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KEY TAKEAWAYS:
• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับประมาณ
การตัวเลข GDP ลงจาก 2.7% เป็น 2.2% ตามการ
ระบาดระลอกใหม่ ที่ จ ะกระทบกั บ การบริโภคและ
แผนการเปิดประเทศ โดยปรับลดจานวนนักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ จ าก 1 ล้ า นคนเหลื อ 5 แสนคนในปี นี้
อย่ างไรก็ ต ามในกรณี ที่ ก ารระบาดยื ด เยื้ อ คาดว่ า
GDP จะเติบโตได้เพียง 1.8%
• การฉีดวัคซีนในไทยถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นทาให้เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงหดตัวเพิ่มเติมได้ตลอด
ทั้งปีจาก (1) การระบาดระลอกใหม่หลังจากนี้ที่ยังมี
โอกาสเกิดขึ้นได้อีก (2) ความสามารถในการรองรับ
ด้านสาธารณสุขอาจถึงขีดจากัด (3) แผนการนาเข้า
วัค ซีนของรัฐบาลไทยยั งคงฝากความหวังไว้กับวัคซีน
จากแหล่งเดียว (4) แม้เริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่การ
ติดเชื้ออาจจะไม่ได้ลดลงในทันที

• หากนโยบายด้านวัคซีนยังไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ในการสร้างภูมิคุ้ม กันหมู่ได้ เศรษฐกิจไทยที่ยังมี
ความเสี่ยงหดตัวจะต้องอาศัยการเยียวยาและแรง
กระตุ้นจากนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
ซึ่ ง จะเป็ น เพี ย งการซื้ อ เวลาและแบ่ ง เบาภาระ
ภาคธุ ร กิ จ และครัวเรือ นได้ เพี ย งชั่ วคราวเท่ านั้ น
ทางออกสาคัญในเวลานี้ คือ การเร่งจัดหาวัคซีนให้
คนไทยให้ได้เร็วที่สุด
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KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงอีกครั้งจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ใน
เดือนเมษายน ซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจไทยผ่ านการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเป็นหลัก และอาจทาให้แผนการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องชะลอออกไป ในขณะที่ภาคการส่งออกอาจได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้น
ตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สุดสาหรับเศรษฐกิ จไทยในปีนี้ คือ ควบคุมการระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และ
ความล่าช้าและความไม่แน่นอนด้านการจัดหาและการกระจายวัคซีน หากประเทศไทยไม่สามารถเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ครอบคลุม
ประชากรมากพอ ถึงแม้การระบาดระลอกนี้จะสิ้นสุดลง แต่เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม่ต่อไป จนสร้างความเสียหายและความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อีก
ปรับการคาดการณ์ตัวเลข GDP จาก 2.7% เป็ น 2.2%

การระบาดระลอกใหม่จะส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนในช่วงไตรมาสที่ 2 ชะลอตัวลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของภาครัฐและความวิตกกังวลของผู้บริโภค สถานการณ์การระบาดในรอบนี้รุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมาในเดือนมกราคม จาก
จานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงกว่าในรอบก่อนมาก ในครั้งนี้ KKP Research คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการ
ควบคุมการแพร่ระบาด และผลกระทบต่อการบริโภคน่าจะรุนแรงและใช้เวลานานกว่าการระบาดในรอบเดือนมกราคม
นอกจากนี้ การระบาดระลอกใหม่ และแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยยังมีความล่าช้าและมีความไม่แน่นอนสูง จะกระทบ
ต่อความสามารถในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในปีจึงปรับลดการคาดการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้า
มาในไทยจาก 1 ล้านคนเหลือเพียง 5 แสนคนในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และคาดว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาได้มากขึ้นในปี 2022
อย่างไรก็ ต าม เศรษฐกิจโลกที่ ฟื้ นตั วได้ ดีก ว่าที่ ค าดจากการฉีดวัค ซีน ที่ท าได้ อย่างรวดเร็วในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรป จะมีส่วนช่วยพยุงการส่งออกของไทย
KKP Research จึงปรับประมาณการอัตราการเติบโตของ GDP จาก 2.7% ลงมาที่ 2.2% (รูปที่ 1 และ รูปที่ 2) ซึ่งจัดเป็นการ
ฟื้นตัวในระดับต่ามากเมื่อเทียบกับการหดตัวถึง 6.1% ในปี 2020 และเมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก (ดู KKP
Research เมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นไม่ทันเศรษฐกิจโลก ความท้าทายใหม่ที่ต้องเตรียมรับมือ ) โดยการระบาดระลอกใหม่จะทาให้
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ฟื้นตัวได้ช้าลงกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้นประเมินว่าการประมาณการเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนอยู่
สูงโดยมีความเสี่ยงที่จะลดต่าลงได้มากกว่านี้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และ
มาตรการที่จะนามาใช้เพื่อควบคุมการติดเชื้อ
รูปที่ 1: ตารางประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ

รูปที่ 2: เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวได้ช้ากว่าเดิมจากการระบาด
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การระบาดรุนแรงกว่า กระทบยาวกว่า เศรษฐกิจยังเสี่ยงหดตัว

ตัวเลขจานวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดระลอกใหม่รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายพื้นที่ หากดูตัวเลข
จานวนผู้ติดเชื้อต่อวัน การระบาดระลอกล่าสุดนี้ถือว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับสองครั้งก่อนหน้า (รูปที่ 3) ซึ่ง
มองว่าภาครัฐจะต้องใช้ ระยะเวลายาวนานกว่าการระบาดรอบเดือนมกราคมเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ ให้กลับมาปกติ
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคภาคเอกชนชะลอลงไปกว่าที่เคยคาดไว้ โดย
ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาหดตัวลงไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งและอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับการ
ระบาดรอบเดือนมกราคมแต่ยังไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดรอบแรกในปี 2020 (รูปที่ 4)
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แม้การระบาดระลอกใหม่จะรุนแรง แต่ KKP Research ประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจน่าจะรุนแรงกว่าการระบาดรอบเดือน
มกราคม 2021 แต่อาจจะไม่มากเท่าการระบาดระลอกแรกในปี 2020 หากพิจารณาผลกระทบจากการระบาดในรอบเดือน
มกราคม 2021 จะพบว่าการบริโภคหดตัวลง 4% และฟื้นตัวขึ้น 3% ในเดือนถัดไป ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนแทบไม่ได้รับ
ผลกระทบเลย ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่ารุนแรงน้อยกว่าช่วงการระบาดระลอกแรกในปี 2020 มาก (รูปที่ 5 และรูปที่ 6) และใน
การระบาดรอบล่าสุดนี้มีการออกมาตรการปิดเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ และครอบคลุมหัวเมืองใหญ่มากกว่า ทาให้คาดได้
ว่าผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนน่าจะเกิดขึ้นมากกว่าการระบาดเดือนมกราคม และอาจใช้เวลานานขึ้นกว่าจะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ KKP Research จึงปรับลดการคาดการณ์การบริโภคทั้งปีลงจาก 2.8% มาอยู่ที่ 2.3%
รูปที่ 5: การบริโภคแลการลงทุนหดตัวอย่างรุน แรงและฟื้ นตัวได้ช ้า

รูปที่ 6: มาตรการการปิดเมืองทีเ่ ข้มงวดน้อยลงทาให้ผลกระทบ

ในปี 2020 แม้จะมีการควบคุม การระบาดได้เร็ว
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อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่การระบาดระลอกนี้จะยืดเยื้อและรุนแรงกว่าที่ประเมินยังมีอยู่สูงและจะกระทบเศรษฐกิจไทยได้มากกว่า
ที่คาด และอาจทาให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง การปรับประมาณการเศรษฐกิจบนสมมติฐานการระบาดที่จะจบลง
ภายใน 2 เดือนนั้นยังมีความเสี่ยงด้านต่า หรือ ความเสี่ยงที่การระบาดจะยืดเยื้อนานกว่าที่คาด และจาเป็นต้องมีมาตรการที่
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะถ้าจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างรุนแรง อาจทาให้ต้องมี
มาตรการที่รุนแรงขึ้นในการควบคุม ในกรณีที่การระบาดเกิดต่อเนื่องนานถึง 3 เดือน KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจไทย
ในปีนี้จะเติบโตได้เพียง 1.8% เท่านั้นในปีนี้ (รูปที่ 7) และมีโอกาสที่จะเห็นเศรษฐกิจไทยหดตัวติดกันสองไตรมาส จนเข้าสู่
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) ได้
รูปที่ 7: KKP Research ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่การระบาดจะยืดเยือ
้ และท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตา่ ลงกว่ากรณีฐานที่ 1.8% เท่านัน
้

Net impact on consumption
GDP forecast

Bad case

Good case

Base case

1-month partial restrictions
(Similar to Jan 2021)

2-month partial restrictions
(Harsher than Jan 2021)

3-months partial restrictions and
limited curfew in some areas
(Similar to Mar-Apr 2020)

-1%

-2%

-3%

2.4%

2.2%

1.8%

ที่มา: KKP Research

ภาคธุรกิจยังน่าเป็ นห่วง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีกาไรในรูป
เงินสด (EBITDA) ติดลบมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงการ
แพร่ร ะบาดของโควิ ด -19 และยั ง คงอยู่ ในระดับ สู ง ต่ อเนื่ อ ง
(รูปที่ 8) กลุ่มบริษัทที่ไม่ได้กาไรจากการดาเนินธุรกิจแต่ยังคง
ดาเนินกิจการอยู่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2019 สะท้อน
ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยที่เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตได้ช้าและ
ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของธุร กิจ ในช่วงการ
ระบาดของโควิด -19 สัดส่วนของบริษัทในกลุ่มนี้ เพิ่มขึ้นจาก
เฉลี่ ย ที่ 12.1% ในปี 2019 ไปเป็ น 18.9% ในไตรมาส 2 ปี
2020 แม้ตัวเลขจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นแต่ยังอยู่ใน
ระดับสูงและสะท้อนความเปราะบางของธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เป็น
ที่น่ากังวลว่าหากการระบาดระลอกใหม่นี้รุนแรงและยืดเยื้อจะ
กระทบกับความสามารถในการดาเนินกิจการและความสามารถ
ในการชาระหนี้ของบริษัทที่มีสถานะอ่อนแออยู่แล้ว

รูปที่ 8: ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ท ี่มก
ี าไรในรูปเงินสดติดลบ
มีส ัดส่วนเพิ่ม ขึน
้ อย่างชัดเจนในช่วงกรระบาดของโควิด-19
% Zombie Firms
20%
18%
16%
14%
12%

10%
8%
6%
4%
2%
0%
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ที่มา: Capital IQ, KKP Research

ภาคการท่องเที่ยวยัง คงเป็นกลุ่มธุร กิจที่น่ากังวลมากที่สุดเนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดและการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวที่ล่าช้า KKP Research ปรับการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวจาก 1 ล้านคนเหลือเพียง 5 แสนคนในปี 2021
จากวัค ซีน ที่มี การฉีดได้ค่ อนข้ างช้ า การระบาดรอบใหม่ ของประเทศไทย และการกลายพั นธุ์ของเชื้ อไวรัส ที่อ าจทาให้
นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในการเดินทางระหว่างประเทศ คาดการณ์ ว่าธุร กิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะยังคงได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักในปีนี้ และจะมีโรงแรมจานวนมากโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่ จะไม่ สามารถเปิ ดกิจการต่อไปได้
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เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงตลอดทั้งปีหากวัคซีนยังล่าช้า

เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีกาไรในรูปเงินสดติดลบเป็นรายธุรกิจจะพบว่าใน
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงภาวะวิกฤตและสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งตลาด (รูปที่ 9) สะท้อน
ความเปราะบางของธุรกิจกลุ่มนี้
รูปที่ 9: ธุร กิจกลุม
่ ที่ได้ร ับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ธุร กิจท่อ งเทีย
่ ว อาหาร การขนส่ง
มีส ัดส่วนของบริษัททีม
่ ีกาไรในรูปเงินสดติดลบสูงกว่าสะท้อนความเปราะบางทีม
่ ากกว่าธุรกิจ กลุม
่ อืน
่
% Share of Zombie Firms (COVID-19 Affected Sectors)
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ที่มา: Capital IQ, KKP Research

วัคซีนหนุนเศรษฐกิจโลกและการส่งออก

การฉีดวัคซีนในหลายประเทศทาได้เร็วและหลายประเทศจะสามารถกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้เต็มที่ภายในปีนี้ ในปัจจุบันประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาสามารถฉีดวัคซีนได้มากถึงวันละกว่า 3 ล้านโดสทาให้คาดการณ์ได้ว่าประเทศสหรัฐฯ
จะเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ภายในไตรมาสที่ 2-3 ของปีนี้ ในขณะที่ฝั่งยุโรปคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกัน
หมู่ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 (รูปที่ 10) หมายความว่าประเทศเศรษฐกิจหลักหลายแห่งจะสามารถกลับมาเปิดประเทศได้เต็มที่และ
เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้งภายในปีนี้ อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงสาคัญ คือ การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 และ
ประสิทธิผลของวัคซีนที่อาจทาให้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง และการเปิดประเทศหยุดชะงักได้
รูปที่ 10: หลายประเทศในโลกจะเข้าสู่ภาวะภูมค
ิ ุ้มกันหมู่ภายในปี 2021 และท าให้เศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้ นตัวได้เร็ว
2021
Q2

Q3

2022
Q4

Israel
Chile
United Kingdom
United States
Singapore
France
Italy
Germany
Brazil
Argentina
Hong Kong
India
Indonesia
South Korea
Malaysia
Japan
Philippines
China
Thailand
หมายเหตุ: ประมาณการเดือน มกราคม 2021
ที่มา: The Economist intelligence Unit, KKP Research
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เศรษฐกิจโลกที่ข ยายตัว ได้ดี จะช่ ว ยหนุน การฟื้ นตั วของการ
ส่ ง ออกไทยในปี นี้ โดย BofA Securities มี ก ารปรั บ การ
คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปีนี้ไปแล้ว
ถึง 4 ครั้งจาก 4.5% ช่วงต้นปี เป็น 7% ในปัจจุบัน สะท้อน
ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเติบโตอย่างร้อนแรงในปีนี้ ซึ่งได้รับ
แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนของประธานาธิปดี Joe Biden สอดคล้องกับ
การปรับประมาณการของ IMF ล่าสุดที่ปรับตัวเลขเศรษฐกิจโลก
ขึ้นจาก 5.5% เป็น 6% ส่งผลสาคัญให้ในช่วงที่ผ่านมาตัวเลข
การส่งออกทั่วโลกสามารถขยายตัวได้ดีมากโดยเฉพาะหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย (รูปที่ 11)

รูปที่ 11: การส่งออกมีการฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่งในทุกประเทศ
เอเชีย แต่ไทยยังถือว่าฟื้ นตัวช้าเทียบกับประเทศอืน
่
การเติบโตของการส่งออกในเดือนมีนาคม (%YoY)
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ที่มา: MoC, KKP Research

แม้การส่งออกไทยจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่น แต่ด้วยอุปสงค์โลกที่กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งทาให้คาดการณ์ว่าไทยจะ
ได้รับประโยชน์และจะช่วยให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ดีเช่นกันในปีนี้ KKP Research ปรับประมาณการการขยายตัวของการ
ส่งออกจาก 6.4% เป็น 7.9% ทาให้ในปีนี้คาดว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถฟื้นตัวได้ดีกว่า
ธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์ในประเทศ
เศรษฐกิจฝากความหวังไว้กับนโยบายวัคซีน

นโยบายวัคซีนเป็นนโยบายที่สาคัญอย่างยิ่งยวดในห้วงเวลานี้ สาคัญมากกว่านโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งด้านการเงินและการ
คลังที่ทาได้เพียงเยียวยาและซื้อเวลาให้กับเศรษฐกิจเท่านั้น เพราะถ้าไทยยังไม่สามารถควบคุมการระบาดและฉีดวัคซีนได้อย่าง
เพียงพอ ก็ยังมีความเสี่ยงที่การระบาดจะกลับมา และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้อีก
การฉีดวัคซีนของไทยถือว่าช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น แม้แต่ประเทศ
ที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจต่ากว่าไทยหลายประเทศก็มีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้เร็วกว่าไทยมาก (รูปที่ 12) อัตราการฉีด
วัคซีนของไทยยังอยู่ที่เพียงราว 1% ของประชากรไทย และแผนการจัดหาและฉีดวัคซีนอาจจะล่าช้าจนทาให้ไม่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในปีนี้
รูปที่ 12: อัตราการฉีดวัคซีนของไทยอยุใ่ นระดับตา่ มากเมือ
่ เทีย บกับหลายประเทศในภูม ิภาค
Total vaccinations per 100 people (as of April 20, 2021)
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ที่มา: Our World in Data, KKP Research
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จากการคานวณของ KKP Research บนสมมติฐานอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 (R0 = 2.5) และประสิทธิผลของ
วัค ซีน AstraZeneca ที่ 70% ซึ่งเป็นวัคซีนหลักที่รัฐบาลไทยเลือกใช้และมีประสิทธิผลค่อนข้างต่ากว่าวัคซีนหลายตัวที่ใช้ใน
ต่างประเทศ หากต้องการให้ประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันได้มากพอที่จะเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ จาเป็นต้องฉีดวัคซีนถึง 85% ของ
คนไทยทั้งหมด หรือประมาณ 60 ล้านคน ซึ่งหมายถึงประเทศไทยต้องการวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส เทียบกับที่รัฐบาลคาด
ว่าจะจัดหามาได้ 65 ล้านโดส ที่จะครอบคลุมประมาณ 50% ของประชากรภายในปีนี้ ซึ่งต้องเร่งฉีดวัค ซีนให้ได้ถึงวันละ
300,000 โดสในอีก 7 เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นความท้าทายอีกประเด็นในการบริหารจัดการ แม้ว่าจะมีความพยายามใน
การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องปริมาณและระยะเวลาการส่งมอบ
KKP Research ประเมินว่ าอาจต้องใช้เวลาถึง กลางปี 2022 กว่า ที่ประเทศไทยจะสามารถเข้า สู่ภาวะภูมิคุ้ม กันหมู่ได้แ ละ
เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่
เศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงหดตัวเพิ่ มเติมได้ตลอดทั้งปี

KKP Research ประเมินว่าแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยที่ทาได้อย่างล้าช้า จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนและยังเสี่ยงหดตัวเพิ่มเติมได้อีกตลอดทั้งปี 2021 นี้ จากหลายปัจจัย ดังนี้
(1) การระบาดระลอกใหม่หลังจากนี้ที่ยัง มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งจะส่ง ผลสาคัญ ต่อทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศและ
แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทย ผ่านมาร่วมปีกว่า แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วโลก
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไทยที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นระลอกที่สามแล้ว ชัดเจนว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งโควิด -19 ได้ คือ
วัคซีน ตราบใดที่ประชากรในประเทศยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงพอที่จะทาให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ก็จะตกอยู่ในวังวนของปัญหา
การระบาดระลอกต่อ ๆ ไป กระทบทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและความสามารถในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
(2) ความสามารถในการรองรับด้านสาธารณสุขอาจถึงขีดจากัด แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ระบบสาธารณสุขดีที่สุด แต่การระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงและการขาดการวางแผนในการรองรั บผู้ป่วยจานวนมากล่วงหน้าทา
ให้ระบบสาธารณสุขอาจถึงขีดจากัดได้เร็วกว่าคาด ในกรณีการระบาดระลอกปัจจุบันมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจานวน
กว่า 25,000 คน KKP Research ประเมินว่าหากจานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาเพิ่มขึ้นถึง 30,000 คน จะทาให้ระบบสาธารณสุข
ถูกทดสอบอย่างรุนแรง และอาจทาให้ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการควบคุมการระบาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รุนแรงขึ้น
(3) แผนการนาเข้าวัคซีนของรัฐบาลไทยยังคงฝากความหวังไว้กับ AstraZeneca เกือบทั้งหมด และยังพึ่งพาการผลิตจากแหล่ง
เดียว ทาให้ยังมีความเสี่ยงอยู่สูงจากทั้งเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนต่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆ ผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน และ
ปัญหาในการผลิตวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย แตกต่างจากหลายประเทศที่มีการกระจายความเสี่ยงจากวัคซีนหลากหลายผู้ผลิต
(รูปที่ 13) ดังนั้น การเลือกใช้วัคซีนตัวเดียวเป็นหลักสาหรับคนทั้งประเทศจึงเป็นความเสี่ยงสาคัญและสร้างความไม่แน่นอนต่อ
เศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล
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รูปที่ 13: นโยบายวัคซันของภาครัฐไทยพึ่งพาวัคซีน จาก AstraZenaca เกือ บทัง
้ หมด
แตกต่างจากประเทศอืน
่ ทีม
่ ก
ี ารกระจายความเสีย
่ งจากหลายแหล่งผลิต

ที่มา: BofAS, KKP Research

(4) จากประสบการณ์ในต่างประเทศ แม้เริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว
การติดเชื้ออาจจะไม่ได้ลดลงในทันที (รูป14) โดยเฉพาะหาก
มีการผ่ อนคลายข้อจากัดในการเดินทางเร็วเกินไป มาตรการ
ต่าง ๆ และการระวังตัวอาจจะยังคงต้องมีต่อไป เพื่อไม่ให้เกิด
การระบาดขึ้น อี ก จนกว่า จะฉีด วั ค ซีน ได้ ม ากถึ งระดั บ หนึ่ ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงอาจจะใข้เวลาสักระยะ

รูปที่ 14: แม้มก
ี ารฉีดวัคซีนไปแล้วยังต้องอาศั ยเวลาเพิ่ ม เติมกว่า
ทีก
่ ารติดเชือ
้ จะลดลงและควบคุมการระบาดได้

ที่มา: BofAS, KKP Research

นโยบายการเงินและการคลังทาได้เพี ยงประคับประคอง

นอกเหนือจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ มาตรการเพื่อควบคุมการระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงและต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจและกระแสเงินสดของธุรกิจ แรงงาน และครัวเรือน อย่างไรก็ดี หากนโยบายด้านวัคซีนยังไม่
สามารถบรรลุผลสาเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงมีความเสี่ยงต่อการระบาดรอบใหม่อีกในอนาคต ซึ่ง
ต้องอาศัยการเยียวยาและแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การลาดับความสาคัญในการใช้เงินของรัฐในปัจจุบันจึง
ควรเน้นการบริหารทรัพยากรเพื่อควบคุมการติดเชื้อ การสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุข การจัดหาวัคซีน การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ และการกระตุ้นเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหลังการระบาด
KKP Research คาดการณ์ว่าในระยะสั้น นโยบายการคลังจะยังคงเน้นการใช้มาตรการเยียวยาประเภทเงินโอนต่อไปอีก โดยจะ
ใช้งบประมาณจากวงเงิน พรก. เงินกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ที่ยังคงเหลือประมาณ 2.5 แสนล้านบาทภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จาเป็น
สาหรับการสร้างงานและการสร้างรากฐานการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวจะยังคงไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
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แม้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อรายได้ น่าจะเข้าใกล้เพดานตามกฎหมายที่ร้อยละ 60 แต่ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ปรับลดลงมา
ค่อนข้างมาก ประเทศไทยยังมีความสามารถในการกู้เพิ่มได้หากมีความจาเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อควบคุมการระบาด เยียวยา และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ตราบเท่าที่การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับลาดับความสาคัญของการใช้เงิน มีการรั่วไหลน้อย
และให้ความมั่นใจกับตลาดได้ว่าจะมีมาตรการเพื่อรักษาวินัยทางการคลังอย่างยิ่งยวด
สาหรับด้านนโยบายการเงิน KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบี้ยที่
ระดับ 0.5% ไปตลอดปีนี้ ถึงแม้จะมีการระบาดระลอกใหม่ที่กระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่มาตรการส่วนใหญ่จะเน้นไป
ที่การใช้มาตรการด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ล่าสุดได้มีการออกมาตรการทางการเงินภายใต้โครงการ ‘สินเชื่อ
ฟื้นฟู ’ และ ‘พักทรัพย์ พักหนี้ ’ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้และให้โอกาสในการปรับตัวแก่ผู้ ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ
อย่างไรก็ดี มาตรการเหล่านี้ ทั้งการเยียวยาและการพักชาระหนี้ เป็นเพียงการซื้อเวลาและแบ่งเบาภาระภาคธุรกิจและครัวเรือน
ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น หากรายได้และความสามารถในการทากาไรของธุรกิจและแรงงานไทยยังไม่กลับมาเป็นปกติจากการที่
ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกแล้วระลอกเล่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตคนก็
ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและจะยิ่งพอกพูนขึ้น เรื่อย ๆ ทางออกสาคัญ ณ เวลานี้คือความพยายามจัดหาและบริหารทรัพยากร
ด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาด พร้อมกับการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้กับคนไทยให้ได้เร็วที่สุด
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