14.7 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 17.9 สูงกวําร๎อยละ 16.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน) เป็นผลมา
จากการเบิกจํายในหมวดงบรายจํายอื่น และหมวดที่ดินและสิ่งกํอสร๎างเป็นสาคัญ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ร้อยละ
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อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในไตรมาสที่สาม
เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย
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(2) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 32,717.9 ล๎านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ที่ผํานมาร๎อยละ 54.1 (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 12.4 ต่ากวําร๎อยละ 19.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน)
(3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) จานวน 49,789.0 ล๎านบาท 2
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีกํอนหน๎าร๎อยละ 6.8 ตามการปรับลดแผนการลงทุนของการรถไฟฟ้าขนสํง
มวลชนแหํงประเทศไทย การรถไฟแหํงประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นสาคัญ และ
(4) การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณ จานวน 234,663.2 ล๎านบาท โดยเป็นการเบิกจํายในสํวนของเงินกู๎เพือ่
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและโครงสร๎างพืน้ ฐาน (Development Policy Loan: DPL) 122.6 ล๎านบาท และการเบิกจํายเงินกู๎
ภายใต๎พระราชกาหนดให๎อานาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อแก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จานวน 234,540.6 ล๎านบาท
รวม 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจํายงบประมาณภาครัฐรวม 2,816,259.0 ล๎านบาท
เพิ่มขึ้นจากชํวงเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 12.5 ประกอบด๎วย (1) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2563 จานวน 2,253,485.2 ล๎านบาท (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 70.4 ต่ากวําร๎อยละ 71.7 ในชํวง
เดียวกันของปีกํอน) แบํงเป็นการเบิกจํายรายจํายประจา 2,056,604.9 ล๎านบาท (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ
78.9 สูงกวําร๎อยละ 76.9 ในชํวงเดียวกันของปีกํอน) และการเบิกจํายรายจํายลงทุน 196,880.3 ล๎านบาท
(อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 33.1 ต่ากวําร๎อยละ 48.7 ในชํวงเดียวกันของปีกํอน) (2) การเบิกจ่ายงบประมาณ
กันไว้เบิกเหลื่อมปีจานวน 176,190.9 ล๎านบาท (อัตราการเบิกจํายร๎อยละ 66.9) (3) การเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) จานวน 158,849.6 ล๎านบาท 3 และ (4) การเบิกจ่าย
เงินกู้นอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น 236,032.5 ล๎านบาท

1

2
3

การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
44.3 โดยเป็นผลจาก
การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และ
เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ให้
อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท
ขณะที่การเบิกจ่าย
งบประมาณกันไว้เหลื่อม
ปีและงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจลดลง

อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีใน Q3/FY
2563 อยู่ที่ร้อยละ 22.3
(อัตราการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจาและ
รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อย
ละ 23.3 และร้อยละ
17.9 ตามลาดับ)
รวม 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2563
อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีอยู่ที่ร้อยละ
70.4 (อัตราการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจาและ
รายจ่ายลงทุนอยู่ที่
ร้อยละ 78.9 และ
ร้อยละ 33.1 ตามลาดับ)

การเบิกจํายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด๎วย (1) งบประมาณรายจํายประจาปี (2) งบประมาณกันไว๎เบิกเหลื่อมปี (3) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจของ สคร. ซึ่งไมํรวมบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน) และรายจํายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได๎รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจํายประจาปีและงบประมาณกันไว๎เบิกเหลื่อมปี และ (4 ) เงินกู๎นอก
งบประมาณ
รวมรายจํายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได๎รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจํายประจาปีและงบประมาณกันไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 2,810.5 ล๎านบาท
รวมรายจํายลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ได๎รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจํายประจาปีและงบประมาณกันไว๎เบิกเหลื่อมปี จานวน 8,299.2 ล๎านบาท

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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หนีส้ าธารณะคงค้าง ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2563 มีมลู คําทัง้ สิน้ 7,433,103.0 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 44.8 ของ GDP
ประกอบด๎วย เงินกู๎ภายในประเทศ 7,292,038.1 ล๎านบาท (ร๎อยละ 43.9 ของ GDP) และเงินกู๎จากตํางประเทศ
141,065.0 ล๎านบาท (ร๎อยละ 0.8 ของ GDP) โดยแบํงเป็นหนีข้ องรัฐบาล 6,357,204.8 ล๎านบาท หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีไ่ มํ
เป็นสถาบันการเงิน 755,508.2 ล๎านบาท หนีร้ ฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้าประกัน) 312,531.6 ล๎านบาท
และหนี้หนํวยงานอื่นของรัฐ 7,858.5 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 85.5 ร๎อยละ 10.2 ร๎อยละ 4.2 และร๎อยละ 0.1
ของหนี้สาธารณะคงค๎าง ตามลาดับ

สัดส่วนหนี้สาธารณะ
คงค้างต่อ GDP ณ
สิ้นเดือนมิถุนายน 2563
อยู่ที่ร้อยละ 44.8

หนี้สาธารณะคงค้าง
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ที่มา: สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ฐานะการคลัง: ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 236,843 ล๎านบาท เมื่อรวมกับ
การเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 18,576 ล๎านบาท และการกูเ๎ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล 292,420 ล๎านบาท ทาให๎
รัฐบาลเกินดุลเงินสดสุทธิ 74,153 ล๎านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ
2563 จานวน 191,412 ล๎านบาท สํงผลให๎ฐานะเงินคงคลัง ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม มีจานวนทัง้ สิน้ 265,565 ล๎านบาท

ฐานะเงินคงคลัง ณ
สิ้นเดือนพฤษภาคม
2563 มีจานวนทั้งสิ้น
265,565 ล้านบาท

รวม 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ 738,384 ล๎านบาท เกินดุลเงินนอก
งบประมาณ 98,552 ล๎านบาท และมีการกู๎เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 392,442 ล๎านบาท สํงผลให๎รัฐบาลยังคง
ขาดดุลเงินสดหลังกูส๎ ทุ ธิ 247,390 ล๎านบาท
สถานะเงินคงคลัง
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ที่มา: กระทรวงการคลัง

ภาวะการเงิน
อัตราดอกเบีย้ นโยบายปรับตัวลดลงร้อยละ 0.25 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.50 ต่อปี
ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ครั้ ง ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563
ที่ประชุมมีมติให๎ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร๎อยละ 0.25 มาอยูํที่ร๎อยละ 0.50 ตํอปี ซึ่งเป็นระดับต่าที่สุด
ในประวัติการณ์ โดยประเมินวําเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน๎มลดลงมากกวําที่ประเมิน ไว๎ เนื่องจาก
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศตําง ๆ ซึ่ งทาให๎เศรษฐกิจโลกมี
แนวโน๎ ม ลดลงมากกวํ า ที่ คาด ทั้ ง นี้ การด าเนิ น นโยบายการเงิ น ที่ ผํ อนคลายมากขึ้น และสอดประสานกับ
มาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด๎านการเงินและสินเชื่อที่ได๎มีการดาเนินการไปในชํวงกํอนหน๎า
จะชํวยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันการดาเนินนโยบายการเงินที่ผํอนคลายมากขึ้นของ
ไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับธนาคารกลางของประเทศในภูมภิ าค อาทิ อินเดียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

นโยบายการเงินของไทย
ผ่อนคลายมากขึ้น
โดย กนง.ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่
ในระดับต่าสุดเป็น
ประวัติการณ์
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จากร๎อยละ 4.40 มาอยูํที่ร๎อยละ 4.00 ตํอปี อินโดนีเซียปรับลดจากร๎อยละ 4.50 มาอยูํที่ร๎อยละ 4.25 ตํอปี
มาเลเซียปรับ ลดจากร๎อยละ 2.50 มาอยูํ ที่ร๎อยละ 2.00 ตํอปี ฟิลิปปิ นส์ปรับ ลดจากร๎อยละ 3.25 มาอยูํ ที่
ร๎อยละ 2.25 ตํอปี และเกาหลีใต๎ปรับลดจากร๎อยละ 0.75 มาอยูํที่ร๎อยละ 0.50 ตํอปี ขณะที่ธนาคารกลางของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐ ฯ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ที่รอ๎ ยละ 0.00 - 0.25 และจะคงอัตราดอกเบี้ย
ไว๎ที่ระดับดังกลําวไปจนกวําเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะฟื้นตัวหลังจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 และบรรลุ
เป้าหมายการจ๎างงานอยํางเต็มศักยภาพ รวมทั้งรักษาเสถียรภาพของราคาให๎อยูํในกรอบเป้าหมาย เชํนเดียวกับ
ธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และนิวซีแลนด์ ที่ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว๎ในระดับต่าอยํางตํอเนื่อง
ล่าสุดเดือนกรก าคม 2563 ธนาคารกลางของประเทศรัสเซีย อินโดนีเซีย และมาเลเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงอีกร๎อยละ 0.25 ตํอปี มาอยูํที่ร๎อยละ 4.25 ร๎อยละ 4.00 และร๎อยละ 1.75 ตํอปี ตามลาดับ
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
(ร้อยละ)
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3.25
ไทย
1.75
ที่มา: รวบรวมโดย สศช.
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ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินกู้ลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํปรับลด
อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู๎ลงมาอยูํในระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ ทาให๎อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
12 เดือนเฉลี่ยปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 1.08 มาอยูํที่ร๎อยละ 0.64 ตํอปี อัตราดอกเบี้ยเงินให๎กู๎ยืมแกํลูกค๎า
รายใหญํชั้นดี (MLR) เฉลี่ย ปรับตัวลดลงจากร๎อยละ 6.02 มาอยูํที่ร๎อยละ 5.53 ตํอปี ด๎านธนาคารพาณิชย์
ขนาดกลางมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยูํที่ร๎อยละ 0.91 และ 6.25
จากระดั บ ร๎ อ ยละ 1.20 และ 6.65 ในไตรมาสกํ อ นหน๎ า ตามล าดั บ ส าหรั บ สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย มาอยูํที่ร๎อยละ 1.06 และ 6.19 ตามลาดับ
ในสํ ว นของอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากที่ แท๎ จ ริง เฉลี่ ย และอัต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู๎ MLR ที่ แท๎ จริง เฉลี่ ย ปรับ เพิ่ ม ขึ้น
ตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ

สถาบันการเงินที่รับ
ฝากเงินปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและ
เงินกู้ต่อเนื่อง โดยธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก
และเงินกู้ลงมาอยู่ในระดับ
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์

ในเดือนกรก าคม 2563 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คงอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก
และเงินกู๎ สํวนธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท๎จริงปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
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ยอดคงค้างสินเชือ่ ธุรกิจภาคเอกชนขยายตัวต่อเนือ่ ง ขณะทีส่ นิ เชือ่ ครัวเรือนเร่งตัวขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
การดาเนินมาตรการการพักชาระเงินต้นและมาตรการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนของภาครัฐ
ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2563 ยอดคงค๎างสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวร๎อยละ 3.5
เรํงขึ้นจากร๎อยละ 3.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่ขยายตัวร๎อยละ 9.7 เทียบกับร๎อยละ 0.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า และสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว
ร๎อยละ 3.3 ชะลอตัวจากการขยายตัวร๎อยละ 3.9 ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึ่งสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากความเข๎มงวด
ในการปลํ อ ยสิ น เชื่ อ มากขึ้ น ภายหลั ง หนี้ ที่ ไ มํ กํ อ ให๎ เ กิ ด รายได๎ ( NPL) ในระบบของธนาคารพาณิ ช ย์
มีแนวโน๎มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อที่ให๎กู๎ยืมกับภาคการผลิตขยายตัวร๎อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร๎อยละ 2.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ขณะที่เงินให๎กู๎ยืมด๎านการขนสํงและสถานที่เก็บสินค๎า ด๎านที่พักแรมและ
บริการด๎า นอาหาร และด๎า นการกํอสร๎า งขยายตัว ร๎อยละ 15.7 ร๎อยละ 14.3 และร๎อยละ 8.2 เรํง ขึ้น จาก
การขยายตัวร๎อยละ 11.1 ร๎อยละ 1.0 และร๎อยละ 6.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามลาดับ อยํางไรก็ดี เมื่อพิจารณา
เฉพาะสินเชือ่ ทีใ่ ห๎แกํธรุ กิจขนาดกลางและขนาดยํอมในระบบของธนาคารพาณิชย์ (ไมํรวมกิจกรรมทางการเงินและ
การประกันภัย) พบวํายอดคงค๎างปรับตัวลดลงร๎อยละ 18.5 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 0.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า
โดยเป็นการปรับตัวลดลงในทุกสาขาที่มีวงเงินสินเชื่อคงค๎างสูง ยกเว๎นด๎านที่พักแรมและบริการด๎านอาหาร
ที่ขยายตัว ร๎อยละ 7.4 ตํอเนื่ องจากการขยายตั วร๎อยละ 6.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า ขณะที่สิ นเชื่อครัวเรือน
ในระบบของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร๎อยละ 3.5 เรํงขึ้นจากการขยายตัวร๎อยละ 3.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า
สํ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น เชื่ อเพื่ อการจั ด หาที่ อยูํ อ าศัย และการซื้ อหรื อเชํ า ซื้ อรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ขณะที่ยอดคงค๎างสินเชื่อสํวนบุคคลผํานบัตรเครดิตปรับตัวลดลง

สินเชื่อภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง
โดยสินเชื่อในระบบของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการดาเนิน
มาตรการพักชาระเงินต้น
และสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยผ่อนปรนของ
ภาครัฐ

สินเชื่อภาคเอกชน (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ของสถาบันรับฝากเงิน
เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

% YOY
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ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย

อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต่ อ ดอลลาร์ สรอ. อ่ อ นค่ า ลงจากไตรมาสก่ อ นหน้ า ในไตรมาสที่ ส องของ
ปี 2563 คํ า เงิ น บาทเฉลี่ ย อยูํ ที่ 31.94 บาทตํ อ ดอลลาร์ สรอ. อํ อ นคํ า ลงร๎ อ ยละ 2.11 จากคํ า เฉลี่ ย ใน
ไตรมาสกํอนหน๎าตามสถานะการขาดดุ ลบัญชีเดิน สะพัดของไทย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับคําเงินของ
ประเทศในภูมิภาค อาทิ คําเงินของประเทศสิงคโปร์ อินเดีย เกาหลีใต๎ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
อยํางไรก็ดี คําเงินของประเทศฟิลิปปินส์ ฮํองกง ไต๎หวัน และญี่ปุ่น เคลื่อนไหวในทิศทางแข็งคําขึ้น สาหรับ
การอํอนคําของเงินบาทในชํวงต๎นไตรมาสมีปัจจัยสาคัญมาจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19
และมาตรการจากัดการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
สูํระดับต่าสุดในประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ชํวงปลายไตรมาสคําเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่แข็งคําขึ้น ตามสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ในสหรัฐฯ ที่ขยายตัวในวงกว๎างและ
มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย๎งระหวํางสหรัฐฯ กับจีน สร๎างความกังวลตํอการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งนี้ คําเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศคูํค๎า/คูํแขํงอื่น ๆ เคลื่อนไหวอํอนคําลง สะท๎อนจาก
ดัชนีคําเงินบาท (NEER)4 ในไตรมาสที่สองอยูํที่ 122.55 ลดลงจากคําเฉลี่ยในไตรมาสกํอนหน๎าร๎อยละ 0.60
4

ค่าเงินบาทเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง
จากไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด และ
การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของ
กนง.

ธปท. เริ่มปรับใช๎สกุลเงินพร๎อมน้าหนักใหมํในการคานวณดัชนีคําเงินบาท (NEER) และดัชนีคําเงินบาทที่แท๎จริง (REER) ในเดือนมีนาคม 2557 พร๎อมปรับปีฐานของ
คําดัชนีให๎สอดคล๎องกับปีที่ใช๎คานวณน้าหนัก คือ ปี 2555 เพื่อให๎สะท๎อนถึงโครงสร๎างทางการค๎าตามความเป็นจริงได๎ดียิ่งขึ้น
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ในเดือนกรก าคม 2563 คําเงินบาทเฉลีย่ อยูทํ ี่ 31.41 บาทตํอดอลลาร์ สรอ. อํอนคําลงจากคําเฉลีย่ ในเดือนกํอนหน๎า
ร๎อยละ 0.8 โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากความวิตกกังวลตํอการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 หลังจากมีรายงานพบ
ผูต๎ ดิ เชือ้ ไมํปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีร่ ฐั บาลกาหนดไว๎ และความกังวลตํอสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ดัชนีหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายเฉลีย่ ต่อวันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

เงินบาทอ่อนค่าลงจากไตรมาสก่อนหน้า
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ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยในชํวงไตรมาสที่สองของปี
2563 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์สํวนใหญํในตํางประเทศ
เนื่องจากความไมํแนํนอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เป็นผลมาจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศและเกิดการระบาดรอบใหมํในบางประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย๎ง
ระหวํางสหรัฐฯ กับจีน ทั้งด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ได๎รับปัจจัย
สนับสนุนจากการดาเนินมาตรการทางด๎านการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบของประเทศตําง ๆ และ
ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคโควิด 19 สํงผลให๎ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ปิดที่ 1,339 จุด เพิ่มขึ้นร๎อยละ 18.92 จากไตรมาสกํอนหน๎า โดยนักลงทุนตํางชาติมียอดขายสุทธิ
101.3 พันล๎านบาท และนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยํอยเป็นผู๎ซื้อสุทธิ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยนักลงทุน
ต่างชาติยังคงขายสุทธิ
ต่อเนื่อง

ในเดือนกรก าคม 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลงจากเดือนมิถนุ ายน 2563 ร๎อยละ 0.75 มาอยูทํ ี่ 1,329 จุด
โดยมีปัจจัยกระทบสาคัญจาก (1) สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ (2) สถานการณ์ความขัดแย๎งระหวําง
สหรัฐฯ - จีน (3) ความกังวลตํอการระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหมํในไทย และ (4) ความกังวลตํอการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายหลังการประกาศข๎อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สอง ซึ่งลดลง
รุนแรงทีส่ ดุ เป็นประวัตกิ ารณ์ ทัง้ นี้ นักลงทุนตํางชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยํางตํอเนือ่ ง
ตลาดตราสารหนี้โดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังจากการประกาศมาตรการเสริมสภาพคล่องในตลาด
ตราสารหนี้ของภาครัฐ ได้แก่ การเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ การตั้งกองทุนรวมเสริม
สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund : BSF) และ
การซื้อคืนพันธบัตรในช่วงเดือนเมษายน โดยในชํวงไตรมาสที่สองของปี 2563 มูลคําซื้อขายธุรกรรมซื้อขาด
(Outright Transaction) เฉลี่ยตํอวันอยูํที่ 78.9 พันล๎านบาท ซึ่งอยูํในระดับใกล๎เคียงกับชํวงกํอนการระบาดของ
โรคโควิด 19 ขณะเดียวกันการขายสุทธิของนักลงทุนตํางชาติลดลงมาอยูํที่ 6.8 พันล๎านบาท เทียบกับสถานะ
ขายสุทธิ 109.7 พันล๎านบาท ในชํวงไตรมาสกํอนหน๎า และเดือนมิถุนายนนักลงทุนตํางชาติกลับมาซื้อสุทธิ 23.0
พันล๎านบาท ด๎านเส๎นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกํอนหน๎า
ซึ่งสอดคล๎องกับ ดัชนีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ บาลระยะสั้นปรับตัวลดลงตาม
ทิศทางการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเคลื่อนไหว
คํอนข๎างผันผวนตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งการดาเนินมาตรการทางด๎านการเงินและ
การคลังภายในประเทศและตํางประเทศ และทิศทางการออกประมูลพันธบัตรรัฐบาล

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ตลาดตราสารหนีโ้ ดยรวมมี
เสถียรภาพมากขึ้น อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลระยะสัน้ ปรับตัว
ลดลง ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวผันผวน
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ในเดือนกรก าคม 2563 นักลงทุนตํางชาติมีสถานะซื้อสุทธิตํอเนื่องจากเดือนกํอนหน๎า โดยมียอดซื้อสุทธิ
17.9 พั น ล๎ า นบาท โดยเป็ น การขายในพั น ธบั ต รระยะสั้ น แตํ ซื้ อในพั น ธบั ต รระยะยาว ทั้ ง นี้ การปรับ ปรุ ง
หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน๎นการลงทุนในตราสารที่ต่ากวําระดับที่สามารถลงทุนได๎ ( High
yield bond) เพื่อชํวยเหลือบริษัทผู๎ออกตราสารหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคลํองให๎สามารถดาเนินการตํอไปได๎
(Bridge Financing) ภายใต๎ ส ถานการณ์ การระบาดของโรคโควิ ด 19 ของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
(ก.ต.ท.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชํวยสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับนักลงทุนตํอตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มมากขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาวลดลง

ร๎อยละ
3.0

2.0

Q1/2563

1.0

Q2/2563
ก.ค.-63

0.0
1M 6M 2Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y 16Y 18Y 20Y 22Y 24Y 26Y 28Y
ที่มา: ThaiBMA

เงินทุนเคลือ่ นย้ายไหลเข้าสุทธิ ในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 (ข๎อมูล 2 เดือน) นักลงทุนไทยนาเงินลงทุนกลับทัง้ ใน เงินทุนเคลื่อนย้ายมีสถานะ
รูปแบบการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ ขณะที่นักลงทุนตํางชาติยังคงนาเงินเข๎ามาลงทุนโดยตรง ไหลเข้าสุทธิ
ตํอเนือ่ งจากไตรมาสกํอนหน๎า สํงผลให๎ดลุ บัญชีเงินทุนเกินดุลหรือมีเงินทุนไหลเข๎าสุทธิ 8.79 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
- การลงทุนโดยตรง
นักลงทุนไทย
นักลงทุนตํางชาติ
- การลงทุนในหลักทรัพย์
นักลงทุนไทย
นักลงทุนตํางชาติ
อื่น ๆ
เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่มา: ธปท.
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ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.
(27.0 พันล๎านบาท) เทียบกับการเกินดุล 5.4 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (170.5 พันล๎านบาท) ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีกํอน และการเกินดุล 8.9 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (277.0 พันล๎านบาท) ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเกินดุลการค๎า 8.0 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (สูงกวําการเกินดุล 6.0 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีกอํ น) และการขาดดุลบริการ รายได๎ปฐมภูมิ และรายได๎ทตุ ยิ ภูมิ 8.8 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (สูงกวําการขาดดุล
0.6 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน)

ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
เทียบกับการเกินดุล
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

รวมครึ่งแรกของปี 2563 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 8.1 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (250.0 พันล๎านบาท) เทียบกับ
การเกินดุล 17.9 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. (562.0 พันล๎านบาท) ในชํวงเดียวกันของปีกํอนหน๎า
เงิน สารองระหว่างประเทศ ณ สิ้ นเดื อนมิ ถุน ายน 2563 อยูํ ที่ 241.6 พัน ล๎านดอลลาร์ สรอ. (และมี Net
forward position อีก 24.5 พันล๎านดอลลาร์ สรอ.) คิดเป็นประมาณ 3.8 เทําของหนีต้ าํ งประเทศระยะสั้น (ข๎อมูล
เบื้องต๎น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) และเทียบเทํามูลคําการนาเข๎า 17.4 เดือน (คําเฉลี่ยมูลคําการนาเข๎า
ในไตรมาสที่สองของปี 2563)
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เงินสารองระหว่าง
ประเทศ ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2563 อยู่ที่
241.6 พันล้านดอลลาร์
สรอ.
17 สิงหาคม 2563
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ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า
และดุลบริการ รายได้ปฐมภูมิ และรายได้ทุติยภูมิ
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เงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่สองของปี 2563
ลดลงร้อยละ 2.7
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ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย
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ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ในไตรมาสที่สองของปี 2563 เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยลดลงร๎อยละ 2.7 เทียบกับการเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร๎อยละ
0.4 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า สํวนใหญํเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาข๎าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไมํมีแอลกฮอล์ร๎อยละ 6.3 ร๎อยละ 3.3 และร๎อยละ
2.1 ตามลาดับ ในขณะที่ดัชนีราคาในหมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม ปรับตัวลดลงร๎อยละ 4.4 เทียบกับ
การลดลงร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีราคาหมวดพลังงานร๎อยละ 23.0
ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 4.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า สํวนเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.15

เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่เฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 2.7
ตามการลดลงของดัชนี
ราคาหมวดที่มิใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ขณะที่ดัชนี
ราคาหมวดพลังงานลดลง
ต่อเนื่อง

รวมครึ่งแรกของปี 2563 เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยลดลงร๎อยละ 1.1 และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.3
ดัชนีราคาผูผ้ ลิต ในไตรมาสทีส่ องของปี 2563 ลดลงร๎อยละ 4.1 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 0.4 ในไตรมาสแรกของ
ปี 2563 เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นสาคัญ โดยราคาผลิตภัณฑ์จากเหมืองปรับตัวลดลงร๎อยละ 19.8 ตํอเนื่องจากลดลงร๎อยละ 3.7 ในไตรมาส
กํอนหน๎า ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียม และก๏าซธรรมชาติ ร๎อยละ 23.4 เทียบกับการลดลงร๎อยละ
4.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า ราคาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมลดลงร๎อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 1.0 ในไตรมาส
กํอนหน๎า เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี ลดลงตํอเนื่อง และราคาผลผลิต
เกษตรกรรมลดลงร๎อยละ 1.5 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.1 ในไตรมาสกํอนหน๎า เนือ่ งจากการลดลงของราคา
ผลผลิตการเกษตร และสัตว์มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ6

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตลดลง
ร้อยละ 4.1 ตามการลดลง
ของราคาผลิตภัณฑ์จาก
เหมืองและราคา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นสาคัญ

รวมครึ่งแรกของปี 2563 ดัชนีราคาผู๎ผลิตเฉลี่ยลดลงร๎อยละ 2.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 1.6 ในครึ่งหลังของ
ปีกอํ นหน๎า

5
6

ในเดือ นกรกฎาคม 2563 เงิน เฟ้ อ ทั่ ว ไปลดลงร๎อ ยละ 1.0 และอั ต ราเงิ นเฟ้ อ พื้ นฐานเพิ่ มขึ้ นร๎อ ยละ 0.4 เฉลี่ย 7 เดื อ นของปี 2563 เงิน เฟ้ อ ทั่ ว ไปลดลงร๎อ ยละ 1.1
และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.3
ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนีราคาผูผ๎ ลิตลดลงร๎อยละ 2.5 เฉลีย่ 7 เดือนแรก ดัชนีราคาผูผ๎ ลิตลดลงร๎อยละ 2.3
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2. ความเคลื่อนไหวราคาน้ามันไตรมาสที่สองของปี 2563
ราคาน้ามันดิบอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่สองของปี 2563
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลี่ย 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูํที่ 30.57 ดอลลาร์ สรอ.
ตํอบาร์เรล ลดลงร๎อยละ 53.4 จากคําเฉลี่ย 65.58 ดอลลาร์ สรอ.ในชํวงเดียวกันของปีกํอน และลดลงร๎อยละ
38.0 จากราคาเฉลี่ย 49.31 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล ในไตรมาสแรกของปี 2563
การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสนีม้ สี าเหตุมาจาก (1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ความวิตกกังวลของการแพรํระบาดรอบสองของโรคโควิด 19 โดยตัวเลขผู๎ติดเชื้อที่สูงขึ้นอยํางตํอเนื่องท าให๎
ความต๎องการน้ ามันดิบยังอยูํในเกณฑ์ต่า (2) ความตึงเครียดระหวํางสหรัฐฯ กับจีนยังเพิ่มขึ้น โดยการประกาศ
คว่าบาตรทางการเมืองและการค๎าระหวํางประเทศ เพือ่ ตอบโต๎การกระทาของทัง้ สองฝ่าย

ราคาน้้ามันดิบปรับตัว
ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น ตามภาวะ
ถดถอยของเศรษฐกิจ
โลก และความวิตก
กังวลของนักลงทุน

รวมครึง่ แรกของปี 2563 ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเฉลีย่ 4 ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส) อยูํที่
39.71 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล ลดลงร๎อยละ 36.7 จากคําเฉลีย่ 63.35 ดอลลาร์ สรอ.ในชํวงเดียวกันของปีกอํ น
และลดลงร๎อยละ 34.4 จากราคาเฉลีย่ 60.55 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล ในครึง่ หลังของปี 2562
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ราคา (ดอลลาร์ สรอ. /บาร์เรล)
ปี
WTI BRENT DUBAI OMAN เฉลีย่
2560
ทั้งปี
50.90 54.78 52.99 53.18 52.97
2561
ทั้งปี
65.05 71.84 69.54 69.82 69.08
H1
57.15 65.89 65.09 65.27 63.35
H2
56.55 62.12 61.54 61.94 60.55
Q1
54.88 63.79 63.20 63.34 61.30
2562
Q2
59.62 68.17 67.15 67.37 65.58
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
H1
36.65 41.71 40.27 40.29 39.71
Q1
45.77 50.48 50.49 50.53 49.31
Q2
27.97 33.36 30.54 30.38 30.57
เม.ย.
16.89 26.93 20.67 20.42 21.23
2563
พ.ค.
28.42 32.27 29.83 29.77 30.11
มิ.ย.
38.14 40.51 40.62 40.39 39.91
ก.ค.
40.63 43.13 43.42 43.24 42.61
7M
37.52 42.22 41.00 40.80 40.42
ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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WTI
18.1
27.8
-12.7
-12.4
-12.8
-12.4
-18.9
-4.8
-12.6
-35.9
-16.6
-53.1
-73.6
-53.4
-30.3
-29.1
-34.3

อัตราการขยายตัว (%YOY)
BRENT DUBAI OMAN
21.6
27.8
27.4
31.1
31.2
31.3
-4.3
-4.3
-7.2
-13.4 -13.3 -13.4
-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
-38.1 -38.3 -37.3
-20.9 -20.1 -20.2
-51.1 -54.5 -54.9
-62.4 -70.9 -71.3
-54.2 -57.1 -57.5
-35.6 -34.0 -34.4
-32.6 -31.0 -31.8
-35.1 -36.2 -36.7

เฉลีย่
23.7
30.4
-12.6
-6.8
-5.0
-8.9
-18.0
-8.1
-10.3
-36.7
-19.6
-53.4
-69.4
-55.6
-33.7
-31.3
-35.5
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3. เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่สองของปี 2563
ในไตรมาสที่สองของปี 2563 เศรษฐกิจโลกเข๎าสูํภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการลดลงอยํางรุนแรงของเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศตํ อเนื่ องจากไตรมาสแรก และเป็ น การลดลงต่ าสุ ด ในประวั ติ การณ์ ในเกือบทุ กประเทศ
เนื่องจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงมากขึ้นและครอบคลุมเป็นวงกว๎างใน 213 ประเทศและ
เขตการปกครองทั่วโลก สํงผลให๎ประเทศตําง ๆ ต๎องดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดโดยจากัดการเดินทาง
ทั้งภายในและระหวํางประเทศ รวมทั้งการปิดสถานที่และระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงของ
การแพรํเชื้ออยํางตํอเนื่อง แม๎วําหลายประเทศจะสามารถควบคุมการแพรํระบาดของโรคภายในประเทศและ
สํงผลให๎จานวนผู๎ติดเชื้ อใหมํล ดลง แตํ มาตรการควบคุมดังกลําวสํง ผลให๎กิจ กรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงั ก
ทั้งภาคการผลิต การสํงออก การลงทุนและการบริโภค ซึ่งสํงผลกระทบตํอเนื่องไปยังการจ๎างงาน ดังจะเห็นได๎
จากอัต ราวํ า งงานในหลายประเทศที่ ป รับตั ว สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ การณ์ อาทิ สหรัฐ ฯ และฮํ องกง ในขณะที่
เศรษฐกิจจีนกลับมาขยายตัวได๎ในไตรมาสที่สองภายหลังจากรัฐบาลเริ่มผํอนปรนมาตรการควบคุมการระบาด
ตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ในบางพื้นที่ สํงผลให๎ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดาเนินธุรกิจและมีการเดินทางทํองเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น
ทํามกลางความไมํแนํนอนและความกังวลตํอการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงการลดลงของเศรษฐกิจ
โลก ทาให๎รัฐบาลในหลายประเทศต๎องดาเนินมาตรการชํวยเหลือเยียวยาและกระตุ๎นเศรษฐกิจขนาดใหญํเพื่อ
ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคูํไปกับ การดาเนิ นมาตรการด๎ านสาธารณสุ ข ประกอบด๎ วย (i) มาตรการ
ทางการเงินแบบผํอนคลายอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จากเศรษฐกิจประเทศหลักยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยูํใน
ระดับต่าอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสูํระดับต่าสุด
เป็นประวัติการณ์ อาทิ อินเดีย ไทย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ธนาคารกลางของเศรษฐกิจหลักหลายประเทศ
ยังดาเนินนโยบายการเงินที่ไมํได๎ใช๎ในชํวงเวลาปกติ (Unconventional monetary policy) อยํางตํอเนื่อง
อาทิ การเข๎าซื้อสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคลํองให๎แกํระบบเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขยาย
มาตรการการเข๎าซื้อสินทรัพย์โดยไมํจากัดวงเงิน ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได๎เพิ่มวงเงินเข๎าซื้อสินทรัพย์
ภายใต๎ Pandemic Emergency Purchase Program สํวนธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังดาเนินมาตรการเข๎า
ซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไมํจากัดวงเงิน และเพิ่มการซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น รวมทั้งมาตรการเพิ่ม
สภาพคลํองให๎แกํธุรกิจ SMEs ผํานกองทุน New Fund-Provisioning Measure ขณะเดียวกัน ธนาคารกลาง
หลายประเทศยังดาเนินมาตรการให๎สินเชื่อดอกเบี้ยต่าแกํผู๎ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได๎รับ
ผลกระทบ รวมทั้ง มาตรการค้าประกันสินเชื่อภาคธุรกิจ และมาตรการพักชาระหนี้ชั่วคราว (ii) มาตรการ
ทางการคลั ง เพื่ อชํ ว ยเหลื อเพิ่ ม เติ ม อาทิ การเพิ่ ม การใช๎ จํ า ยภาครัฐ โดยตรง เงิ น โอนให๎กับ ครัว เรือนและ
ประชาชน มาตรการด๎า นภาษี เชํ น การให๎ขอคืน ภาษี การจ๎ างงาน (Payroll tax) ของสหรัฐฯ การยกเว๎ น
ภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีนาเข๎าของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของยูโรโซน การลดเงินสมทบและคําธรรมเนียม และ
การค้าประกันสินเชื่อภาคธุรกิจ (iii) มาตรการลดผลกระทบด๎านการจ๎างงาน อาทิ การให๎เงินอุดหนุนลูกจ๎างที่
ได๎รับผลกระทบจากการเลิกจ๎างหรือหยุดงาน การเพิ่มผลประโยชน์ให๎แกํผู๎วํางงาน การอุดหนุนนายจ๎างเพื่อ
ไมํให๎เลิกจ๎าง และ (iv) มาตรการชํวยเหลือด๎านคําครองชีพของประชาชนตําง ๆ เป็นต๎น
เศรษฐกิจสหรั ฐฯ ในไตรมาสที่สอง (Advance Estimate) ลดลงร๎อยละ 9.5 (%YoY) เทียบกับการขยายตัว
ร๎อยละ 0.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า และเมื่อปรับฤดูกาลแล๎วลดลงร๎อยละ 32.9 (%QoQ saar) นับเป็นอัตรา
การลดลงต่าสุดในประวัตกิ ารณ์ ตามการลดลงของภาคการผลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ สะท๎อนจากดัชนี
ผู๎จดั การฝ่ายซือ้ (PMI) ภาคอุตสาหกรรม ปรับลดมาอยูํที่ 41.9 ต่าสุดในรอบ 11 ปี และดัชนี PMI ภาคบริการอยูํ
ที่ 37.4 ต่าสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแตํปี 2551 การลดลงของภาคการผลิตได๎สํงผลกระทบตํอการจ๎างงานอยําง
ชัดเจนมากขึ้น สะท๎อนจากจานวนผู๎มีงานทานอกภาคเกษตรที่ลดลง 12.96 ล๎านคน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง
ของปีกํอนหน๎า ขณะที่อัตราการวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 13.0 โดยในเดือนเมษายนอยูํที่ร๎อยละ 14.7 สูงสุดเป็น
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลง
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์
ส่งผลกระทบต่อภาค
แรงงานชัดเจนมากขึ้น
สะท้อนจากอัตรา
การว่างงานทีส่ ูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อลดลง
17 สิงหาคม 2563
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ประวัติการณ์ ซึ่งสอดคล๎องกับการชะลอตัวลงของการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงร๎อยละ 10.7 ในขณะเดียวกัน
การลงทุนภาคเอกชนลดลงร๎อยละ 17.8 ต่าสุดในรอบ 43 ไตรมาส ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE
Price Index) เฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 0.6 ลดลงจากร๎อยละ 1.7 ในไตรมาสกํอน อยํางไรก็ดี การใช๎จํายภาครัฐยัง
ขยายตัวร๎อยละ 2.1 จากร๎อยละ 2.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า สํวนหนึ่งเนื่องจากการดาเนินมาตรการชํวยเหลือ
ทางการคลังภายใต๎ Cares Act มูลคํา 2.3 ล๎านล๎านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ในสํวนของมาตรการทางการเงิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได๎มีม ติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร๎อยละ 0.00-0.25
ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ภายหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมดํวน
(Unscheduled) เมื่อเดื อนมีน าคม รวมถึงยั งคงด าเนิน มาตรการทางการเงิน ที่ส าคัญอื่น ๆ เพื่ อชํ วยเหลื อ
สภาพคลํองภาคธุรกิจ อาทิ การขยายมาตรการการเข๎าซือ้ สินทรัพย์โดยไมํจากัดวงเงิน มาตรการเพิ่มสภาพคลํอง
ให๎กับสถาบันการเงิน (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility: MMLF) มาตรการเพิ่มสภาพคลํอ ง
ให๎กับครัวเรือนรวมถึงรัฐบาลท๎องถิ่น (Municipal Liquidity Facility) มาตรการปลํอยสินเชื่อให๎สถาบันการเงิน
ที่เป็นคูํค๎าหลัก (Primary Dealer Credit Facility: PDCF) มาตรการการเข๎าซื้อหรือขยายสินเชื่อแกํธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ ก (Main Street Lending Program) และครอบคลุ ม ไปถึ ง Commercial Mortgagebacked Securities7.
เศรษฐกิจยูโรโซน ในไตรมาสทีส่ อง ลดลงร๎อยละ 15.0 (%YoY) นับเป็นอัตราการลดลงต่าสุดในประวัตกิ ารณ์ และ
เมื่อปรับผลของฤดูกาลแล๎ว เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาสที่ 2 ลดลงร๎อยละ 12.1 (%QoQ sa.) โดยเศรษฐกิจ
ประเทศส าคั ญ ๆ ได๎รับ ผลกระทบจากการระบาดอยํ า งรุน แรง ทั้ง เศรษฐกิจ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิต าลี
ซึ่งลดลงร๎อยละ 11.7 ร๎อยละ 19.0 และร๎อยละ 17.3 สอดคล๎ องกับการลดลงของดัช นี PMI Composite
ที่ลดลงมาอยูํที่ 31.3 จากระดับ 44.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า เชํนเดียวกับดัชนี PMI ภาคบริการลดลงมาอยูํที่
30.3 จาก 43.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเดือนเมษายนที่ลดลงมาอยูํที่ 12.0 ซึ่งเป็นระดับ
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์ สอดคล๎องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคในไตรมาสที่สองอยูํที่ -18.58 ในขณะที่อัตรา
การวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 7.67 เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 7.27 ในไตรมาสกํอนหน๎า และสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส
สํ ว นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ อยูํ ที่ ร๎ อ ยละ 0.2 ส าหรั บ การด าเนิ น มาตรการทางด๎ า นเศรษฐกิจ ที่ ส าคั ญ เมื่ อ วั น ที่ 8
พฤษภาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได๎ขยายกรอบความชํวยเหลือชั่วคราวสาหรับเพิ่มเงินทุนและอุดหนุน
ภาระหนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อชํวยเหลือประเทศสมาชิกที่ได๎รับผลกระทบจากการแพรํระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งจะมีผลถึง สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2563 ขณะที่ ม าตรการเพิ่ ม เงิ น ทุ น จะสิ้ น สุ ด เมื่ อสิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2564
ขณะเดียวกัน ในการประชุมธนาคารกลางยุโรปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติยังคงดาเนินนโยบายการเงิน
แบบผํอนคลายตํอไปทั้งการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว๎ที่รอ๎ ยละ 0.0 การดาเนินมาตรการเข๎าซือ้ สินทรัพย์ภายใต๎
Pandemic Emergency Purchase Programme9 ทั้งนี้ ได๎เพิ่มวงเงินเป็น 1.35 ล๎านล๎านยูโร โดยการเข๎าซื้อ
หลักทรัพย์ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน และขยายการดาเนินการตํอเนือ่ งจนถึงเดือนมิถนุ ายน 2564 นอกจากนี้ ยังได๎
ลดเกณฑ์ของประเภทสินทรัพย์ให๎ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการ Targeted Longer-term Refinancing
Operations ระยะที่ 3 (TLTRO-III) ที่มีการปรับมาตรฐานการให๎สินเชื่อให๎มีความผํอนคลายมากขึ้นส าหรับ
ภาคธุรกิจทีไ่ ด๎รบั ผลกระทบ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการในชํวงเดือนมิถนุ ายน 2563 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2564
เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน๎มลดลงตามการลดลงของการผลิต การสํงออก และการบริโภคภาคเอกชน สะท๎อน
จากเครื่องชี้ที่สาคัญ ได๎แกํ ดัชนีผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ปรับตัวลดลงสูํระดับ 40.1 ต่าสุดในรอบ 11 ปี และ
อยูํในระดับต่ากวํา 50.0 ติดตํอกันเป็นไตรมาสที่ 6 ขณะที่การสํงออกลดลงร๎อยละ 23.7 ต่าสุดในรอบ 11 ปี
สํวนดัช นีค๎ าปลีกลดลงร๎อยละ 9.3 เป็ นการลดลงต่ าสุด เป็ นประวัติการณ์ สอดคล๎ องกับ ดัช นีความเชื่ อมั่ น
7
8
9

เศรษฐกิจยูโรโซนลดลง
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์
สอดคล้องกับการลดลง
ของดัชนี PMI และดัชนี
ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคที่
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์

เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ลดลง ตามการลดลงของ
การผลิต การส่งออก และ
การบริโภคสอดคล้องกับ
ดัชนีความเชื่อมั่นที่ตาสุ
่ ด
เป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้
รัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 3
และธนาคารกลางเข้าซื้อ
พันธบัตรไม่จากัดวงเงิน

มาตรการดังกลําวประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการประกาศขยายมาตรการเข๎าซื้อสินทรัพย์เป็นครั้งที่ 2 หลังจากการขยายวงเงินมาแล๎วในวันที่ 15 มีนาคม 2563
ระดับปกติดัชนีมีคําเป็น 0 โดยระดับน๎อยกวําศูนย์จะสะท๎อนความเชื่อมั่นที่ลดลง
เบื้องต๎นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ธนาคารกลางยุโรปได๎เพิ่มวงเงินการเข๎าซื้อสินทรัพย์เป็น 1.2 แสนล๎านยูโร โดยดาเนินการถึงสิ้นปี 2563 แตํตํอมาในวันที่ 18 มีนาคม 2563
ได๎ทาการประกาศมาตรการ Pandemic Emergency Purchase Programme ดังกลําว

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ผู๎บริโภคที่ลดลงสูํระดับ 25.3 ต่าสุดเป็นประวัติการณ์เชํนเดียวกัน สํวนอัตราวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 2.8 สูงสุด
ในรอบ 11 ไตรมาส และอัตราเงินเฟ้ออยูํที่ร๎อยละ 0.1 สาหรับการดาเนินมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19 รัฐบาลญี่ปุ่นได๎ประกาศมาตรการเรํงดํวนเพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
มูลคํา 117.1 ล๎านล๎านเยน โดยมีมาตรการที่สาคัญ ๆ อาทิ การสนับสนุนด๎านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาด
การชํวยเหลือภาคธุรกิจและลูกจ๎างที่ได๎รับผลกระทบ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการแพรํระบาด และเตรียม
ความพร๎อมสาหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รัฐบาลได๎ผํานรําง
งบประมาณเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2 มูลคํา 117.1 ล๎านล๎านเยน (เทํากันกับมาตรการ
เรํง ดํว นเพื่อกระตุ๎ น เศรษฐกิจ ครั้ง ที่ 3) นอกจากนี้ ในด๎ า นนโยบายการเงิ น เมื่อวั น ที่ 27 เมษายน 2563
ธนาคารกลางญี่ปุ่นได๎ประกาศเข๎าซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไมํจากัดวงเงิน และเพิ่มการซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะสั้นและหุ๎นกู๎จานวน 20 ล๎านล๎านเยน รวมถึงการเพิ่มวงเงินใน Special Funds-Supplying Operations
จากที่ประกาศไว๎ครั้งกํอน และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ธนาคารกลางญี่ปุ่นได๎ประกาศมาตรการเพื่อ
ชํวยเหลือด๎านสภาพคลํองแกํภาคธุรกิจ SMEs เพิ่มเติมภายใต๎ New Fund-Provisioning Measure to Support
Financing Mainly of SME Firms มู ล คํา ประมาณ 30 ล๎า นล๎ านเยน โดยสถาบัน การเงิ น สามารถกู๎เงิ น จาก
ธนาคารกลางได๎ที่อัตราร๎อยละ 0.0 ตามมูลคําสินเชื่อจริงที่ให๎แกํธุรกิจ SMEs แตํไมํเกิน 1 แสนล๎านเยนตํอ
สถาบันการเงิน โดยใช๎หลักประกันตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ (Eligible pooled collateral) เป็นหลักประกัน
เศรษฐกิจจีน กลับมาขยายตัวร๎อยละ 3.2 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 6.8 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการปรับตัวดีขนึ้
ในทุกสาขาการผลิตภายหลังจากรัฐบาลเริ่มผํอนปรนมาตรการควบคุมการระบาดตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์
ในบางพื้นที่ โดยดัชนีผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Caixin Manufacturing PMI) เพิ่มขึ้นมาอยูํระดับเฉลี่ย
50.4 สูงกวําระดับ 50 เทียบกับระดับ 47.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า สอดคล๎องกับมูลคําการสํงออกสินค๎าที่กลับมา
ขยายตัวเล็กน๎อยร๎อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 13.3 ในไตรมาสกํอนหน๎า นอกจากนี้ ยอดค๎าปลีกแม๎จะ
ลดลงแตํในอัตราที่ช๎าลงจากการลดลงร๎อยละ 19.0 ในไตรมาสแรก เป็นการลดลงร๎อยละ 11.4 ในชํวงครึ่งแรก
ของปี 2563 เชํนเดียวกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร๎อยละ 16.1 ในไตรมาสกํอน
เป็นการลดลงร๎อยละ 3.1 ในชํวงครึ่งแรกของปี 2563 สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยูํที่
ร๎อยละ 2.7 ลดลงจากร๎อยละ 5.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการชะลอตัวของราคาหมวดอาหารและการลดลง
ของราคาหมวดการขนสํงและการสือ่ สาร ภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 สํงผลให๎ธนาคารกลาง
จีนผํอนคลายนโยบายการเงินอยํางตํอเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสารองสํวนเกิน
(Excess reserves) ลงมาอยูํที่ร๎อยละ 0.35 ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกตั้งแตํปี 2551 เป็นต๎นมา และเมื่อวันที่
15 เมษายน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ยืมระยะกลางอายุ 1 ปี (Medium-Term Lending Facility: MLF)
สาหรับสถาบันการเงินลงมาอยูํที่รอ๎ ยละ 2.95 ควบคูํกับการลดสัดสํวนสินทรัพย์สภาพคลํองของธนาคารพาณิชย์
(RRR) ให๎กับธนาคารขนาดกลางและขนาดยํอมลงร๎อยละ 0.5 และปรับลดเพิ่มเติมอีกร๎อยละ 0.5 มีผลเมื่อวันที่
15 พฤษภาคม รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ (Loan Prime Rate: LPR) ระยะ 1 ปี ลงมาอยูํที่ร๎อยละ
3.85 เมื่อวันที่ 20 เมษายน และลดอัตราดอกเบี้ยตามข๎อตกลงซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repo) อายุ 14 วัน
ลงมาอยูทํ รี่ อ๎ ยละ 2.35 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได๎ดาเนินมาตรการทางการคลังสาคัญ ๆ
อาทิ การเพิ่มงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพรํระบาดและการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
การเรํงเบิกจํายเงินประกันการวํางงานและขยายความครอบคลุมไปยังแรงงานข๎ามชาติ การลดหยํอนภาษีและ
การยกเว๎นการจัดเก็บเงินเข๎ากองทุนประกันสังคม เป็นต๎น
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) สํวนใหญํลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้
ลดลงร๎อยละ 2.9 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในไตรมาสกํอนหน๎า ลดลงต่าสุดในรอบ 86 ไตรมาส โดยเฉพาะ
การสํงออกสินค๎าและบริการลดลงร๎อยละ 13.6 ต่าสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ เศรษฐกิจไต้หวันลดลงร๎อยละ 0.6 เทียบ
กับการขยายตัวร๎อยละ 2.2 ในไตรมาสกํอนหน๎า ต่าสุดในรอบ 43 ไตรมาส โดยการบริโภคภาคเอกชนลดลง
ร๎อยละ 2.7 ต่าสุดเป็นประวัติการณ์ เศรษฐกิจสิงคโปร์ลดลงร๎อยละ 13.2 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 0.3
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เศรษฐกิจจีนกลับมา
ขยายตัว ตามการปรับตัว
ดีขึ้นในทุกสาขาภายหลัง
จากเริ่มผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมการระบาด
ส่วนอัตราเงินเฟ้อลดลง
ตามการชะลอตัวของราคา
หมวดอาหารและหมวด
การขนส่งและการสื่อสาร

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
NIEs ส่วนใหญ่ลดลงต่าสุด
ในรอบหลายไตรมาส
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
ในหลายประเทศติดลบเป็น
ครั้งแรกในหลายไตรมาส
ตามกาลังซื้อที่อ่อนแอลง
17 สิงหาคม 2563
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ในไตรมาสกํอนหน๎า ซึ่งเป็นการลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์ ตามการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ภาคการกํอสร๎าง และภาคบริการ ขณะที่เศรษฐกิจฮ่องกงลดลงร๎อยละ 9.0 ตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 9.1
ในไตรมาสกํอนหน๎า และเป็นการลดลงตํอเนื่อง 4 ไตรมาสติดตํอกัน สาหรับอัตราเงินเฟ้อสํวนใหญํติดลบ
เป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรมาสตามกาลังซื้อที่อํอนแอลง ยกเว๎นฮํองกงที่อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นบวก แตํลดลง
ตํอเนื่องจากไตรมาสที่ผํานมา
เศรษฐกิจกลุ่ มประเทศอาเซียน สํวนใหญํลดลงต่ าสุ ดเป็นประวัติ การณ์ ตามการชะลอตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ และการลดลงของการสํงออกสินค๎า โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ลดลงร๎อยละ 5.3 เทียบกับ
การขยายตัวร๎อยละ 3.0 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการปรับตัวลดลงของการบริโภคภาคครัวเรือน การใช๎จําย
ภาครัฐบาล การลงทุนรวม และการสํงออกสินค๎าและบริการ สํวนเศรษฐกิจมาเลเซีย ลดลงร๎อยละ 17.1 เทียบกับ
การขยายตัวร๎อยละ 0.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน และการลดลงตํอเนือ่ งของ
การลงทุนรวม เชํนเดียวกับการสํงออกสินค๎าและบริการ สาหรับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ลดลงร๎อยละ 16.5 เทียบกับ
การลดลงร๎อยละ 0.7 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนรวม และการสํงออก
สินค๎าและบริการ อยํางไรก็ดี การใช๎จํายภาครัฐขยายตัวเรํงขึ้นจากไตรมาสกํอน ในขณะที่ เศรษฐกิจเวียดนาม
ขยายตัวร๎อยละ 0.4 ชะลอตัวลงจากร๎อยละ 3.7 ในไตรมาสกํอนหน๎า โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของ
ภาคบริการ และการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มูลคําการสํงออกสินค๎าลดลงร๎อยละ 6.9 ซึ่งเป็น
การลดลงครัง้ แรกในรอบ 43 ไตรมาส สาหรับอัตราเงินเฟ้อสํวนใหญํปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของราคาสินค๎า
ในหมวดอาหาร และหมวดการขนสํ งสอดคล๎องกับการลดลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ทั้งนี้ ภายใต๎
สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ซึง่ สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจชัดเจนมากขึน้ สํงผลให๎ธนาคารกลางของ
กลุํม ประเทศอาเซี ยนปรับลดอัต ราดอกเบี้ย นโยบายตํอเนื่องจากไตรมาสกํอนหน๎ า และเป็น อัต ราต่ าที่สุ ด
ในประวัตกิ ารณ์10 ควบคูกํ บั การดาเนินนโยบายทางการคลังเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ การจํายเงิน
ชํวยเหลือแกํครัวเรือนผูม๎ รี ายได๎นอ๎ ยและการลดภาระคําครองชีพแกํประชาชน การเพิม่ การใช๎จาํ ยด๎านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพรํระบาดของโรคโควิด 19 การจํายเงินประกันสังคมให๎แกํแรงงานกลุํมเปราะบาง
รวมทัง้ การยกเว๎นคําธรรมเนียมและการลดภาษีให๎แกํภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน ส่วนใหญ่ลดลง
ต่าสุดเป็นประวัติการณ์
ตามการชะลอตัวของ
การบริโภคภายในประเทศ
และการลดลงของ
การส่งออกสินค้า
โดยเฉพาะเวียดนาม
ซึ่งลดลงครั้งแรกในรอบ
43 ไตรมาส

การขยายตัวของเศรษฐกิจ และมูลค่าการส่งออกของประเทศในภูมภิ าคต่าง ๆ
มูลค่าส่งออกสินค้า
GDP
2561
2562
2563
2561
2562
2563
(%YoY)
ทั้งปี
ทั้งปี
Q4
Q1
Q2
ทั้งปี ทั้งปี
Q4
Q1
Q2
7.9
-1.5
-1.5 -3.3 -30.3
สหรัฐฯ
3.0
2.2
2.3
0.3
-9.5
8.7
-2.5
-0.9 -4.6 -24.9
ยูโรโซน
1.9
1.3
1.0
-3.1 -15.0
10.2
-3.5
5.3 -10.4 -25.0
สหราชอาณาจักร
1.3
1.5
1.1
-1.7 -21.7
11.3
5.3
-0.7 -6.8 -14.6
ออสเตรเลีย
2.8
1.8
2.2
1.4
5.7
-4.4
-4.4 -4.4 -23.7
ญี่ปุ่น
0.3
0.7
-0.7
-1.7
9.9
0.5
2.0 -13.3 0.1
จีน
6.7
6.1
6.0
-6.8
3.2
8.8
-0.2
-1.9
-12.9 -36.6
อินเดีย
6.8
4.9
4.1
3.1
5.4
-10.4
-11.8
-1.8 -20.3
เกาหลีใต๎
2.9
2.0
2.3
1.4
-2.9
5.9
-1.4
1.8
3.7
-2.4
ไต๎หวัน
2.7
2.7
3.3
2.2
-0.6
6.8
-4.1
-2.6
-8.8
-3.2
ฮํองกง
2.8
-1.2
-3.0
-9.1 -9.0
10.3
-5.2
-3.5 -3.7 -16.7
สิงคโปร์
3.4
0.7
1.0
-0.3 -13.2
6.6
-7.0
-3.8
2.8 -12.8
อินโดนีเซีย
5.2
5.0
5.0
3.0
-5.3
14.2
-4.3
-3.2
-0.9
-17.7
มาเลเซีย
4.8
4.3
3.6
0.7 -17.1
0.9
2.3
6.2
-5.1 -29.5
ฟิลิปปินส์
6.3
6.0
6.7
-0.7 -16.5
13.3
8.4
8.5
7.6
-6.9
เวียดนาม
7.1
7.0
7.0
3.7
0.4
ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช.
10

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ธนาคารกลางอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยูํที่ร๎อยละ 4.25 ร๎อยละ 2.00 ร๎อยละ 2.25
และร๎อยละ 3.00 ลดลงจากร๎อยละ 4.50 ร๎อยละ 2.50 ร๎อยละ 3.25 และร๎อยละ 3.50 ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2563 ตามลาดับ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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4. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2563
เศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกในปี 2563 มีแนวโน๎มลดลงรุนแรงและเข๎าสูํภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตามการลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์ของ
หลายประเทศเศรษฐกิจหลักในไตรมาสที่สอง เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศที่ยังคงรุนแรงโดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และการระบาดยังขยายขอบเขตครอบคลุมไปในหลายประเทศทั่วโลกมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในอเมริกาใต๎ ตะวันออกกลาง และ
กลุํมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมํ นอกจากนี้ ในชํวงที่เหลือของปีคาดวําเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกมีแนวโน๎มที่จะฟื้นตัวได๎ลําช๎ากวําที่ คาด
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดมีความยืดเยื้อรุนแรงมากกวําที่คาดไว๎ในกรณีฐานเดิมที่คาดการณ์วําประเทศตําง ๆ จะสามารถควบคุม
การระบาดให๎อยูํในวงจากัดได๎ภายในไตรมาสที่สาม แตํจากสถานการณ์ในปัจจุบันเห็นได๎อยํางชัดเจนวําสถานการณ์การระบาดยังคงมีความไมํ
แนํนอนสูง ดังจะเห็นได๎จากจานวนผู๎ติดเชื้อรายใหมํในหลายประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น อาทิ สหรัฐฯ บราซิล อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต๎
ขณะที่หลายประเทศเผชิญกับการระบาดระลอกใหมํ (Second Wave) อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ เวียดนาม ฝรั่งเศส สเปน และออสเตรเลีย
สํงผลให๎รัฐบาลหลายประเทศต๎องกลับมาดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดโดยการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางอีกครั้งนับตั้งแตํในชํวง
เดือนกรกฎาคมภายหลังจากเพิ่งเริ่มผํอนปรนมาตรการไปบ๎างแล๎วในชํวงปลายไตรมาสที่สอง อยํางไรก็ตาม ขนาดของการลดลงของเศรษฐกิจ
และปริมาณการค๎าโลกยัง คงมี ความไมํแนํนอนอยูํสู งเชํ นเดี ยวกับ การประมาณการครั้งกํอน โดยขึ้น อยูํกับปัจ จัยสาคัญ ๆ ประกอบด๎ว ย
(1) ขีดความสามารถและระยะเวลาที่แตํละประเทศใช๎ในการควบคุมการระบาดและป้องกันไมํให๎มีการระบาดในระลอกสองซึ่งจะนาไปสูํ
การดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เข๎มงวดอีกครั้งในระยะตํอไป (2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎บริโภคและรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจในประเทศตําง ๆ (3) ขีดความสามารถในการดาเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อให๎ภาคธุรกิจมีความพร๎อมในการกลับมาประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและไมํกํอให๎เกิดผลกระทบที่รุนแรงตํอภาคแรงงาน รวมทั้งการควบคุมผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไมํให๎
ลุกลามจากภาคการผลิตไปสูํภาคการเงินและการคลัง และ (4) ความก๎าวหน๎าของการผลิตยาและวัคซีนเพื่อใช๎ในการป้องกันและรักษาโรค
และการตอบสนองของไวรัสตํอสภาพอากาศ
ทัง้ นี้ การประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกในกรณีฐานตั้งอยูบํ นสมมติฐานทีส่ าคัญ ประกอบด๎วย (1) ประเทศตําง ๆ
สามารถควบคุมการระบาดให๎อยูํในวงจากัดได๎ภายในไตรมาสสุดท๎ายของปี 2563 และสามารถผํอนคลายให๎การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให๎กลับมาอยูํในระดับใกล๎เคียงกับประเทศจีนในชํวงปัจจุบันได๎ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 ภายใต๎ระบบตรวจสอบ ติดตาม และกักตัว
ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งพฤติกรรมของประชาชนเรื่องสุขอนามัยเพื่อควบคุม และป้องกัน โรคที่ยั งคงเป็ นไปอยํ างเครํงครัดและตํอเนื่อง
(2) มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได๎ในชํวงสิ้นปี 2563 โดยคาดวําจะเริ่มผลิตวัคซีนได๎ในจานวนจากัดในชํวงไตรมาสแรกของปี 2564
แตํจะใช๎เพียงบางประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน และคาดวําขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนจะมากขึ้นจนสามารถใช๎ได๎อยําง
แพรํหลายในหลายประเทศมากขึ้นในชํวงครึ่งหลังของปี 2564 (3) ไวรัสจะไมํตอบสนองและทวีความรุนแรงในชํวงฤดูหนาว จนทาให๎มี
การระบาดระลอกสองที่รุนแรงเป็นวงกว๎างและยืดเยื้อมากขึ้น ซึ่งจะสํงผลให๎ต๎องดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดอีกครั้ง (4) การจากัด
การเดินทางระหวํางประเทศของประเทศสาคัญตําง ๆ จะผํอนคลายลงในชํวงไตรมาสแรกของปี 2564 และสิ้นสุดลงในไตรมาสที่สองของปี
2564 สํงผลให๎การเดินทางระหวํางประเทศจะเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นในชํวงครึ่งหลังของปี (5) ไมํมีการลุกลามของวิกฤติการณ์จาก
ภาคการผลิตไปสูํวิกฤติการณ์ทางการเงินในประเทศสาคัญ ๆ และการดาเนินมาตรการทางการเงินการคลังจะสามารถสนับสนุนให๎กิจกรรมของ
ภาคธุรกิจสามารถกลับสูํระดับร๎อยละ 80 ของขีดความสามารถปกติภายในไตรมาสแรกของปี 2564 และ (6) ความขัดแย๎งระหวํางสหรัฐฯ และ
จีนจะไมํทวีความรุนแรงขึ้นจนนาไปสูํมาตรการกีดกันทางการค๎าเพิ่มเติมที่สํงผลกระทบรุนแรงซ้าเติมภาวะเศรษฐกิจโลกในชํวงที่เหลือของปี
ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําวคาดวําเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกในชํวงที่เหลือของปีจะสามารถปรับตัวดีขึ้นได๎อยํางช๎า ๆ โดยมีแรงสนับสนุนจาก
การผํอนปรนมาตรการควบคุมและการเริ่มทยอยกลับมาดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจ และการดาเนินมาตรการ
การเงินและการคลังของประเทศสาคัญ ๆ ทีม่ ีขนาดใหญํเป็นประวัตกิ ารณ์ ทัง้ นี้ ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563
จะลดลงร้อยละ 4.5 และร้อยละ 12.0 ตามลาดับ เทียบกับการลดลงร๎อยละ 2.8 และร๎อยละ 10.0 ตามลาดับ ในการประมาณการครั้งกํอน
โดยมีแนวโน๎มเศรษฐกิจหลัก ๆ ดังนี้
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ คาดวํ า จะลดลงร๎อยละ 9.0 นั บ เป็ น อัต ราต่ าสุ ด ในรอบ 74 ปี นั บ ตั้ ง แตํ ส งครามโลกครั้ง ที่ ส องในปี 2489 เที ย บกั บ
การขยายตัวร๎อยละ 2.2 ในปี 2562 และปรับลดจากสมมติฐานประมาณการครั้งกํอนที่คาดวําจะลดลงร๎อยละ 6.0 เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดภายในประเทศที่ยังคงรุนแรงดังจะเห็นได๎จากจานวนผู๎ติดเชื้อรายใหมํในสหรัฐฯ ที่เริ่มกลับมามีจานวนเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน
และทาให๎บางมลรัฐที่มีจานวนผู๎ติดเชื้อรายใหมํสูงขึ้นมาก อาทิ แคลิฟอร์เนีย โคโรลาโด ฟลอริด๎า และเท็กซัส ต๎องกลับมาดาเนินมาตรการ
ปิดสถานที่และห๎ามการรวมกลุํมของประชาชนเป็นจานวนมากอีกครั้ง สํงผลให๎คาดวําแนวโน๎มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นําจะลําช๎ากวํา
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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ที่คาดไว๎เดิม อยํางไรก็ดี การเริ่มผํอนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคในหลายมลรัฐนั บตั้งแตํเดือนพฤษภาคม สํงผลให๎คาดวํ า
เศรษฐกิจมีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้นในชํวงไตรมาสที่สามภายหลังจากการลดลงอยํางรุนแรงในไตรมาสที่สอง สะท๎อนจากดัชนีผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเดือนกรกฎาคมอยูํที่ 50.9 และ 50.0 เป็นระดับที่สูงกวํา 50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์และ
มกราคม ตามลาดับ และดัชนีความเชื่อมั่นผู๎บริโภคในเดือนกรกฎาคมอยูํที่ระดับ 92.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.0 ในไตรมาสที่สอง
ในขณะที่อัตราการวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 10.5 ในเดือนกรกฎาคม ลดลงจากร๎อยละ 14.4 ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ภายใต๎สถานการณ์การระบาดที่ยังรุนแรงและแนวโน๎มการฟื้นตัวอยํางลําช๎าของเศรษฐกิจในชํวงครึ่งหลังของปี สํงผลให๎รัฐบาลดาเนินมาตรการ
ทางการคลังขนาดใหญํเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได๎ลงนามเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เพื่อออก
มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจซึ่งมีมาตรการสาคัญคือการขยายระยะเวลาการจํายเงินชดเชยการวํางงานและการลดภาษีเงินได๎สํวนบุคคล 11
นอกจากนี้ ยังเตรียมออกมาตรการชํวยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งกาลังอยูํในชํวงพิจารณาของรัฐสภา ประกอบด๎วย มาตรการ
เงินชํวยเหลือรายบุคคล เงินชํวยเหลือสาหรับผู๎พึ่งพิง ผู๎เยาว์ และเงินชดเชยการวํางงาน ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน๎มจะ
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่าอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว๎ที่ ระดับ
ร๎อยละ 0.00 – 0.25 และสํงสัญญาณการคงดอกเบี้ยระดับต่าจนกวําเศรษฐกิจจะเข๎าใกล๎เป้าหมายด๎านการจ๎างงานและเสถียรภาพด๎านราคา
รวมทั้งการดาเนินมาตรการทางการเงินเพื่อชํวยเหลือสภาพคลํองภาคธุรกิจซึ่งได๎ประกาศไว๎ในชํวงต๎นปี นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได๎
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของการเปิด Swap Line เป็นการชั่วคราวกับธนาคารกลางประเทศสาคัญ รวมถึงการเปิด Temporary Repurchase
Agreement Facility (FIMA Repo Facility) ให๎ธนาคารกลางและองค์กรระหวํางประเทศไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 จากกาหนดการเดิม
ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 เพื่อแก๎ปัญหาสภาพคลํองของเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดการเงินโลก
เศรษฐกิจยูโรโซน คาดวําจะลดลงร๎อยละ 10.5 นับเป็นการลดลงต่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 1.3 ในปี 2562 และ
ปรับลดจากทีค่ าดวําจะลดลงร๎อยละ 7.4 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งกํอน เนือ่ งจากการระบาดที่รุนแรงยืดเยื้อกวําที่คาดและบางประเทศ
ยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดระลอกสอง อาทิ สเปน และฝรั่งเศส สํงผลให๎คาดวําในชํวงครึ่งหลังของปีมีแนวโน๎มที่จะฟืน้ ตัวได๎ลําช๎ากวํา
ทีค่ าด โดยความแตกตํางด๎านปัจจัยพืน้ ฐานของประเทศในกลุมํ ยูโรโซนจะทาให๎ระดับการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคสิน้ สุดลงใช๎
ระยะเวลาตํางกัน โดยคาดวําประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ มีแนวโน๎มฟื้นตัวได๎เร็วกวําจากการปรับตัวดีขึ้นของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ขณะทีป่ ระเทศทีม่ สี ดั สํวนรายได๎ภาคบริการสูงและยังเผชิญกับการระบาดระลอกสอง เชํน อิตาลี และสเปน จะฟืน้ ตัวได๎ชา๎ กวําที่
คาด อยํางไรก็ดี การระบาดในหลายประเทศสํวนใหญํเริ่มปรับตัวดีขึ้นสํงผลให๎มีการผํอนคลายมาตรการควบคุมมากขึ้นและทาให๎กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในชํวงไตรมาสที่สาม สะท๎อนจากดัชนีผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเดือนกรกฎาคม
ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูํที่ 51.8 และ 54.7 ตามลาดับ สูงสุดในรอบ 21 เดือนและ 25 เดือนตามล าดับ และในชํวงที่เหลือของปีเศรษฐกิจจะได๎รับ
แรงสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการกระตุ๎นทางการคลังขนาดใหญํ ภายหลังสหภาพยุโรปได๎ข๎อตกลงรํวมกันเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ในการใช๎มาตรการกระตุน๎ เศรษฐกิจมูลคํา 1.82 ล๎านล๎านยูโร ซึง่ ประกอบด๎วยงบประมาณรายจํายระยะยาวของสหภาพยุโรปในชํวงปี 2564 - 2570
วงเงิน 1.07 ล๎านล๎านยูโร และแผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ Next Generation EU วงเงิน 0.75 ล๎านล๎านยูโร นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคง
ดาเนินมาตรการทางการเงินแบบผํอนคลายและคงดอกเบี้ยในระดับต่ าอยํางตํอเนื่อง รวมทั้ง ECB ยังได๎จัดตั้ง Eurosystem Repo Facility
(EUREP) เพือ่ รักษาสภาพคลํองของเงินยูโรในตลาดการเงิน และการปรับมาตรฐานของสินทรัพย์ใช๎มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันเพือ่ ขอกูเ๎ งิน
กับ ECB เพือ่ รองรับการถูกลดอันดับความนําเชือ่ ถือของสินทรัพย์ในยุโรปอีกด๎วย
เศรษฐกิจญี่ปุ่น คาดวําจะลดลงร๎อยละ 6.2 นับเป็นอัตราการลดลงต่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 0.7 ในปี 2562 และ
ปรับลดจากการลดลงร๎อยละ 4.9 ในการประมาณการครัง้ กํอน เนือ่ งจากการแพรํระบาดมีความรุนแรงมากขึน้ และการระบาดระลอกสองซึง่ สะท๎อน
จากจานวนผูต๎ ดิ เชือ้ ใหมํทเี่ พิม่ ขึน้ อยํางตํอเนือ่ ง ทาให๎รฐั บาลจาเป็นต๎องดาเนินมาตรการปิดสถานทีแ่ ละจากัดการเดินทางเพิม่ เติมในเดือนสิงหาคม
ทาให๎คาดวําจะสํงผลกระทบตํอการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชํวงที่เหลือของปีให๎ลําช๎ากวําที่คาด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
รัฐบาลได๎ผาํ นรํางมาตรการกระตุน๎ เศรษฐกิจเพิม่ เติมอีก 117 ล๎านล๎านเยนหรือประมาณร๎อยละ 21 ของ GDP เมือ่ รวมกับมาตรการกระตุน๎ เศรษฐกิจ
ระยะที่ 3 ที่ประกาศในชํวงกํอนหน๎าสํงผลให๎วงเงินรวมของมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจของญี่ปนุ่ อยูํที่ 234 ล๎านล๎านเยน หรือประมาณร๎อยละ 42
ของ GDP ถือเป็นมูลคําสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ควบคูํไปกับธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ได๎ดาเนินมาตรการทางการเงินแบบผํอนคลายอยํางตํอเนื่อง
โดยการขยายมาตรการการเข๎าซือ้ สินทรัพย์แบบไมํจากัดวงเงินทัง้ ในสํวนของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน
11

ค าสั่ ง ดั ง กลํ า วอาจจะเผชิ ญ กั บ ความท๎ า ทายด๎ า นกฎหมายและไมํ ส ามารถด าเนิ น มาตรการได๎ เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก าให๎ อ านาจแกํ ส ภาฯ
ในการเปลีย่ นแปลงภาษีหรือการใช๎จาํ ยใด ๆ โดยประธานาธิบดีไมํมอี านาจบังคับใช๎กฎหมายนัน้
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เศรษฐกิจจีน คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 2.0 ถือเป็นอัตราการขยายตัวต่าสุดในรอบ 44 ปีนับตั้งแตํปี 2519 และยังคงเทํากับการประมาณการ
ครั้งกํอน โดยเศรษฐกิจจีนในชํวงไตรมาสที่สองเริ่มกลับมาขยายตัวภายหลังมีการผํอนคลายมาตรการควบคุมในบางพื้นที่นับตั้งแตํในชํวง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ สอดคล๎องกับดัชนีผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Caixin Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเมษายนซึ่งอยูํ
ที่ระดับ 49.4 เป็นระดับ 50.7, 51.2 และ 52.8 ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ตามลาดับ ซึ่งสูงกวําระดับ 50 เป็นเดือนที่สาม
ติดตํอกัน สะท๎อนการฟื้นตัวของภาคการผลิตที่ชัดเจนมากขึ้น และสอดคล๎องกับการสํงออกที่ขยายตัวเป็นเดือนที่สองติดตํอกันที่ร๎อยละ 7. 2
ในเดือนกรกฎาคมและถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังจะได๎รับแรงสนับสนุนจากการดาเนินมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจด๎านการคลังที่ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วงเงินรวม 4.6 ล๎านล๎านหยวน (ร๎อยละ 4.5 ของ GDP) และการดาเนินนโยบาย
การเงินผํอนคลายของธนาคารกลางจีน (PBOC) โดยการอัดฉีดสภาพคลํองเข๎าสูํระบบการเงินผํานการลดสัดสํวนสินทรัพย์สภาพคลํองของ
ธนาคารพาณิชย์และการดาเนินธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังดาเนินการแก๎ปัญหาและลดข๎อจากัดด๎านเงื่อนไข
ทางการเงินเพื่อชํวยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได๎รับผลกระทบ อยํางไรก็ดี เศรษฐกิจจีนยังมีความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค๎า
ของสหรัฐฯ ที่มีความตึงเครียดและมีแนวโน๎มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภายใต๎เงื่อนไขการนาเข๎าสินค๎าของจีนจากสหรัฐฯ ที่ลํ าสุด
ในชํวง 7 เดือนแรกของปีอยูํที่เพียง 2.21 แสนล๎านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งยังต่ากวําเป้าหมายตามข๎อตกลงการค๎าระยะที่ 1 ที่กาหนดให๎จีนจะต๎ อง
นาเข๎าสินค๎าและบริการจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมรวมกันอยํางน๎อย 2 แสนล๎านดอลลาร์ สรอ. จากระดับการนาเข๎าในปี 2560 ซึ่งอยูํที่ 4.33
แสนล๎านดอลลาร์ สรอ. นับตั้งแตํต๎นปี 2563 จนถึงสิ้นปี 2564
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) คาดวําจะปรับตัวลดลงมากกวําที่คาดการณ์ไว๎เดิมเนื่องจากการแพรํระบาดมีความรุนแรง
มากขึ้นและการกลับมาระบาดระลอกสองในหลายประเทศ โดยคาดวําในปี 2563 เศรษฐกิจเกาหลีใต๎ ฮํองกง และสิงคโปร์จะลดลงร๎อยละ 2.0
ร๎อยละ 7.2 และร๎อยละ 5.8 ลดลงมากกวําที่ประมาณการไว๎เดิมที่ร๎อยละ 1.2 ร๎อยละ 5.0 และร๎อยละ 3.5 ตามลาดับ สํวนไต๎หวันคาดวําจะ
ปรับตัวลดลงร๎อยละ 2.0 ลดลงน๎อยกวําที่คาดไว๎เดิมที่ร๎อยละ 4.0 เนื่องจากสามารถจากัดการแพรํระบาดได๎อยํางรวดเร็ว ไมํมีการระบาด
ระลอกสอง และภาคการสํงออกฟื้นตัวได๎เร็ว ทั้งนี้ แนวโน๎มผลกระทบตํอเศรษฐกิจของแตํละประเทศจะแตกตํางกันโดยขึ้นอยูํกับสัดสํวน
การพึ่งพิงภาคการสํงออกสินค๎าและบริการโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการทํองเที่ยวที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
การระบาดและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความเข๎มข๎นของมาตรการในการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในแตํละประเทศ โดย
ข๎อมูลลําสุดแสดงให๎เห็นวําการระบาดในไต๎หวันอยูํในขอบเขตจากัด แตํเริ่มเห็นการระบาดระลอกสองในเกาหลีใต๎ ฮํองกง และสิงคโปร์
อยํางไรก็ดี เศรษฐกิจในกลุํมอุตสาหกรรมใหมํในชํวงครึ่งหลังของปีจะมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ๎นทางการคลัง โดยรัฐบาลเกาหลีใต๎
ฮํองกง และสิงคโปร์ได๎ดาเนินมาตรการทางการคลังมูลคําราวร๎อยละ 14.6 ร๎อยละ 10.2 และร๎อยละ 24.5 ของ GDP ตามลาดับ รวมถึง
การดาเนินนโยบายการเงินที่ผํอนคลายอยํางตํอเนื่อง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน คาดวําในปี 2563 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีแนวโน๎มจะลดลงร๎อยละ 1.3 ร๎อยละ 5.0
และร๎อยละ 5.0 เทียบกับการขยายตัวร๎อยละ 5.0 ร๎อยละ 4.3 และร๎อยละ 6.0 ตามลาดับ ในปี 2562 เป็นการปรับลดจากเดิมที่คาดวําทั้ง
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย และฟิลิปปิน ส์จะขยายตัวร๎อยละ 0.5 และมาเลเซียซึ่ งเดิมคาดวําจะลดลงร๎อยละ 1.7 ในปี 2563 โดยเป็นผลจาก
สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจโลกและทาให๎เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองลดลงมากกวําที่คาด ในขณะที่คาดวํา
เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวร๎อยละ 2.4 ยังคงเทํากับการประมาณการเดิม อยํางไรก็ดี คาดวําเศรษฐกิจอาเซียนในชํวงครึ่งปีหลังจะได๎รับแรง
สนับสนุนจากการดาเนินมาตรการทางการเงินที่ยังมีแนวโน๎มผํอนคลายควบคูํไปกับการดาเนินมาตรการทางการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ โดยข๎อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได๎ดาเนินมาตรการทางการคลัง
คิดเป็นมูลคํารวมประมาณร๎อยละ 4.2 ร๎อยละ 4.2 ร๎อยละ 3.1 และร๎อยละ 3.7 ของ GDP ตามลาดับ นอกจากนี้ เศรษฐกิจอาเซียนยังมี
แนวโน๎มได๎รับประโยชน์จากการฟื้นตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคูํค๎าในชํวงครึ่งหลังของปี ดังจะเห็นได๎จากสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นของ
ภาคการสํงออกในเดือนมิถุนายนเมือ่ เทียบกับชํวงกํอนหน๎า โดยการสํงออกของอินโดนีเซียและมาเลเซียเริ่มกลับมาขยายตัว ประกอบกับแนวโน๎ม
การย๎ายฐานการผลิตจากประเทศเศรษฐกิจหลักสํวนหนึง่ เป็นผลของแนวโน๎มการเปลีย่ นแปลงหํวงโซํอปุ ทานเนือ่ งจากผลกระทบของโรคโควิด 19
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5. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
ในกรณีที่ไมํมีการระบาดในประเทศระลอกที่สอง คาดวําเศรษฐกิจไทยในชํวงที่เหลือของปี 2563 มีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่าสุดในไตรมาส
ทีส่ องอยํางช๎า ๆ โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการผํอนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐซึง่ จะสํงผลให๎ภาคเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข๎าสูภํ าวะปกติ
มากขึ้น การปรับตัวดีขึ้นอยํางช๎า ๆ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศคูํค๎า การเบิกจํายภายใต๎กรอบงบประมาณและมาตรการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาครัฐ และแรงขับเคลื่อนจากการผลิตและการสํงออกสินค๎าที่ได๎รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค๎าและการระบาดของ
โรคโควิด 19 อยํางไรก็ตาม ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและฐานรายได๎ในชํวงครึง่ ปีหลังยังมีแนวโน๎มทีจ่ ะอยูใํ นระดับต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกอํ นหน๎า
ตามข๎อจากัดจากแนวโน๎มความลําช๎าในการเปิดรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล๎ง และการเพิ่มขึ้นของการวํางงานในระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะที่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ในชํวงกํอนและหลังเลือกตั้ง และปัญหาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในประเทศทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานอํอนแอยังคงเป็นปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะต๎องติดตามและประเมินสถานการณ์อยํางใกล๎ชดิ

ปัจจัยสนับสนุน
1) ความสาเร็จในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจากัดการเดินทาง
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข๎าสูํภาวะปกติมากขึ้น โดยนับจากวันที่
3 พฤษภาคม 2563 ศูน ย์ บ ริหารสถานการณ์ การแพรํระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) ได๎ ผํ อนคลายมาตรการ
ปิดสถานที่และจากัดการเดินทางในประเทศมาอยํางตํอเนื่อง ลําสุด ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได๎ประกาศผํอนคลายมาตรการควบคุม
กิจกรรมตําง ๆ แล๎วทั้งหมด แม๎วํายังคงต๎องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพรํระบาดอยํางเข๎มงวดเพื่อป้องกันการกลับมาแพรํระบาด
ของโรคก็ตาม ในขณะเดียวกัน การติดเชื้อใหมํในประเทศอยูํในระดับ 0 มาอยํางตํอเนื่องนับจากวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ทาให๎
ความเชื่อมั่นของผู๎บริโภคปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจัยดังกลําวทาให๎การใช๎จํายภายในประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว ในขณะที่กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศหลายสาขาสามารถกลับมาประกอบการตามปกติได๎มากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวในทิศทาง
ที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจในชํวงครึ่งปีหลัง หลังจากผํานพ๎นจุดต่าสุดในไตรมาสที่สอง
2) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบด๎วย (1) การเบิกจํายภายใต๎กรอบ
งบประมาณรายจํายประจาปี 2563 ซึ่งในกรณีฐานคาดวําจะมีอัตราการเบิกจํายรวม 2,905,614 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2562 ร๎อยละ 4.4 (2) งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคาดวําจะมีการเบิกจํายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564
จะอยูํที่ 848,100 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 13.1 (3) การเบิกจํายภายใต๎พระราชกาหนดให๎อานาจ
กระทรวงการคลัง กู๎เงินเพื่อแก๎ไ ขปั ญหา เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล๎ านล๎า นบาท ซึ่ งคาดวํ าจะมี การเบิกจํา ยในปี 2563 ประมาณ 563,400 ล๎า นบาท และ
(4) การดาเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญๆ เชํน พระราชกาหนดการให๎ความชํวยเหลือทางการเงินแกํผู๎ประกอบ
วิสาหกิจที่ได๎รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการชํวยเหลือลูกหนี้รายยํอยระยะที่ 1 และระยะที่ 2
เป็นต๎น
3) การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจาก แนวโน๎มการปรับตัวดีขึ้น
ของสถานการณ์การระบาดในหลายประเทศ โดยข๎อมูลลําสุดแสดงให๎เห็นวําจานวนผู๎ติดเชื้อใหมํในประเทศคูํค๎าสาคัญ ๆ หลายประเทศ
อยูํในระดับต่าตํอเนื่อง เชํน สหราชอาณาจักร เยอรมนี และไต๎หวัน ซึ่งสํงผลให๎ประเทศกลุํมดังกลําวเริ่มผํอนคลายมาตรการปิดสถานที่
และจากัดการเดินทางมากขึ้นและทาให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสะท๎อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสาคัญ ๆ ในชํวงเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคมที่ปรับตัวดีขึ้นตํอเนื่อง และแม๎วําจะเริ่มมีการระบาดระลอกสองในประเทศสาคัญ ๆ หลายประเทศ แตํในกรณีฐานคาดวํา
การกลับมาระบาดในครึ่งปีหลังจะยังมีความรุนแรงน๎อยกวําในชํวงครึ่งปีแรก ในขณะที่คาดวําประเทศที่ยังประสบปัญหาการระบาด
รุนแรง เชํน สหรัฐฯ อินเดีย เป็นต๎น จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎ดีขึ้นตามลาดับ ปัจจัยดังกลําวเมื่อรวมกับมาตรการกระตุ๎น
เศรษฐกิจทางการเงินการคลังของประเทศสาคัญที่อยูํในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎เศรษฐกิจประเทศคูํค๎าสาคัญ
และเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลกในภาพรวมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตามลาดับ
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4) การผลิตและการส่งออกสินค้าสาคัญ ๆ ทีไ่ ด๎รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการเปลีย่ นแปลงทิศทางการค๎าและการย๎ายฐานการผลิตในชํวงกํอนหน๎า
และปัจ จัย สนับ สนุ นเพิ่ม เติม จากการระบาดของโรคโควิ ด 19 ที่ท าให๎ความต๎องการสิ นค๎าในบางรายการเพิ่ มขึ้น ซึ่ง จะเห็น ได๎ จาก
การสํงออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการขยายตัวของสินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในกลุํมสินค๎า
อาหาร อาทิ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (ขยายตัวร๎อยละ 13.4 ในไตรมาสที่สอง) ไกํสดแชํเย็นแชํแข็ง (ร๎อยละ 27.1) สิ่งปรุงอาหาร
(ร๎อยละ 3.6) และซุปและอาหารปรุงแตํง (ร๎อยละ 15.0) กลุํมการแพทย์ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (ร๎อยละ 7.3) และสินค๎า
ในกลุํมที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เครื่องสํงวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์ (ร๎อยละ 6.3) และสํวนประกอบเครื่องโทรสาร
และโทรศัพท์ (ร๎อยละ 5.9) เป็นต๎น ในไตรมาสที่สองที่ยังขยายตัวในเกณฑ์ที่นาํ พอใจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎การสํงออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมไมํปรับตัวลดลงมากเกินไป

ข้อจากัดการขยายตัว
แม๎วําปัจจัยสนับสนุนดังกลําวจะทาให๎เศรษฐกิจไทยในชํวงครึ่งปีหลังปรับตัวลดลงในอัตราที่ช๎าลงตามลาดับ แตํระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชํวงครึ่งหลังของปี 2563 ยังมีแนวโน๎มที่จะอยูํในระดับต่ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน โดยมีข๎อจากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ๆ
ประกอบด๎วย
1) การลดลงรุน แรงของจ านวนนัก ท่องเที่ยวและรายได้ จากนักท่ องเที่ ยวต่ า งชาติ ใ นช่ วงครึ่ง ปีแรกและแนวโน้มความล่ า ช้า ของ
การเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งทาให๎จานวนและรายรับจากนักทํองเที่ยวปรับตัวลดลงรุนแรงและมากกวําสมมติฐาน
การประมาณการครั้งที่ผํานมา โดยข๎อมูลลําสุดแสดงให๎เห็นวําการระบาดในหลายประเทศที่เป็นต๎นทางของนักทํองเที่ยวยังไมํสามารถ
ควบคุมให๎อยูํในวงจากัด โดยเฉพาะการระบาดในสหรัฐฯ อินเดีย และรัสเซียยังมีความรุนแรง ในขณะที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต๎
เริ่มเผชิญกับการระบาดระลอกใหมํ ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว ในกรณีฐาน คาดวําจะทาให๎ประเทศไทยจะยังไมํสามารถเปิดรับนักทํองเที่ยว
ตํางชาติได๎ในชํวงที่เหลือของปี 2563 เชํนเดียวกับประเทศที่เป็นแหลํงต๎นทางของนักทํองเที่ยวสาคัญ ๆ หลายประเทศที่คาดวําจะยังคง
ดาเนินมาตรการควบคุมการเดินทางอยํางเข๎มงวดตํอเนื่องในชํวงที่เหลือของปี ปัจจัยดังกลําวจะยังคงเป็นข๎อจากัดตํอการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยอยํางตํอเนื่อง
2) สถานการณ์ภัยแล้ง จากข๎อมูลปริมาณน้าใช๎ได๎จริงในเขื่อนและอํางเก็บน้ารวมทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 อยูํที่ 6,761
ล๎านลูกบาศก์เมตร (หรือคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 10 ของความจุระดับน้าเก็บกักรวม) ต่ากวํา 10,374 ล๎านลูกบาศก์เมตร ในปี 2562
(หรือสัดสํวนร๎อยละ 15) และต่ากวําชํวงเดียวกันของปี 2558 (สัดสํวนร๎อยละ 13) ซึ่งเป็นปีที่สถานการณ์ภัยแล๎งมีความรุนแรงและสํงผล
ให๎การผลิตภาคเกษตรกรรมลดลงร๎อยละ 6.5 ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําวการผลิตภาคเกษตรกรรมในชํวงครึ่งปีหลังมีแนวโน๎มที่จะปรับตัว
ลดลงตํอเนื่องจากการลดลงร๎อยละ 6.7 ในชํวงครึ่งปีแรก
3) การเพิ่มขึ้นของการว่างงานและข้อจากัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ซึ่งจะยังมีแนวโน๎มที่จะเป็นข๎อจากัดตํอ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในชํวงครึ่งปีหลัง ในด๎านการวํางาน จานวนผู๎วํางงานในไตรมาสที่สองอยูํที่ 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก 3.9 แสนคน
ในไตรมาสเดียวกันของปีกํอน โดยอัตราการวํางงานในไตรมาสที่สองอยูํที่ร๎อยละ 1.95 สูงสุดนับตั้งแตํไตรมาสแรกของปี 2552 สอดคล๎อง
กับจานวนผู๎ใช๎สิทธิประกันตนตามมาตรา 38 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.7 แสนคนในเดือนมีนาคม เป็นประมาณ 4 แสนคนในเดือนมิถุนายน
ในขณะที่สัดสํวนสินเชื่อครัวเรือนตํอ GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการวํางงานทํามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินดังกลําว
มีแนวโน๎มที่จะเป็นข๎อจากัดตํอรายได๎ การใช๎จําย และขีดความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือนในบางกลุํมมากขึ้น เชํนเดียวกับ
สภาพคลํองของภาคธุรกิจในบางกลุํมที่ได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชํวงครึ่งปีแรก สะท๎อน
จากการเพิ่มขึ้นของสัดสํวนสินเชื่อชั้นกลําวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan: SML) แม๎วําปัญหาดังกลําวจะมีแนวโน๎มผํอนคลายลง
ตามการดาเนินมาตรการแก๎ปัญหาของภาครัฐทั้งในด๎านการปรับโครงสร๎างหนี้ การขยายสินเชื่อ และการกลับมาดาเนินการตามปกติของ
ธุรกิจในหลายสาขา แตํปัญหาดังกลําวยังมีแนวโน๎มที่จะเป็นอุปสรรคตํอการฟื้นตัวของธุรกิจในบางกลุํม โดยเฉพาะภาคการทํองเที่ยวและ
บริการเกี่ยวเนื่องที่ยังมีข๎อจากัดในการกลับมาประกอบธุรกิจในชํวงครึ่งปีหลัง และกลุํม SMEs ที่มีปัญหาอุปสรรคในการเข๎าถึงมาตรการ
ของภาครัฐ
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ปัจจัยเสี่ยง
การประมาณการเศรษฐกิจ ในชํ วงที่เหลือของปี 2563 มีเงื่อนไขความไมํแนํ นอนในหลายด๎านที่จะทาให๎การขยายตัว ทางเศรษฐกิจทั้ง ปี
มีความแตกตํางจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน โดยปัจจัยเสี่ยงที่จะต๎องติดตามและประเมินสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด ประกอบด๎วย
1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของไวรัส และขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดในประเทคูํค๎าและ
ประเทศที่ เป็ นแหลํง ต๎น ทางของนักทํองเที่ ยวสาคัญ ๆ ที่อาจสิ้ นสุ ดการระบาดเร็วหรือลํา ช๎า กวํา การคาดการณ์ ในกรณี ฐาน รวมทั้ ง
ความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดของไวรัสในระลอกที่สองทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งจะทาให๎การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค๎าโลก รวมทั้งการขยายตัวทั้งปี 2563 ของเศรษฐกิจไทยแตกตํางไปจากการคาดการณ์ในกรณีฐาน
2) ความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ซึ่งยังมีเงื่อนไขในเศรษฐกิจโลกที่จะต๎องติดตามและประเมินสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด
ประกอบด๎วย (1) สถานการณ์ความขัดแย๎งทางการค๎าระหวํางสหรัฐฯ และจีน ในชํวงที่เหลือของปี 2563 โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงกํอน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจทวีความรุนแรงมากและซ้าเติมภาวะถดถอยของเศรษฐกิจและการค๎าโลก (2) ทิศทางการนโยบาย
ของสหรัฐฯ ในชํวงหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีตํอประเทศคูํค๎าสาคัญ ๆ
(3) การคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน และสภาพแวดล๎อมทางการเงินการคลังของประเทศสาคัญ ๆ และ
(4) ความเสี่ยงตํอวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอํอนแอซึ่งอาจขยายขอบเขตจากปัญหา
ในภาคการผลิต ไปสูํปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินการคลัง และวิกฤติทางการเมืองได๎

ข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ตารางสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
ข้อมูลจริง
ประมาณการ ปี 2563
2560
2561
2562 ณ 18 พ.ค. 2563 ณ 17 ส.ค. 2563
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (%)1/
4.2
3.8
3.1
-2.8
-4.5
สหรัฐอเมริกา
2.3
3.0
2.2
-6.0
-9.0
ยูโรโซน
2.6
1.9
1.3
-7.4
-10.5
ญีป่ ุ่น
2.2
0.3
0.7
-4.9
-6.2
จีน
6.9
6.7
6.1
2.0
2.0
อัตราการขยายตัวปริมาณการค๎าโลก (%)
5.1
4.0
1.5
-10.0
-12.0
อัตราแลกเปลี่ยน
33.9
32.3
31.0
31.8 - 32.8
30.8 - 31.8
ราคาน้ามัน (ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล)
53.0
69.5
63.3
33.0 - 43.0
38.0 - 48.0
ราคาสํงออก (%)
3.6
3.4
0.3
(-2.5) - (-1.5)
(-1.5) - (-0.5)
ราคานาเข๎า (%)
5.5
5.6
0.2
(-4.0) - (-3.0)
(-3.5) - (-2.5)
รายรับจากนักทํองเที่ยวตํางชาติ (ล๎านล๎านบาท)
1.78
1.82
1.88
0.59
0.31
1/
หมายเหตุ: เศรษฐกิจโลกคานวณ Trade weight เฉพาะ 15 เศรษฐกิจคูํค๎าสาคัญ ในปี 2559-2561
ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

1) เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.5 และร้อยละ 12.0 ตามลาดับ ซึง่ เป็นการปรับลดจากการลดลง
ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ในสมมติฐานการประมาณการครั้งกํอน และเป็นการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของประเทศคูํค๎าสาคัญ
เกือบทุกประเทศ ตามการลดลงอยํางรุนแรงและมากกวําทีค่ าดการณ์ไว๎ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสทีส่ อง สอดคล๎องกับสถานการณ์
การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปสูํประเทศตําง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจสาคัญบางประเทศ
ในชํวงที่เหลือของปียังมีแนวโน๎มฟื้นตัวได๎ลําช๎ากวําที่คาดการณ์ไว๎ เนื่องจากความยืดเยื้อของการระบาดซึ่งยังไมํมีแนวโน๎มที่จะสามารถ
ควบคุมได๎อยํางชัดเจนในไตรมาสที่สาม อาทิ สหรัฐฯ บราซิล อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต๎ ขณะที่หลายประเทศเผชิญกับการระบาด
ระลอกใหมํ (Second Wave) อาทิ จี น ญี่ปุ่ น เกาหลี ใต๎ เวีย ดนาม ฝรั่ง เศส สเปน และออสเตรเลีย สํง ผลให๎รัฐ บาลหลายประเทศ
ต๎องกลับมาดาเนินมาตรการควบคุมการระบาดโดยการปิดสถานที่และจากัดการเดินทางอีกครั้ง แม๎กระนั้นก็ตาม ในกรณีฐานคาดวํา
สถานการณ์การระบาดโดยรวมในชํวงครึ่งปีหลังจะมีความรุนแรงน๎อยกวําในชํวงครึ่งปีแรก และประเทศสาคัญ ๆ จะสามารถควบคุม
การระบาดให๎อยูํในวงจากัดได๎ภายในไตรมาสสุดท๎ายของปี
2) ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 2563 อยู่ในช่วง 30.8 – 31.8 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากเฉลี่ย 31.0 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปี
2562 แตํแข็งคําขึ้นจาก 31.8 – 32.8 บาทตํอดอลลาร์ สรอ. ในสมมติฐานประมาณการครั้งกํอน สอดคล๎องกับการแข็งคําของเงินบาท
นับตั้งแตํในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากการเริ่มผํอนคลายมาตรการควบคุมเนื่องจากประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได๎ดี
กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
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เมื่อเทียบกับหลายประเทศเศรษฐกิจหลัก และการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินของประเทศสาคัญ ๆ อยํางไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่ทาให๎
คําเงินบาทไมํแข็งคํามากเกินไป โดยเฉพาะแนวโน๎มการลดลงของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่ทาให๎ความต๎องการเงินบาทน๎อยลง
3) ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 38.0 – 48.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ต่ากว่าราคาเฉลี่ยที่ 63.3 ดอลลาร์
สรอ.ต่อบาร์เรล ในปี 2562 แต่เป็นการปรับเพิ่มจากช่วง 33.0 – 43.0 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ในสมมติฐานประมาณการครั้งก่อน
สอดคล๎องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันดิบจากเฉลี่ย 29.8 ดอลลาร์ สรอ.ตํอบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม เป็น 40.6 และ 43.4
ดอลลาร์ สรอ.ตํอบาร์เรล ในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ตามลาดับ โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) การขยายระยะเวลาปรับลดกาลัง
การผลิตของกลุํมโอเปกและชาติพันธมิตร (OPEC+) ที่ระดับ 9.7 ล๎านบาร์เรลตํอวัน ออกไป 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน
ไปเป็นเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ความรํวมมือในการปรับลดกาลังการผลิต (Compliance rate) ในเดือนมิถุนายนอยูํในระดับสูงที่ร๎อยละ
108 (2) จานวนแทํนขุดเจาะน้ามันดิบของสหรัฐฯ ณ สิ้นสุดเดือนกรกฎาคมอยูํที่ 180 แทํน เป็นระดับต่าสุดในรอบ 16 ปี สอดคล๎องกับ
ปริมาณการผลิตที่ลดลงมาอยูํที่ 11.0 ล๎านบาร์เรลตํอวัน ซึ่งต่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี และ (3) ปริมาณน้ามันดิบคงคลังทั่วโลกมีแนวโน๎ม
ปรับตัวลดลง โดยปริมาณน้ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลงต่าสุดในรอบ 4 เดือนที่ระดับ 518.6 ล๎านบาร์เรล อยํางไรก็ดี ยังมีปัจจัย
กดดันที่คาดวําจะทาให๎ราคาในชํวงที่เหลือของปีไมํเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วมากนัก ได๎แกํ (1) การปรับเพิ่มอุปทานน้ามันดิบในตลาดโลก
2 ล๎านบาร์เรล ตามข๎อตกลงของกลุํม OPEC+ ที่จะปรับลดการผลิตลงเพียง 7.7 ล๎านบาร์เรลตํอวัน จากเดิมที่จะปรับลด 9.7 ล๎านบาร์เรล
ตํ อวั น โดยมี ผ ลตั้ ง แตํ วั น ที่ 1 สิ ง หาคมที่ ผํ า นมา และ (2) สถานการณ์ การระบาดที่ ยั ง ยื ด เยื้ อและการกลั บ มาระบาดระลอกสอง
ในบางประเทศ ซึ่งอาจสํงผลให๎ความต๎องการใช๎น้ามันทั่วโลกฟื้นตัวช๎ากวําการคาดการณ์
4) ราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้านาเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. คาดว่าในปี 2563 จะลดลงร้อยละ (-1.5) – (-0.5) และร้อยละ (-3.5) – (-2.5)
เทียบกับการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.2 ตามลาดับ ในปี 2562 และเป็นการปรับเพิ่มจากสมมติฐานในการประมาณการครัง้ กํอน
ที่คาดวําราคาสินค๎าสํงออกและราคาสินค๎านาเข๎าจะลดลงอยูํ ในชํวงร๎อยละ (-2.5) – (-1.5) และร๎อยละ (-4.0) – (-3.0) ตามลาดั บ
สอดคล๎ องกับ ราคาสิ น ค๎า สํ ง ออกและราคาสิ น ค๎ า น าเข๎า ในชํ ว งครึ่ง ปี แรกที่ ล ดลงร๎อ ยละ 1.2 และร๎อ ยละ 3.0 ตามล าดั บ สู ง กวํ า
ที่คาดการณ์ไว๎เดิม และสอดคล๎องกับการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ามันดิบจากเดิม
5) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.31 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 83.6 จาก 1.88 ล้านล้านบาท ในปี
2562 และปรับ ลดจาก 0.59 ล๎ า นล๎ า นบาทในสมมติ ฐ านการประมาณการครั้ง กํอ น สอดคล๎ องกับ การปรับ ลดสมมติ ฐ านจ านวน
นักทํองเทีย่ วตํางชาติในปี 2563 จาก 12.7 ล๎านคนในการประมาณการครัง้ กํอน เป็น 6.7 ล๎านคน เทียบกับ 39.8 ล๎านคนในปี 2562 เนือ่ งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศทีย่ งั มีความรุนแรงและยืดเยือ้ รวมทัง้ การเริม่ กลับมาระบาดระลอกใหมํในหลาย ๆ
ประเทศ ซึ่งทาให๎คาดวําประเทศตําง ๆ รวมทั้งไทย จะสามารถผํอนคลายการจากัดการเดินทางระหวํางประเทศสาหรับนักทํองเที่ยว
ตํางชาติลําช๎าออกไปจากสมมติฐานเดิมที่คาดวําจะสามารถเริ่มเปิดให๎มีการเดินทางระหวํางประเทศสาหรับนักทํองเที่ยวเฉพาะกลุํม
ภายในชํวงปลายไตรมาสที่สามของปี 2563
6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 ร๎อยละ 91.8 ของวงเงิน
งบประมาณ เพิ่มจากร๎อยละ 90.5 ในการประมาณการครั้งกํอน โดยอัตราการเบิกจํายงบประจาและงบลงทุนอยูํที่ร๎อยละ 99 และร๎อยละ
60 ตามลาดับ เป็นการปรับเพิ่มการเบิกจํายงบลงทุนจากเดิมที่คาดวําจะอยูทํ ี่ร๎อยละ 55 ตามข๎อมูลการเบิกจํายสะสมในชํวงสิบเดือนแรก
ของปีงบประมาณอยูํที่ร๎อยละ 40.4 สูงกวําที่คาดไว๎เดิม และคาดวําในชํวงไตรมาสสุดท๎ายของปีงบประมาณจะมีการเรํงรัดเบิกจํายมากขึ้น
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 อยูํที่ร๎อยละ 94.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยแบํงเป็นอัตราการเบิกจํายรายจําย
ประจาและอัตราการเบิกจํายรายจํายลงทุนที่ร๎อยละ 98 และร๎อยละ 80 ตามลาดับ ทั้งนี้ อยูํภายใต๎สมมติฐานกระบวนการงบประมาณ
รายจํายประจาปี 2564 ไมํมีความลําช๎า (3) อัตราการเบิกจํายงบประมาณเหลื่อมปี 2563 อยูํที่ร๎อยละ 88 (4) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจร๎อยละ
75 เทํากับการประมาณการครั้งกํอน และ (5) การใช๎เงินภายใต๎พระราชกาหนดเงินกู๎ 1 ล๎านล๎านบาท12 มีการเบิกจํายเม็ดเงินเข๎าสูํระบบ
เศรษฐกิจในปี 2563 ประมาณ 563,400 ล๎านบาท เทํากับสมมติฐานประมาณการครั้งกํอน

12

พระราชกาหนดให๎อานาจกระทรวงการคลังกูเ๎ งินเพือ่ แก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ ด๎รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
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ประมาณการเศรษฐกิจปี 2563
เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแ นวโน้มลดลงร้ อยละ (-7.8) - (-7.3) โดยมีค่า กลางการประมาณการอยู่ที่ร้ อยละ -7.5 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปี 2562 สาหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.2) - (-0.7) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่อ GDP
ในการแถลงขําววันที่ 17 สิงหาคม 2563 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) คาดวําเศรษฐกิจไทยปี 2563
จะลดลงในชํวงร๎อยละ (-7.8) - (-7.3) โดยมีคํากลางการประมาณการอยูํที่ร๎อยละ -7.5 ซึ่งเป็นการปรับลดประมาณการจากร๎อยละ
(-6.0) – (-5.0) (คํากลางการประมาณการอยูํที่ร๎อยละ -5.5) ในการแถลงขําวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขและการปรับเปลี่ยนสมมติฐานประมาณการที่สาคัญ ๆ ดังนี้
1) การปรับลดสมมติฐานจานวนและรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มความลําช๎าในการเปิดรับนักทํองเทีย่ ว

ตํางชาติในชํวงที่เหลือของปี ตามข๎อมูลสถานการณ์การระบาดในประเทศที่เป็นแหลํงต๎นทางของนักทํองเที่ยวส าคัญ ๆ ที่ยังมี
ความรุนแรงของการระบาดอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐฯ อินเดีย และรัสเซีย รวมทั้งการเริ่มกลับมาระบาดของในระลอกที่
สองในประเทศที่เป็นแหลํงต๎นทางของนักทํองเที่ยวสาคัญ ๆ เชํน จีน ญี่ปุ่น ฮํองกง ฝรั่งเศส สเปน และออสเตรเลีย เงื่อนไข
ดังกลําวคาดวําจะทาให๎การเปิดรับนักทํองเที่ยวตํางชาติของไทยปีความลําช๎าออกไปจากไตรมาสสุดท๎ายของปี เชํนเดียวกับ
ประเทศที่เป็นแหลํงต๎นทางของนักทํองเที่ยวที่คาดวําจะมีการกลับมาใช๎มาตรการควบคุมการเดินทางระหวํางประเทศที่เข๎มงวด
มากขึ้น รวมทั้งนักทํองเที่ยวตํางชาติที่คาดวําจะมีความระมัดระวังในการเดินทางทํองเที่ยวมากขึ้น โดยในกรณีฐาน คาดวําในปี
2563 จะมีจานวนและรายรับจากนักทํองเที่ยวตํางชาติรวม 6.7 ล๎านคน และ 0.31 ล๎านล๎านบาท ลดลงจาก 12.7 ล๎านคน และ
0.59 ล๎านล๎านบาทในสมมุติฐานการประมาณการครั้งกํอน และลดลงจาก 39.8 ล๎านคนและ 1.88 ล๎านล๎านบาทในปี 2562
ซึ่งทาให๎แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการสํงออกบริการลดลงจากการประมาณการครั้งที่ผํานมา
2) การปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 จากการลดลงร๎อยละ 2.8 และร๎อยละ

10.0 เป็นการลดลงร๎อยละ 4.5 และร๎อยละ 12.0 ตามลาดับ ซึ่งเป็นการปรับลดสมมติฐานการให๎สอดคล๎องกับการหดตัวของ
เศรษฐกิจประเทศสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสที่สอง ซึ่งการหดตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศมีความรุนแรงมากกวํา
ในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผํานมา รวมทั้งเป็นการปรับลดสมมติฐานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์การระบาดในประเทศ
สาคัญ ๆ ที่ยังมีแนวโน๎มที่จะยืดเยื้อในชํวงครึ่งปีหลังมากกวําที่คาดการณ์ไว๎ รวมทั้งการเริ่มกลับมาระบาดของไวรัสระลอกที่สอง
ในหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทาให๎การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสาคัญ ๆ ในชํวงครึ่งปีหลังมีความลําช๎ามากกวํา
ที่คาดไว๎ แม๎กระนั้นก็ตาม สถานการณ์การระบาดในชํวงครึ่งปีหลังของประเทศสาคัญในภาพรวม ยังมีแนวโน๎มที่จะมีความรุนแรง
น๎อยกวําการระบาดในชํวงครึ่งปีแรก
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องค์ประกอบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1) การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดวําจะลดลงร๎อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัว
ร๎อยละ 4.5 ในปี 2562 และการลดลงร๎อยละ 1.7 ในการประมาณการครั้งกํอน ตามฐานรายได๎จากภาคการทํองเที่ยวและการสํงออกที่อยูํ
ในระดับต่ากวําการประมาณการครั้งที่ผํานมา อยํางไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน๎มที่จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอยํางช๎า ๆ ในชํวงครึ่งปี หลัง
ตามการผํอนคลายมาตรการควบคุม และป้ องกัน การระบาดของโรค และการไมํ มีผู๎ ติ ด เชื้ อรายใหมํ จ ากการติ ดเชื้ อภายในประเทศ
อยํางตํอเนื่องซึ่งจะทาให๎ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎จํายเข๎าสูํภาวะปกติมากขึ้นทํามกลางการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และฐานรายได๎อยํางช๎าๆ และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 3.6 เทํากับการประมาณการครั้งกํอน
และเรํงขึ้นจากการขยายตัวร๎อยละ 1.4 ในปี 2562 สอดคล๎องกับการคงสมมติฐานการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจาภายใต๎กรอบ
งบประมาณสาคัญ ๆ ไว๎เทํากับการประมาณการครั้งที่ผํานมา
2) การลงทุนรวม คาดวําจะลดลงร๎อยละ 5.8 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 2.1 ในการประมาณการครั้งกํอน และการขยายตัวร๎อยละ 2.1 ในปี
2562 โดยการลงทุนภาครัฐ คาดวําจะขยายตัวร๎อยละ 8.6 เทียบกับร๎อยละ 5.6 ในการประมาณการครัง้ กํอน และเรํงขึน้ จากร๎อยละ 0.2 ในปี
2562 สอดคล๎ องกับ การปรับเพิ่ ม สมมติ ฐานการเบิ กจํ า ยงบลงทุน ภายใต๎ กรอบงบประมาณรายจํ ายปี 2563 จากเดิ ม ร๎อยละ 55.0
ในการประมาณการครั้งกํอน เป็นร๎อยละ 60.0 ในการประมาณการครัง้ นี้ สํวนการลงทุนภาคเอกชน คาดวําจะลดลงร๎อยละ 10.2 เทียบกับ
การขยายตั ว ร๎ อยละ 2.8 ในปี 2562 และเป็ น การปรับ ลดจากการลดลงร๎อยละ 4.2 ในการประมาณการครั้ ง กํอน สอดคล๎ องกั บ
การปรับตัวลดลงของการสํงออก อัตราการใช๎กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่อยูํในระดับต่า ข๎อจากัด
ด๎านการเดินทางของนักลงทุนระหวํางประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไมํแนํนอนอยูํสูง
3) มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวําจะลดลงร๎อยละ 10.0 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 3.3 ในปี 2562 และเป็นการปรับลด
จากการลดลงร๎อยละ 8.0 ในการประมาณการครั้งกํอน โดยเป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการสํงออกสินค๎าจากเดิมที่คาดวํา
จะลดลงร๎อยละ 6.0 เป็นการลดลงร๎อยละ 9.0 สอดคล๎องกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและปริมาณการค๎าโลก ขณะที่คาดวําราคา
สินค๎าสํงออกจะลดลงร๎อยละ 1.0 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 2.0 ในสมมติฐานประมาณการครั้งกํอน เมื่อรวมกับการปรับลดประมาณ
การการสํงออกบริการตามการปรับลดสมมติฐานรายรับนักทํองเที่ยวตํางชาติจาก 0.59 ล๎านล๎านบาท ในการประมาณการครั้งกํอนเป็น
0.31 ล๎านล๎านบาทในการประมาณการครั้งนี้ คาดวําจะสํงผลให๎ ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร๎อยละ 20.9 เทียบกับ
การลดลงร๎อยละ 17.3 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า และการลดลงร๎อยละ 2.6 ในปี 2562
4) มูลค่าการนาเข้าสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดวําจะลดลงร๎อยละ 15.4 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 5.6 ในปี 2562 และเป็นการปรับลด
จากการลดลงร๎อยละ 13.2 ในการประมาณการครั้งกํอน ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดปริมาณการนาเข๎าสินค๎าจากเดิมที่คาดวําจะลดลง
ร๎อยละ 9.7 ในการประมาณการครั้งกํอน เป็นการลดลงร๎อยละ 12.4 ในการประมาณการครั้งนี้สอดคล๎องกับการปรับลดประมาณการ
การสํงออก การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่คาดวําราคาสินค๎านาเข๎าจะลดลงร๎อยละ 3.0 เทียบกับการลดลงร๎อยละ 3.5
ในสมมติฐานประมาณการครั้งกํอน เมื่อรวมกับการปรับลดการนาเข๎าบริการที่คาดวําจะลดลงตามจานวนนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ออกนอกประเทศ คาดวํ า จะสํ ง ผลให๎ ป ริ ม าณการน าเข๎ า สิ น ค๎ า และบริ ก ารลดลงร๎ อ ยละ 16.3 เที ย บกั บ การลดลงร๎ อ ยละ 13.3
ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า และการลดลงร๎อยละ 4.4 ในปี 2562
5) ดุลการค้า คาดวําจะเกินดุลประมาณ 35.7 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากการเกินดุล 26.7 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562 และ
เทํากับการประมาณการครั้งกํอน เมื่อรวมกับดุลบริการที่คาดวําจะขาดดุลมากขึ้นตามการลดลงของรายได๎นักทํองเที่ยวตํางประเทศ
คาดวําจะสํงผลให๎ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดวําจะเกินดุลประมาณ 12.6 พันล๎านดอลลาร์ สรอ. หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.5 ของ GDP ต่ากวํา
ร๎อยละ 7.0 ในปี 2562 และลดลงจากร๎อยละ 4.9 ในการประมาณการครั้งกํอนหน๎า
6) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดวําอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ ทัง้ ปี 2563 จะอยูใํ นชํวงร๎อยละ (-1.2) – (-0.7) เทียบกับเฉลีย่ ร๎อยละ 0.7 ในปี 2562
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6. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐกิจไทยในชํวงทีเ่ หลือของปี 2563 มีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่าสุดในไตรมาสทีส่ องอยํางช๎า ๆ โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการผํอนคลาย
มาตรการควบคุมของภาครัฐซึ่งจะสํงผลให๎ภาคเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข๎าสูํภาวะปกติมากขึ้น การปรับตัวดีขึ้นอยํางช๎า ๆ ของเศรษฐกิจ
ประเทศคูํค๎ า การเบิกจํา ยภายใต๎ กรอบงบประมาณและมาตรการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และแรงขับเคลื่ อนจากการผลิ ตและ
การสํงออกสินค๎าที่ได๎รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค๎าและการระบาดของโรคโควิด 19 อยํางไรก็ตาม ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และฐานรายได๎ในชํวงครึ่งปี หลัง ยังมี แนวโน๎มที่ จะอยูํในระดั บต่ากวําชํ วงเดียวกันของปี กํอนหน๎า ตามข๎อจ ากัด จากแนวโน๎มความลําช๎ า
ในการเปิดรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล๎ง และการเพิ่มขึ้นของการวํางงานในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 ทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ในชํวงกํอนและหลังเลือกตั้ง และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศที่มี
ปัจจัยพื้นฐานอํอนแอยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต๎องติดตามและประเมินสถานการณ์อยํางใกล๎ชิด ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว ในชํวงที่เหลือข องปี
จึงควรให๎ความสาคัญกับการป้องกันการกลับมาระบาดของไวรัสในประเทศ ควบคูไํ ปกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในประเด็นสาคัญ ๆ ประกอบด๎วย
1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยให๎ความส าคัญกับ (1) การเรํงรัดติดตามมาตรการที่ได๎
ดาเนินการไปแล๎วให๎เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายที่แท๎จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบและสนับสนุนให๎ภาคธุรกิจมีความพร๎อม
ตํอการกลับมาประกอบธุรกิจในชํวงทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัว โดยเฉพาะมาตรการด๎านสินเชือ่ ทีต่ อ๎ งมีการเรํงรัด ติดตาม ประเมินความเพียงพอ และแก๎ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น (2) การปรับมาตรการด๎านการเงินให๎มีความยืดหยุํน และสอดคล๎องกับเงื่อนไขในการฟื้นตัวของแตํละภาคธุรกิจ
(3) การดูแลควบคุม และป้องกันการลุกลามของปัญหาในบางภาคการผลิตที่อาจสํงผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคการเงิน และ (4) การสร๎าง
สภาพแวดล๎อมทางการเงินเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนือ่ งทัง้ ในด๎านต๎นทุนทางการเงิน การลดปัญหาอุปสรรคในการเข๎าถึง
สินเชือ่ และการป้องกันความเสีย่ งจากการแข็งคําของเงินบาทในชํวงทีเ่ ศรษฐกิจโลกเริม่ ฟืน้ ตัวทํามกลางการขยายปริมาณเงินของประเทศสาคัญ ๆ
อยํางตํอเนือ่ ง
2) การพิจารณามาตรการเพิม่ เติมสาหรับธุรกิจและแรงงานในสาขาเศรษฐกิจทีย่ งั มีปญ
ั หาอุปสรรคในการฟืน้ ตัว ให๎ความสาคัญกับ (1) กลุมํ ธุรกิจ
และแรงงานในภาคการทํองเทีย่ วและบริการเกี่ยวเนือ่ ง ซึ่งการฟืน้ ตัวยังมีขอ๎ จากัดจากแนวโน๎มความลําช๎าในการเปิดรับนักทํองเทีย่ วตํางชาติ
(2) กลุมํ ผูป๎ ระกอบการ SMEs ทีย่ งั มีศกั ยภาพในการฟืน้ ตัวแตํมปี ญ
ั หาอุปสรรคในการเข๎าถึงมาตรการภาครัฐ และ (3) กลุมํ ธุรกิจและแรงงานทีอ่ ยูํ
ในชํวงของการปิดกิจการชัว่ คราว ซึง่ ต๎องการมาตรการดูแลเป็นการเฉพาะทัง้ ในด๎านมาตรการสินเชือ่ การปรับโครงสร๎างหนี้ มาตรการสนับสนุน
และสร๎างแรงจูงใจเพือ่ รักษาการจ๎างงาน และการเรํงรัดการเบิกจํายงบอบรมสัมมนาของภาครัฐเพือ่ ลดผลกระทบในภาคการทํองเทีย่ ว รวมทัง้
การให๎ความสาคัญกับการดูแลผูว๎ าํ งงานและแรงงานทีจ่ ะเข๎าสูตํ ลาดแรงงานใหมํ โดยการให๎ความสาคัญกับ (1) การบูรณาการข๎อมูลและสร๎างกลไก
การจับคูแํ รงงานให๎เหมาะสมกับตาแหนํงงานวํางและทักษะฝีมอื แรงงาน (2) การพัฒนาทักษะแรงงานผํานการยกระดับและปรับศักยภาพเพือ่ ชํวย
แรงงานทีไ่ ด๎รบั ผลกระทบโดยเฉพาะแรงงานในภาคการทํองเทีย่ วซึง่ อาจต๎องเปลีย่ นสายงานสายอาชีพใหมํ และ (3) การสร๎างงานใหมํเพือ่ รองรับ
ผูว๎ าํ งงานและบัณฑิตจบใหมํ ควบคูไํ ปกับการดูแลปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุมํ แรงงานไร๎ฝมี อื และแรงงานทักษะต่าจากประเทศเพือ่ นบ๎าน
3) การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้า เพือ่ สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศชดเชยรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ และสนับสนุนการฟืน้ ตัวของ
ภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน โดยให๎ความสาคัญกับ (1) การขับเคลือ่ นการสํงออกสินค๎าทีไ่ ด๎รบั ประโยชน์จากการเบีย่ งเบนทิศทาง
ทางการค๎าและการย๎ายฐานการผลิตในชํวงกํอนหน๎า รวมทั้งกลุํมสินค๎าที่ได๎รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 และ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ๎ ริโภคและวิธกี ารประกอบการธุรกิจทีท่ าให๎ความต๎องการสินค๎าหลายรายการเพิม่ ขึน้ (2) การประชาสัมพันธ์
และใช๎ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศไทยในด๎านขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เพือ่ สนับสนุนภาพลักษณ์
ของสินค๎าไทยในตลาดตํางประเทศ (3) การสํงเสริมการตลาดเชิงรุกผํานชํองทางออนไลน์ (4) การสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจและ
การค๎าระหวํางประเทศภายในกลุมํ อาเซียน และ (5) การดูแลป้องกันปัญหาภัยแล๎งทีอ่ าจสํงผลกระทบตํอพืน้ ทีฐ่ านการผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ
ของประเทศ
4) การดูแลภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการลดลงของราคาสินค้าส่งออก โดยให๎ความส าคัญกับ (1) การจัดหาแหลํงน้ า
เพื่อภาคการเกษตรและการบริหารจัดการน้า (2) การเรํงรัดชดเชยเยียวยาเกษตรกรทีไ่ ด๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง (3) การดาเนินมาตรการ
สนับสนุนการปรับเปลีย่ นการผลิตในภาคเกษตร และ (4) การสนับสนุนชํองทางการจาหนํายสินค๎าเกษตรออนไลน์ และบริการโลจิสติกส์ตน๎ ทุนต่า
เพือ่ สนับสนุนการขายสินค๎าจากเกษตรกรผูผ๎ ลิตไปสูผํ บู๎ ริโภคโดยตรง เพือ่ เพิม่ สํวนแบํงรายได๎จากการจาหนํายผลผลิตให๎กบั เกษตรกรมากขึน้
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5) การขับเคลือ่ นการใช้จา่ ยภาครัฐ ประกอบด๎วยการเบิกจํายภายใต๎กรอบสาคัญ ๆ ประกอบด๎วย (1) งบประมาณรายจํายประจาปี 2563 ให๎มี
อัตราการเบิกจํายไมํต่ากวําร๎อยละ 91.8 ของกรอบงบประมาณ (2) งบประมาณรายจํายประจาปี 2564 ในไตรมาสแรกให๎มอี ตั ราการเบิกจําย
ไมํต่ากวําร๎อยละ 25.7 (3) งบประมาณรายจํายเหลื่อมปี 2563 ให๎มีอัตราการเบิกจํายไมํต่ากวําร๎อยละ 88.0 และ (4) การเบิกจํายภายใต๎
พระราชกาหนดให๎อานาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพื่อแก๎ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด๎รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล๎านล๎านบาท ไมํต่ากวํา 563,400 ล๎านบาท ควบคูํไปกับการขับเคลื่อนมาตรการ
การสร๎างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวอยํางตํอเนือ่ ง ทัง้ ในด๎าน (1) การขับเคลือ่ นการลงทุนภาคเอกชนภายใต๎กรอบมาตรการ
ที่ส าคัญ ๆ (2) การแก๎ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู๎ประกอบการตํางชาติให๎ความเห็นวําเป็นอุปสรรคตํอการประกอบธุรกิจในประเทศ
อยํางตํอเนื่อง (3) การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํของภาครัฐทั้งในด๎านการลงทุนพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจและโครงสร๎าง
พืน้ ฐานด๎านการคมนาคมขนสํง และ (4) การปรับโครงสร๎างภาคการผลิตและภาคบริการที่สาคัญ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
และรองรับแนวโน๎มการปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยี สนับสนุนการกระจายรายได๎ รวมทั้งสอดคล๎องกับ
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูบ๎ ริโภคและรูปแบบในการประกอบธุรกิจ
6) การส่งเสริมไทยเทีย่ วไทยและการรณรงค์ใช้สนิ ค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดย (1) การรณรงค์ให๎คนไทยทีน่ ิยมเดินทางทํองเทีย่ วและใช๎จาํ ย
ในตํางประเทศหันกลับมาเดินทางทํองเทีย่ วในประเทศ (2) การขอความรํวมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจภาคเอกชนในการพิจารณา
วันหยุดเพิ่มเติมโดยไมํสํงผลกระทบตํอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (3) การขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการทํองเที่ยวของภาครัฐให๎สามารถ
สร๎างกิจกรรมการทํองเทีย่ วอยํางเป็นรูปธรรม และ (4) การรณรงค์และสนับสนุนการใช๎สนิ ค๎าทีผ่ ลิตภายในประเทศทัง้ ในภาครัฐ ภาคครัวเรือน และ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตในประเทศและลดการนาเข๎าโดยเฉพาะภายใต๎แนวโน๎มการลดลงของ
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังอยํางตํอเนื่อง
7) การเตรียมการรองรับความเสีย่ งสาคัญ ๆ ทัง้ ในด้าน (1) ความยืดเยื้อของการระบาดในประเทศสาคัญ ๆ และการกลับมาระบาดของโรค
ในระลอกทีส่ อง (2) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกทีเ่ กิดจากทิศทางนโยบายสหรัฐฯ ตํอประเทศคูคํ า๎ สาคัญๆ ในชํวงกํอนและ
หลังการเลือกตัง้ การปรับเปลีย่ นคาดการณ์ของนักลงทุนเกีย่ วกับทิศทางนโยบายการเงินและเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจและการคลังในประเทศสาคัญ ๆ
และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจอํอนแอ และ (3) เงือ่ นไขความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกในระยะปานกลาง
8) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองในประเทศ เพื่อไมํให๎สํงผลกระทบซ้าเติมปัญ หาเศรษฐกิจ และเป็นอุปสรรคตํอการฟื้นตัวและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางและมีความไมํแนํนอนอยูํสูงทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง
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ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
การลดลงของรายรับจากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 นับตั้งแตํไตรมาสแรกของปี 2563
สํงผลกระทบอยํางหนักตํอผู๎ประกอบการภาคการทํองเที่ยวและภาคที่เกีย่ วเนือ่ ง ในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได๎จากนักทํองเทีย่ วตํางชาติ 1.88
ล๎านล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 11.1 ของ GDP ปี 2562 ในขณะที่รายได๎จากผู๎เยี่ยมเยือนชาวไทยอยูํที่ 1.1 ล๎านล๎านบาท รายได๎จากผู๎เยี่ยมเยือน
ชาวตํางชาติจึงเป็นสัดสํวนสูงถึงร๎อยละ 63.5 ของรายได๎จากผู๎เยี่ยมเยือนทั้งหมด ดังนั้น ผลจากการลดลงของนักทํองเที่ยวตํางชาติทาให๎ เกิด
ผลกระทบอยํางมีนยั สาคัญโดยเฉพาะตํอผูป๎ ระกอบการในพืน้ ทีท่ มี่ สี ดั สํวนรายได๎จากผูเ๎ ยีย่ มเยือนชาวตํางชาติสงู
ข๎อมูลรายได๎จากผูเ๎ ยีย่ มเยือนรายจังหวัด โดยเรียงลาดับจากจังหวัดทีม่ สี ดั สํวนการพึง่ พิงรายได๎จากผูเ๎ ยีย่ มเยือนชาวตํางชาติสงู สุด 16 จังหวัดแรก
จะเห็นได๎วาํ จังหวัดทีม่ สี ดั สํวนการพึง่ พิงสูงสุด 3 ลาดับแรก ได๎แกํ ภูเก็ต พังงา และยะลา อยูทํ รี่ อ๎ ยละ 89 ร๎อยละ 88 และร๎อยละ 84 ของรายได๎จาก
ผูเ๎ ยีย่ มเยือนทัง้ หมด ตามลาดับ ในขณะเดียวกัน จังหวัดทีม่ สี ดั สํวนรายได๎จากนักทํองเทีย่ วตํางชาติตอํ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มากทีส่ ดุ
ได๎ แ กํ ภู เก็ ต พั ง งา และกระบี่ อยูํ ที่ ร๎อ ยละ 65 ร๎อ ยละ 49 และร๎อ ยละ 38 ของ GDP ตามล าดั บ ซึ่ ง สะท๎ อนให๎ เห็ น วํ า จั ง หวั ด เหลํ า นี้
มีแนวโน๎มทีจ่ ะได๎รบั ผลกระทบอยํางรุนแรงจากการลดลงของจานวนนักทํองเทีย่ วตํางชาติ
สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อรายได้จากการท่องเที่ยวรวม
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สัดส่วนสาขาท่องเที่ยวต่อ GDP
ภูเก็ต
พังงา
ยะลา
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
นราธิวาส
กระบี่
กทม.
สงขลา
สมุทรปราการ
ตราด
เชียงใหมํ
ปทุมธานี
แมํฮํองสอน
ประจวบคีรีขันธ์
อยุธยา

4%
3%

65%

49%
27%

14%

38%

17%

8%

23%

13%

15%
4%
4%
16%
5%
0

ขนสํงและคลังสินค๎า
100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

ที่พักและบริการด๎านอาหาร

(สัดส่วน GPP สาขาขนส่งและที่พักต่อ GPP รวมของจังหวัด)
700,000
800,000
900,000

ดังนั้น ภายใต๎แนวโน๎มความลําช๎าของการเปิดรับนักทํองเที่ยวตํางชาติ และการกลับมาระบาดของไวรัสในประเทศที่เป็นแหลํงต๎นทางของ
นักทํองเที่ยวส าคัญ ๆ จึงควรมีการพิจารณาด าเนินมาตรการให๎ความชํวยเหลือภาคการทํองเที่ยวและพื้นที่ที่ได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรง
จากการลดลงของรายได๎จากการทํองเที่ยว โดย (1) การพิจารณามาตรการทางการเงินการคลังเพิ่มเติมเพื่อชํวยเหลือธุรกิจและแรงงาน
ในภาคการทํองเทีย่ วและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ สี ดั สํวนการพึง่ พิงรายได๎จากการทํองเทีย่ วสูง (2) การรณรงค์ให๎คนไทยทีน่ ยิ มเดินทาง
ทํองเที่ยวและใช๎จํายในตํางประเทศหันกลับมาเดินทางทํองเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ได๎รับผลกระทบจากการลดลงของ
นักทํองเที่ยวตํางชาติอยํางรุนแรง (3) การขอความรํวมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ในการพิจารณาวันหยุดเพิม่ เติม โดยไมํสํงผล
กระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนการทํองเทีย่ วของคนไทยในประเทศ (4) การขับเคลือ่ นมาตรการสนับสนุนการทํองเทีย่ วของภาครัฐ
ทีด่ าเนินการอยูใํ นปัจจุบนั ให๎สามารถสร๎างกิจกรรมและชํวยเหลือภาคการทํองเทีย่ วได๎อยํางชัดเจนมากขึน้ และ (5) การเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ
อบรม สัมมนาของหนํวยงานภาครัฐในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564
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GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล๎านบาท)
รายได๎ตํอหัว (บาทตํอคนตํอปี)
GDP (ณ ราคาประจาปี: พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
รายได๎ตํอหัว (ดอลลาร์ สรอ. ตํอหัวตํอปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)2/
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริมาณการสํงออกสินค๎าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคําการสํงออกสินค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคํา, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ปริมาณการนาเข๎าสินค๎าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลคําการนาเข๎าสินค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลคํา, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ดุลการค๎า (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล๎านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดตํอ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู๎บริโภค
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
242.7
7.5
-3.3
3.9
-3.7
8.3
-4.4
228.7
216.0
13.7
-5.6
7.7
-5.7
22.4
26.7
28.5
38.4
5.6
7.0
1.1
1.5

0.7
0.7

ประมาณการ ปี 2563
ณ 18 พ.ค. 63 ณ 17 ส.ค. 63
15,947.7
15,610.2
229,434.2
224,578.4
493.7
498.7
7,103.2
7,175.0
(-6.0) - (-5.0)
(-7.8) - (-7.3)
-2.1
-5.8
-4.2
-10.2
5.6
8.6
-1.7
-3.1
3.6
3.6
-17.3
-20.9
223.5
218.7
-8.0
-10.0
-6.0
-9.0
-13.3
-16.3
187.8
183.0
-13.2
-15.4
-9.7
-12.4
35.7
35.7
24.0
12.6
4.9
2.5
(-1.5) - (-0.5)
(-0.5) - 0.5

(-1.2) - (-0.7)
(-0.3) - 0.2

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
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