
 
 
 

 

EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2020 เข้าสู ่ภาวะถดถอยและหดตัวท่ี -5.6% จาก
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดมากกว่าคาด 
2 เมษายน 2020 
 
 

 

EIC คาดในกรณีฐาน (Base case) สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มสิ้นสุดในช่วงปลายไตรมาส 3 
จากเดิมที่คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงต้นไตรมาส 3 (รูปที่1) โดยในกรณีฐาน EIC ยังคงสมมติฐานตัวเลขการเพิ่มของ 
ผู้ติดเช้ือใหม่ในประเทศจีนได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์และจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นตามล าดับจนไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของผู้ติดเชื ้ออย่างมีนัยส าคัญในช่วงกลางไตรมาส 2 แต่ได้มีการปรับสมมติฐานการระบาดนอกประเทศจีนซึ่งคาดว่า 
จะรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เคยคาด โดยจะมีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นมากสุดในช่วงกลางไตรมาส 2 และจะสิ้นสุดในช่วงปลายไตรมาสที่ 3  

ส าหรับในกรณีดีกว่า (Better case) คาดความรุนแรงของการระบาดของทั้งในประเทศจีนจะเหมือนกับในกรณีฐาน แต่
การระบาดจะสิ้นสุดในระยะเวลาที่สั้นกว่า ส่วนการระบาดนอกประเทศจีนจะมีความรุนแรงมากสุดในช่วงต้นไตรมาส 2 
และมีแนวโน้มสิ้นสุดในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 

ส าหรับกรณีเลวร้าย (Worse case scenario) EIC ประเมินว่าการระบาดในจีนอาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง (second 
wave) ในช่วงต้นไตรมาส 2 หลังจากที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงที่ผ่านมา ด้านระยะเวลาในการควบคุมโรคก็จะนาน
กว่าในกรณีฐาน โดยในจีนจะสิ้นสุดในช่วงกลางไตรมาส 3 ขณะที่สถานการณ์นอกประเทศจีนคาดว่าจะยังคงมีผู้ติดเช้ือ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนรุนแรงมากที่สุดในช่วงปลายไตรมาส 2 และการระบาดจะสิ้นสุดในช่วงกลางไตรมาส 4 ของปีนี้ 

 
1 ขอ้มูลความถี่สูง เช่น ขอ้มูลรายวนั 

EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2020 จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) และมีแนวโน้ม
หดตัวท่ี -2.1% จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
รุนแรงกว่าคาดของ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ผลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทั ่วโลกที ่รุนแรงข้ึน  
2) มาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดของหลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเร็ว1จากเศรษฐกิจหลักท่ีแสดงถึงการหดตัวของ
กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมากกว่าคาด จึงท าให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจึงมีแนวโน้มปรับแย่มากกว่าท่ีเคยคาดไว้เดิม 
 
ในส่วนของเศรษฐกิจไทย EIC ได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020 ลงเป็นหดตัวท่ี -5.6%  
โดยค านึงถึง 4 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 2) จ านวนนักท่องเที่ยวที่น่าจะลดลง
มากกว่าคาด 3) ผลกระทบต่อการบริโภคจากการประกาศปิดเมือง (lockdown) และ 4) ผลจากมาตรการ
การเงินและการคลังล่าสุด รวมถึงมาตรการอัดฉีดเพ่ิมเติมของภาครัฐผ่าน พรก. กู้ฉุกเฉิน ท่ีคาดว่าจะมีเม็ดเงิน
เพ่ิมเติมอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท 
 
ทั้งนี้หากสถานการณ์ COVID-19 จบเร็วกว่าในกรณีฐาน GDP ไทย มีโอกาสหดตัวน้อยลงอยู่ที่ -3.2% แต่หาก
สถานการณ์ COVID-19 รุนแรงและยืดเย้ือมากกว่าคาด ก็อาจท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวและภาคส่งออกของไทย
ปรับลดลงมากกว่าเดิม ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งด้านการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน จึงมีแนวโน้มท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัวได้มากถึง -7.2% 



 
 
 

ทางด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในไทยนั้น EIC คาดว่าจะมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ระบาดของ
กลุ่มประเทศนอกจีน โดยในกรณีฐานคาดว่าจะมีความรุนแรงมากสุดในช่วงกลางไตรมาส 2 และจะสามารถควบคุม 
การแพร่ระบาดได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีนี้ ทั้งนี้แม้การแพร่ระบาดจะสิ้นสุด แต่ EIC คาดว่าความเชื่อม่ัน 
ของผู้บริโภคและนักท่องเท่ียวจะมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ก่อนที่สถานการณ์ด้านการบริโภคและการท่องเที่ยวของหลาย
ประเทศทั่วโลกจะกลับมาเป็นปกติ 

 

รูปท่ี 1 : คาดการณ์สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในกรณีต่าง ๆ 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC 

 
EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2020 เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) โดยหดตัวลง -2.1%  
โดยจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงกว่าคาดของ  
3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ผลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น 2) มาตรการควบคุมที่เข้มงวดของ
หลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเร็วจากเศรษฐกิจหลักที่แสดงถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่มากกว่าคาด EIC จึงได้มี
การปรับประมาณการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2020 เป็นหดตัว -2.1% และเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
โดยรายละเอียดของ 3 ปัจจัยหลักมีดังนี้ 

1) ไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทั ่วโลก (pandemic) เร็วและมากกว่าสมมุติฐานเดิม จากเดิม EIC 
คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะเติบโตที่ 1.8% ซึ่งในขณะนั้น (13 มีนาคม) ประเทศที่พบผู้เสียชีวิตจาก
ไวรัส COVID-19 ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีจ านวนผู้เสียชีวิตสะสมในจีนจาก COVID-19 มากกว่า
ผู้เสียชีวิตสะสมนอกประเทศจีน แต่ล่าสุด (30 มีนาคม) พบผู้เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ครอบคลุมถึง 124 
ประเทศ โดยมีจ านวนผู ้เสียชีวิตนอกประเทศจีนสูงกว่าจ านวนผู ้เสียชีวิตในจีนและต่างกันถึง  9.6 เท่า  
การแพร่กระจายของไวรัสที่เร็วและกระจายเป็นวงกว้างท าให้ EIC คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกให้กลับสู่
สถานการณ์ปกติอาจล่าช้าออกไปอีก โดยสมมุติฐานล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ ่มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ  
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 เป็นต้นไป 

2) ทางการของหลายประเทศได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่กระจายท่ีเข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศท่ัวโลกชะงักลงรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจากจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในหลายประเทศ ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยการ  
ออกมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 
(lockdown) เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการห้ามการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
สมาชิกเป็นเวลา 30 วัน เป็นต้น และมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เช่น การจ ากัด 



 
 
 

การเดินทางระหว่างเมือง การขอความร่วมมือให้พลเมืองอยู่แต่ในที่พักอาศัยเท่านั้นยกเว้นมีเหตุจ าเป็น การปิด
สถาบันการศึกษาและปิดร้านค้าที่ไม่ได้ขายสินค้าจ าเป็นลงชั่วคราว เป็นต้น โดย EIC ประเมินว่ามาตรการ
ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกชะงักลง (sudden stop) รุนแรงกว่า
ท่ีคาดการณ์ไว้เดิม โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศท่ีคาดว่าจะหดตัวรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2  

3) ตัวเลขเร็ว (High frequency data) ในหลายประเทศเศรษฐกิจหลักหดตัวมากกว่าที ่คาด โดยตัวเลข
เศรษฐกิจจีนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์แสดงถึงกิจกรรมการผลิตและการบริโภคที่ชะงักลงรุนแรง ผลผลิต
อุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของจีนในเดือนกุมภาพันธ์หดตัว 13.5%YOY และ 21.1%YOY ตามล าดับ (รูปที่ 2 
ซ้ายมือ) นอกจากนี้ ตัวเลขเร็วของประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ แสดงให้เห็นกิจกรรมในภาคการผลิตและภาค
บริการหดตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นใน
เดือนมีนาคมลดลงเหลือ 40.5, 31.4 และ 35.8 ตามล าดับ (รูปที่ 2 ขวามือ) ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือ 
ต ่ากว่าช่วงวิกฤติการเงินปี 2008-2009  

จาก 3 สาเหตุข้างต้นส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะชะงักลงอย่างรุนแรง EIC จึงได้มีการปรับ
ประมาณการทางเศรษฐกิจของหลายประเทศหลักลง และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยทางเทคนิค (Technical recession) ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะเข้า
สู่ภาวะถดถอย (global recession) โดยหดตัวลง -2.1% YOY ส าหรับประมาณการเศรษฐกิจรายประเทศของ EIC นั้น
แสดงอยู่ในรูปที ่3 

รูปท่ี 2 : ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกชะงักลงรุนแรงมากกว่าคาด 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และ Markit 
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รูปท่ี 3 : ผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีรุนแรง น าไปสู่การปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเศรษฐกิจ
หลัก ท าให้ EIC ประเมินการเติบโตเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2020 โดยหดตัวลง -2.1% 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IMF และส านักวิจัยต่างประเทศ 

 

ในส่วนของเศรษฐกิจไทย EIC ได้มีการปรับประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2020 ลงเป็นหดตัวท่ี -5.6% 
โดยค านึงถึง 4 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 2) จ านวนนักท่องเที่ยวที่น่าจะลดลงมากกว่าคาด 
3) ผลกระทบต่อการบริโภคจากการประกาศปิดเมือง (lockdown) และ 4) ผลจากมาตรการการเงินและการคลังล่าสุด 
รวมถึงเม็ดเงินเพิ่มเติมจาก พรก. กู้ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) เศรษฐกิจโลกถดถอย และปัญหาด้าน supply disruption ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการหยุดชะงักด้านการผลิต
ของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงราคาน ้ามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มอุปสงค์น ้ามันโลกที่
ลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับน ้ามันและปิโตรเคมีของไทย (EIC ได้มีการปรับคาดการณ์ราคา
น ้ามัน Brent เฉลี่ยปี 2020 ลงจาก 43.1 เป็น 36.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) ส่งผลต่อภาคส่งออกไทยโดยตรง 
โดย EIC คาดว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวถึง -12.9% โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีที่มี
แนวโน้มหดตัวสูง  

2) EIC ปรับลดคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวปี 2020 เหลือ 13.1 ล้านคน (เดิมคาด 27.7 ล้านคน) จากข้อมูลจริง
ล่าสุดท่ีหดตัวมากกว่าคาด ประกอบกับเศรษฐกิจโลกหดตัวน่าจะท าให้ความต้องการท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหลือของ
ปีน้ีลดลงอย่างมาก โดยจากข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่าน 5 สนามบินหลัก (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่) ล่าสุด พบว่าในช่วงวันที่ 1-28 มีนาคม 2020 นักท่องเที่ยวหายไปกว่า -78%YOY 
และในช่วงหลังหดตัวเกือบ 100%YOY (รูปที่ 4) ซึ่งเป็นอัตราหดตัวที่มากกว่าที่ EIC เคยคาดการณ์ไว้ จึงท าให้ EIC 
ปรับประมาณการนักท่องเที่ยวใหม่ในส่วนของอัตราหดตัวที่ลึกที่สุด (Max drawdown) จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่  
-75% ในเดือนเมษายน เป็น -100% หรือหายไปทั้งหมดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม (รูปที่ 5) สอดคล้องกับ
สถานการณ์ล่าสุดที่หลายประเทศเริ่มมีมาตรการปิดประเทศ ท าให้ไม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าไทย ขณะที่
ในส่วนของไทย แม้จะยังไม่มีการปิดประเทศ แต่มาตรการที่เข้มงวดในการเข้าประเทศ ก็จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ 
EIC คาดว่านักท่องเที่ยวจะหายไปทั้งหมดในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 

นอกจากนั้น EIC ประเมินว่าการฟื้นตัวของนักท่องเท่ียวต่างชาติจะช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม โดยจากเดิมที่คาดว่า
จ านวนนักท่องเที่ยวจะสามารถฟื้นตัวได้เท่ากับปีก่อน (0%YOY) ภายในสิ้นปีนี ้ ล่าสุด EIC ประเมินว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนของช่วงที่เหลือของปีน่าจะหดตัวทุกเดือนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศหลักมากขึ้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวสูง 



 
 
 

โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก น่าจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้คนในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น จึงคาดว่าแม้
นักท่องเที่ยวจะมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้ใกล้เคียงกับระดับนักท่องเที่ยวปีก่อน
หน้า โดยคาดว่าในช่วงสิ้นปี นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยจะมีจ านวนเพียงครึ่งหนึ่ง (-50%YOY) ของระดับปีก่อน
เท่านั้น  

ทั้งนี้จากเหตุผลข้างต้น EIC จึงคาดการณ์ในกรณีฐานว่านักท่องเที่ยวปี 2020 จะเหลือเพียง 13.1 ล้านคน 
อย่างไรก็ดี จากความไม่แน่นอนที่สูงด้านการระบาดของ COVID-19 EIC จึงประเมินจ านวนนักท่องเที่ยวในอีก  
2 กรณี ซึ่งมีสมมติฐานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้กล่าวในช่วงต้นของรายงาน 
โดยในกรณีดีกว่า (Better) จ านวนนักท่องเที่ยวอาจมีมากถึง 17.6 ล้านคน ขณะที่ในกรณีเลวร้าย (Worse) จ านวน
นักท่องเที่ยวจะเหลือเพียง 10.3 ล้านคน 

 
รูปท่ี 4 : จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติหดตัวมากกว่าท่ีเคยคาดไว้ โดยในช่วงหลัง นักท่องเท่ียวหายไปเกือบ 100%YOY 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักตรวจคนเข้าเมือง (ข้อมูลวันท่ี 1 ม.ค. – 28 มี.ค. 2020) 
 

 

รูปท่ี 5 : คาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศปี 2020 ภายใต้กรณีต่าง ๆ 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC  

 
3) การประกาศปิดเมือง (lockdown) ในหลายเมืองส าคัญของไทย ประกอบกับความตื่นกลัวด้านการระบาดของ 

COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าหลายประเภท โดยจากหลายงานศึกษาของสื่อและส านักวิจัยช้ันน า 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงที่เกิดโรคระบาด ซึ่งมีการอ้างอิงไปถึงในช่วงที่เกิดโรคระบาดในอดีต (เช่น 



 
 
 

SARS และ MERS) รวมถึงในช่วงที่มีการปิดเมืองของจีน พบว่าในช่วงเกิดโรคระบาด สินค้าที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ สินค้าจ าพวกอาหาร เนื่องจากจะมีการกักตุนสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตที่บ้าน และสินค้าจ าพวก

การท าความสะอาด ยา ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ขึ้น รวมถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์ การท างานที่บ้าน และกิจกรรมสันทนาการออนไลน์ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมส์ เป็นต้น 

ขณะที ่สินค้าและบริการที ่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมาก  คือสินค้าที ่เกี ่ยวกับการเดินทางท่องเที ่ยวและ 

งานนิทรรศการสังสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าและบริการในหมวดโรงแรมและร้านอาหาร การคมนาคมขนส่ง และ

กิจกรรมสันทนาการ ด้านสินค้าอื ่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบรองลงมา คือเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื ่องแต่งกาย 

เฟอร์นิเจอร์ การศึกษา (ปิดโรงเรียนทั้งภาคปกติและกวดวิชา) และการใช้สาธารณูปโภค (การใช้ที่บ้านอาจเพิ่มขึ้น 

แต่การใช้ของห้างสรรพสินค้าจะลดลงมากกว่า) 

ทั้งนี้จากการค านวณผลกระทบแยกตามระดับของผลกระทบที่ได้กล่าวไปข้างต้น พบว่าในช่วงที่ความกลัวของ

ประชาชนสูงสุดหรือมีการปิดเมืองในหลายเมืองของไทย (peak period) การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมจะ

ลดลง -7.3% ของ GDP (รูปที่ 6) โดยถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวมีระยะเวลา 1 เดือน ก็จะท าให้ GDP ต่อเดือนลดลง 

7.3% หรือโดยเฉลี่ยแล้ว GDP ทั้งปีจะหายไปประมาณ -0.6 percentage point ทั้งนี้ EIC คาดว่าสถานการณ์ peak 

ของไทยที่มีการปิดเมืองหรือผู้คนมีความกลัวสูงสุดจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน 

ซึ่งจะกระทบต่อการบริโภคสินค้าหลายประเภทตามที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น 

รูปที่ 6 : ช่วง peak ที่มีการปิดเมืองหรือความกลัวของประชาชนสูงสุด การบริโภคภาคเอกชนจะลดลง -7.3% ของ 

GDP ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้ว หากสถานการณ์ดังกล่าวคงอยู่ 1 เดือน จะท าให้ GDP ท้ังปีลดลงไป 0.6 percentage point 

 

 ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ สศช.  

 

4) มาตรการภาครัฐท่ีทยอยจัดท าในช่วงก่อนหน้ามีแนวโน้มช่วยพยุงเศรษฐกิจเท่านั้น ขณะที่ประสิทธิภาพในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจมีจ ากัด โดยตั้งแต่ต้นปี ภาครัฐได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งที ่มาจาก

มาตรการด้านการเงินและการคลัง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 อย่างไรก็ดี EIC ประเมินว่ามาตรการส่วนใหญ่ 

ที่จัดท านั้น จะมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจเท่านั้น โดยจะเน้นไปยังการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับผู้ที ่ได้รับ

ผลกระทบ ขณะที่ประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีจ ากัด โดยจะมีเพียงมาตรการสนับสนุนเงินผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่จะเป็นเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่จาก



 
 
 

ขนาดเม็ดเงินที่ไม่สูงมาก ประกอบกับในช่วงเศรษฐกิจซบเซาในปัจจุบัน จึงท าให้คาดว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้น

เศรษฐกิจจึงมีไม่มากนัก  

อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะข้างหน้า ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการออก พรก. กู้ฉุกเฉิน 

โดยจากข่าวล่าสุด คาดว่าจะมีเม็ดเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ ่งเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่ที่ จะเข้ามา

ประคับประคองเศรษฐกิจปีนี้ได้ โดยส าหรับประมาณการเศรษฐกิจรอบนี้ EIC ได้มีสมมติฐานใส่เม็ดเงินดังกล่าวไว้ใน

ระบบเศรษฐกิจเต็มจ านวน ผ่านการช่วยเหลือด้านรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่า

มาตรการเพิ่มเติมจะมีขนาดเป็นไปตามคาดหรือไม่ รวมถึงลักษณะของโครงการที่จัดท า ซึ่ง EIC จะท าการประเมิน

อย่างละเอียดในโอกาสต่อไป (จากการประเมินเบื้องต้น EIC คาดว่าเม็ดเงินใหม่ทุก 5 หมื่นล้านบาทที่อัดฉีดเข้า

ระบบเศรษฐกิจ จะสามารถกระตุ้น GDP ได้ 0.25 percentage point) 

 

ตารางท่ี 1 สรุปมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีออกมาต้ังแต่ต้นปี 

มาตรการระยะแรก 
ส าหรับประชาชน - เพิ่มสภาพคล่อง ประกอบด้วย 

 1) ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์  
- ลดภาระ ประกอบด้วย 
 1) บรรเทาภาระการจ่ายค่าน ้าค่าไฟและคืนค่าประกันการใชไ้ฟ 
 2) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง 
 3) เพิ่มวงเงินกองทุน SSF (เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุน)  

ส าหรับผู้ประกอบการ -เพิ่มสภาพคล่อง ประกอบด้วย  
 1) สินเชื่อดอกเบี้ยต ่า 150,000 ล้านบาท 
 2) พักเงินต้นและลดดอกเบีย้ และขยายเวลาช าระหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 3) ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% (เม.ย.-ก.ย. 2020) 
 4) สินเชื่อเพื่อส่งเสรมิการจ้างงานของประกันสังคม 
- ลดภาระ ประกอบด้วย 
- ไม่ปลดแรงงาน สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่า 
- ลดเงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง  
- ลดภาระดอกเบีย้จ่ายให้แก่เอสเอ็มอทีี่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า (ซอฟต์โลน) ของ
รัฐบาล โดยสามารถหักรายจ่ายดอกเบีย้เพิ่มได้ 1.5 เท่า 

มาตรการสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดตราสารหน้ีไทย 

มาตรการเสริมสภาพคล่อง
แก่กองทุนรวมตลาดเงิน
และกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่เป็นกองทุนเปิด 

- ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมตลาดเงิน (Money market fund) และ
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปน็กองทนุเปดิ (Daily fixed income fund) ที่ถือสินทรัพย์คุณภาพดี 
สามารถน าหน่วยลงทุนดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกัน เพื่อขอสภาพคล่องจาก ธปท.  

- วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาท 

กองทุนเสริมสภาพคล่อง
ตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

- สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน ธรุกิจประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพือ่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่ของบริษัททีม่ีคุณภาพดี แต่
ประสบปัญหาตลาดขาดสภาพคล่องจนส่งผลให้ไม่สามารถต่ออายุ (rollover) ตราสารหนี้ที่ครบ
ก าหนดได้ครบทั้งจ านวน ในปี 2020-2021 

- ขนาดกองทุนอยู่ที่ 0.7-1 แสนล้านบาท 

มาตรการเข้าซื้อพันธบัตร
รัฐบาล 

- ธปท. พร้อมที่จะเพิม่สภาพคล่องให้กับตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยทั้งระยะสัน้และระยะยาว 
อย่างต่อเนื่อง 



 
 
 

มาตรการระยะท่ี 2 

ส าหรับประชาชน -เพิ่มสภาพคล่อง ประกอบด้วย 
1) สนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับแรงงานที่ไมอ่ยู่ในประกันสังคม 
และ เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง (ไม่เกิน180 วันหากนายจ้างไม่ให้ท างาน และ ไม่เกนิ 
90 วันกรณีรัฐสั่งหยุด) 
2) สินเชื่อฉกุเฉิน 10,000 บาทต่อราย (ไม่ต้องมีหลักประกนั) และสินเชือ่พิเศษ 50,000 บาทต่อ
ราย (มีหลักประกนั) 
-ลดภาระ ประกอบด้วย  
1) ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นสิงหาคม 2020 
2) หักลดหย่อยเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาท 
3) ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับค่าเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์ 

ส าหรับผู้ประกอบการ  -เพิ่มสภาพคล่อง ประกอบด้วย 
1) สินเชื่อรายย่อย ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย 
 -ลดภาระ ประกอบด้วย 
1) ยืดการเสียภาษีสรรพากร, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีสรรพสามิตส าหรับกิจการสถานบริการ
และผู้ประกอบการกิจการน ้ามัน 
2) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกนัและรกัษา COVID-19 
3) ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนยีมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-bank)  

ท่ีมา : กระทรวงการคลงั และ ธปท. 

โดยสรุป EIC ประมาณการในกรณีฐานว่า GDP ไทยปี 2020 จะหดตัวที่ -5.6% ซึ่งเป็นการปรับลดคาดการณ์จากครั้งก่อน 
ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวที ่ -0.3% โดยมีสาเหตุหลักจากภาคเศรษฐกิจจริงของหลายประเทศทั ่วโลกได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักและทันที (sudden stop) ท าให้เศรษฐกิจโลกมีทิศทางหดตัว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการ
ส่งออกที่ลดลง นอกจากนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงมากกว่าที่คาดไว้เดิมค่อนข้างมาก ตามข้อมูลจริงในช่วง
หลังที่นักท่องเที่ยวหายไปเกือบ 100% ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้เดิม 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวจะส่งผลต่อรายได้ของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ การประกาศปิดเมือง
หลายแห่งในประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เศรษฐกิจปีนี้ปรับแย่ลง เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้จ่าย
ของภาคครัวเรือนที่ลดลงในหลายประเภทสินค้า แม้จะมีบางสินค้าที่ได้รับประโยชน์บ้างก็ตาม 

ทั้งนี้หากสถานการณ์ COVID-19 จบเร็วกว่าในกรณีฐาน GDP ไทย มีโอกาสหดตัวน้อยลงที่ -3.2% แต่หากสถานการณ์ 
COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าคาด ก็อาจท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวและภาคส่งออกของไทยปรับลดลงมาก
กว่าเดิม ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน  
จึงมีแนวโน้มท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัวได้มากถึง -7.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

ตารางท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020 ของ EIC ในกรณีต่าง ๆ  

2020 Forecast Unit Previous Better Base Worse 

GDP 
%YOY -0.3 -3.2 -5.6 -7.2 

การบริโภคภาคเอกชน 
%YOY 1.3 -0.8 -2.3 -3.9 

การบริโภคภาครัฐ 
%YOY 2.2 2.6 2.5 2.1 

การลงทุนภาคเอกชน 
%YOY -1.3 -5.4 -9.7 -12.5 

การลงทุนภาครัฐ 
%YOY 4.3 4.7 4.5 4.2 

การส่งออกสินค้าและบริการ 
%YOY -5.5 -11.7 -18.8 -23.0 

การน าเข้าสนิค้าและบริการ 
%YOY -3.8 -9.1 -15.3 -19.3 

มูลค่าการส่งออก (USD BOP basis) %YOY -5.8 -5.8 -12.9 -17.5 

มูลค่าการน าเข้า (USD BOP basis) %YOY -9.3 -13.3 -21.5 -27.7 

จ านวนนักท่องเที่ยว 
ล้านคน 27.7 17.6 13.1 10.3 

%YOY -30.5 -55.7 -67.0 -74.2 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 
%YOY -0.2 0.0 -0.9 -2.0 

ราคาน ้ามันดิบ Brent 
USD/Brl. 43.1 39.7 36.4 33.7 

CA/GDP 
% 4.5 3.4 2.6 2.3 

Policy rate (end-period) % 0.75 0.50 0.50 0.25 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC 

บทวิเคราะห์จาก... https://bit.ly/2UXr3OW 

 

 

โดย :     Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

EIC Online: www.scbeic.com 
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employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this 
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only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, 
may also have an interest in the companies mentioned herein. 

https://bit.ly/2UXr3OW
http://www.scbeic.com/

