GDP ไทยไตรมาส 3/2020 หดตั วน้ อยกว่ าที่ คาด จากการฟื้ นตั วเร็วกว่าคาด
ของการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นสาคัญ
16 พฤศจิกายน 2020

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2020 หดตัวน้อยลงที่ -6.4%YOY (เทียบกับ -12.1%YOY ในไตรมาส
2/2020) สะท้อนเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่าสุดหลังมีมาตรการผ่อนคลายการปิดเมือง รวมถึง
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน
ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ในอั ตราที่ชะลอลง
ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากฐานต่าในปี 2019 ที่มีการจัดทางบประมาณล่าช้า และการ
ส่ง ออกที่ เริ่ มฟื้ นตั ว อย่างไรก็ดี การลงทุ นเอกชนและภาคการท่ องเที่ยวมี แนวโน้ มซบเซา
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้การหดตัวที่ -6.4%YOY ของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 นับเป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่
EIC คาด สะท้ อ นว่าเศรษฐกิ จ ไทยมี แนวโน้ มฟื้ นตั วเร็ วกว่ าที่ เคยคาดไว้ เล็ กน้ อย โดยเฉพาะ
ในส่วนของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน จึงทาให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2020 มีโอกาส
หดตัวน้อยกว่าทีค่ าดที่ -7.8%
สาหรับในปี 2021 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ จากผลของแผลเป็นทางเศรษฐกิจ
(scarring effects) แต่การค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงอาจทาให้เศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศฟื้นตัวได้มากกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวสูง
กว่าที่เคยคาดไว้ที่ 3.5%

Key points
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปี 2020 หดตัวน้อยลงที่ -6.4%YOY หลังจากหดตัวสูงถึง -12.1%YOY ในไตรมาส
2 ปี 2020 และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบหักผลทางฤดูกาล (%QOQ seasonally adjusted) เศรษฐกิจไทย
จะพลิกกลับมาขยายตัวที่ 6.5% QOQ sa (เทียบกับ -9.9% QOQ sa ในไตรมาสที่ 2/2020) ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยหลั ง มี ม าตรการผ่ อ นคลายการปิ ด เมื อ ง และการออกมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
ทั้งนี้ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 เศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -6.7%YOY

รูปที่ 1 : เศรษฐกิจไทยมีการหดตัวน้อยลงในเกือบทุกภาคส่วน ยกเว้นด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่ยังหดตัวสูง และได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ

รูปที่ 2 : แหล่งทีม่ าของการหดตัวของ Real GDP ใน Q3/2020

เศรษฐกิ จ ไทยด้ านการใช้ จ่ าย (Expenditure Approach) หดตั ว ในอั ต ราน้ อ ยลงในเกื อ บทุ ก ภาค
เศรษฐกิจ ยกเว้นการนาเข้าและส่งออกด้านบริการที่ยังหดตัวสูง ในขณะที่การบริโภคและลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวต่อเนื่อง
• มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงหดตัว -23.5%YOY ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน
o มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ แ ท้ จ ริ ง หดตั ว ในอั ต ราที่ ล ดลงที่ -7.7%YOY หลั ง จากหดตั ว สู ง ถึ ง
-15.9%YOY ในไตรมาสก่ อ นหน้ า สะท้ อ นถึ ง การเริ่ ม ฟื้ น ตั ว ของภาคการส่ ง ออก อย่ า งไรก็ ดี
การส่งออกยังหดตัวในหลายอุตสาหกรรมสาคัญ โดยเฉพาะสิ นค้ากลุ่มยานพาหนะและชิ้นส่วน
และเครื่องจักรกล
o การส่งออกภาคบริการหรือการท่องเที่ยวหดตัวสูงเร่งขึ้นที่ -73.3%YOY หลังจากหดตัว -68.0%YOY
ในไตรมาสก่อนหน้า จากการที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ในไตรมาสที่ 3 โดยรายรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ ในไตรมาสที่ 3 หดตั ว -100%YOY แต่ ยั ง ได้ รั บ
อานิสงส์จากรายรับบริการอื่น ๆ ที่ยังขยายตัวได้บ้าง
• มูลค่าการนาเข้าสินค้าและบริการทีแ่ ท้จริงหดตัวน้อยลงเล็กน้อยที่ -20.3%YOY หลังจากหดตัว -23.2%YOY
ในไตรมาสที่ 2 จากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนตัว โดยการนาเข้าสินค้ าหดตัว -17.0%YOY ขณะที่การนาเข้า
บริการหดตัวสูงถึง -32.8%YOY จากการที่คนไทยยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้
• การใช้จ่ายเพื่อบริโภคภาคเอกชนหดตัวชะลอลงที่ -0.6%YOY หลังจากหดตัว -6.8%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมื องและการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐ ทาให้ กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาดาเนินการได้บางส่วน โดยการใช้จ่ายเพื่อสินค้าคงทนและกึ่งคงทนหดตัวในอัตราชะลอลงที่
-19.3%YOY และ -14.0%YOY ในขณะที่การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนขยายตัวที่ 2.7%YOY
• การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลงที่ -10.7%YOY โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นผล
จากการหดตัวของการลงทุ นด้ านเครื่องจัก รเครื่อ งมื อ (-14.0%YOY) ในขณะที่การลงทุน ด้านการก่อ สร้าง
พลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.3%YOY
• การบริโภคและการลงทุนภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
หลั ง ได้ รั บการอนุ มั ติ โดยการใช้ จ่ ายของรัฐ บาลขยายตั ว 3.4%YOY และการลงทุ น รั ฐ บาลขยายตั ว สู งถึ ง
18.5%YOY

ในด้านการผลิต (Production Approach) เกือบทุกสาขาการผลิตสาคัญ หดตัวน้อยลง โดยหมวด
การก่อสร้าง การสื่อสาร และการเงินมีการขยายตัวต่อเนื่อง
• ภาคการเกษตรหดตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ไตรมาสที่ 4 ในอั ต ราชะลอลงที่ -0.9%YOY หลั ง จากหดตั ว
-3.3%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ยางพารา
และปาล์มน้ามัน
• การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราชะลอลงที่ -5.3%YOY หลังจากหดตัวสูงที่ -14.6%YOY ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัว
• สาขาการขายส่งและขายปลีกหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ที่ -5.5%YOY หลังจากหดตัว -9.8%YOY ในไตรมาส
ก่อนหน้า เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ทาให้การผลิตสินค้าในประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตามอุป
สงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว

• สาขาที่พักแรมและอาหารหดตัวชะลอลงที่ -39.6%YOY หลังจากหดตัว -50.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการปรับตัวที่ดีขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก (ไทยยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่ 2) และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ อาทิ โครงการกาลั งใจ โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน เป็นต้น
• สาขาการขนส่งและจัดเก็บสิ นค้า หดตัวต่อเนื่องเป็น ไตรมาสที่ 3 ที่ -23.6%YOY ตามปริม าณการขนส่ ง
ผู้โดยสารที่ลดลงจากการปิดน่านฟ้าและพรมแดน อย่างไรก็ดี การขนส่งในทุกหมวดมีการหดตัวที่น้อยลง
• การผลิตในบางสาขามีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยสาขาสาคัญ ได้แก่ การก่อสร้าง ซึ่งขยายตั วสูงเร่งขึ้นที่
10.5%YOY หลังจากขยายตัว 7.4%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาลปี 2020 โดยส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างในโครงการต่อเนื่อง นอกจากนี้ สาขาข้อมูล
ข่าวสารและการเงิน ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 3.1%YOY และ 1.6%YOY ตามลาดับ

Implication
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ของปี 2020 หดตัวน้อยลงหลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองซึ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของการบริโภคและการ
ลงทุนภาครัฐ โดยในไตรมาสนี้ การใช้จ่ายเอกชนไม่รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กลับมาขยายตัวถึง 3.8%YOY สะท้อน
ถึงอุปสงค์ในประเทศที่เริ่มมีการฟื้นตัว ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ ที่ทยอยออกมา
ต่อเนื่อง อาทิ โครงการกาลังใจ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สาหรับการบริโภค
และการลงทุนภาครัฐมีการขยายตัวสูงจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2020 (3.4%YOY และ 18.5%YOY ตามลาดับ)
ในขณ ะที่ ภ าคการส่ ง ออกมี ก ารฟื้ น ตั ว ตามภาวะเศรษฐกิ จ โลก อย่ า งไรก็ ดี ภาคการท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ยั ง
ซบเซาจากการที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ และการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งส่วนหนึ่ง
ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากฐานต่าในปี 2019 ที่มีการจัดทางบประมาณล่าช้า ทาให้คาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ
จะยังคงขยายตัวในระดับสูง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะยังคงซบเซาต่อเนื่อง แม้ล่าสุดจะมี
มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว (มาตรการ long stay) แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น สาหรับภาคการส่งออก
มีแนวโน้มฟื้ นตัวช้าลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวชะลอลง รวมถึงมี การกลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกของ
COVID-19 ในหลายประเทศที่เป็นคู้ค่าสาคัญของไทย (รูปที่ 3) ทั้งนี้การหดตัวที่ -6.4%YOY ของเศรษฐกิจไทยในช่วง
ไตรมาส 3 นับเป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่ EIC เคยคาด สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่เคยคาดไว้
เล็กน้อย โดยเฉพาะในส่วนของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน จึงทาให้เศรษฐกิจไทยทัง้ ปี 2020 มีโอกาสหดตัว
น้อยกว่าที่เคยคาดที่ -7.8%

รูปที่ 3 : ประเทศคู้ค้าสาคัญของไทยบางประเทศเผชิญกับการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัว
ของภาคส่งออกไทย

สาหรับในปี 2021 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ จากผลของแผลเป็น ทางเศรษฐกิจ แต่ การ
ค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงอาจทาให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวสูงกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 3.5% โดยแม้รายงาน
ข่าวเบื้องต้นของการค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพถือเป็นข่าวดีต่อการฟื้นตัวและความเชื่อมั่ นของเศรษฐกิจโลกและไทย
แต่ผ ลดีในรูปของจานวนนั กท่องเที่ย วต่ างชาติ ที่จะเพิ่ มขึ้ นอย่างมีนัยส าคั ญ น่าจะเกิ ดขึ้นในช่วงครึ่งหลั งของปี หน้ า
หลังจากมีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายซึ่งยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ทั้งนี้การฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยัง มี
แนวโน้ม เป็นไปอย่างช้า ๆ จากหลายปัจจัยกดดัน โดยเฉพาะผลจากแผลเป็นเศรษฐกิจ (scarring effects) (รูปที่ 4)
ซึ่งประกอบไปด้วย การปิดกิจการที่ยังเพิ่มขึ้นต่ อเนื่อง และ ภาวะตลาดแรงงานที่เปราะบาง สะท้อนจากตัวเลขอัตรา
ว่างงานที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น และจานวนชั่ วโมงการท างานรวมที่ ลดลงมากตามจานวนงานเต็ ม เวลาแ ละงานโอที ที่ ห ายไป
โดยบางส่วนกลายเป็นงานต่าระดับ (underemployment) รวมถึงยังมีแรงงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราว (furloughed
workers) อีกจานวนมาก ซึ่งจากทั้งสองปั จจัยดังกล่าว จะส่งผลโดยตรงต่อการฟื้นตัวของรายได้ของภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจ ประกอบกับภาระหนี้ที่มากขึ้นจากวิกฤติ COVID-19 ในช่วงก่อนหน้า ทาให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
มีแนวโน้มใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลทาให้การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นไปอย่าง
ช้า ๆ ในช่วงปีหน้า

รูปที่ 4 : 3 แผลเป็นทางเศรษฐกิจ (scarring effects) ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

สำหรับตัวเลขประมำณกำรเศรษฐกิจโดยละเอียดของปี 2020 และ 2021 โปรดติดตำมกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะของ
EIC ในช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2020 นี้
บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7202
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