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ประเทศไทยเปิดรับปีใหม่ 2021 ด้วยการระบาดของโควิด-19 

ระลอกใหม่ท่ีเริ่มมาจากการตรวจพบผู้ติดเช้ือจ านวนมากท่ี 

เก่ียวโยงกับตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จ. สมุทรสาคร ต้ังแต่ช่วง

กลางเดือนธันวาคมท่ีผ่านมา หลังจากท่ีประเทศไทยไม่พบการติด

เช้ือในประเทศมายาวนานต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ท่ีน่ากังวล คือ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบน้ีมีแนวโน้มจะกระจายไปเป็น

วงกว้างและจะควบคุมได้ยาก จากการแพร่ระบาดในสถานท่ีสุ่ม

เส่ียง ท้ังตลาด สถานบันเทิง สถานท่ีเล่นการพนัน ท่ียากต่อการ

ควบคุมและการติดตามผู้สัมผัสเช้ือ จากมาตรการของภาครัฐท่ี

เข้มข้นน้อยกว่าครั้งก่อน และจากพฤติกรรมของผู้คนเองท่ีมีการ

เดินทางและพบปะกันมากข้ึนในช่วงเทศกาล จ านวนผู้ติดเช้ือใน

ประเทศจึงมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดระลอก

แรก (รูปท่ี 1) และได้กระจายไปราว 60 จังหวัดท่ัวประเทศ 

การระบาดระลอกใหม่น้ีแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเพ่ิงจะเริ่มฟ้ืนตัวในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาให้

กลับทรุดลง หรือยืดระยะเวลาการฟ้ืนตัวออกไปจากท่ีเคยคาดการณ์ไว้ พร้อมกับยังมีความไม่แน่นอนและปัจจัยเส่ียงหลาย

ประการท่ียังคงต้องติดตามในการประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิดรอบน้ี 

KKP Research ปรับลดการคาดการณ์ GDP เหลือ 2.0% 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ส าหรับปี 2021 ลงอีกครั้ง 

จากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศ โดยมองว่าการระบาดรอบนีจ้ะสง่ผลตอ่เศรษฐกจิไทยอย่างมีนัยส าคัญผ่าน 

2 ช่องทางหลกั คือ (1) การประกาศปดิเมอืงจะสง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศชะลอลงกวา่ทีเ่คยประเมินไว้ กระทบต่อ

การลงทุน การจ้างงาน รายได้และการบริโภค (2) นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีค่าดวา่จะกลับมาได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ มี

แนวโน้มล่าช้าออกไปกว่าเดิม  

 

 

 

ท่ีมา: ศบค. KKP Research 
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รปูที ่1 จ านวนผูต้ดิเชือ้ใหมใ่นประเทศ รายวนั 

Key takeaways: 

▪ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ส าหรับปี 2021 ลงจาก 

3.5% เป็น 2.0% จากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศท่ีน าไปสู่การปิดเมืองบางส่วน  

▪ ประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติปี 2021 ปรับลดลงจาก 6.4 เป็น 2 ล้านคน ในกรณีเลวร้ายคาดว่าจะ

ไม่สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้เลยท้ังปี  

▪ ปัจจัยส าคัญท่ีต้องติดตามคือ (1) การลุกลามของการติดเช้ือภายในประเทศ (2) ข้อจ ากัดด้านสาธารณสุขในการ

รองรับผู้ป่วย และ (3) ประสิทธิผลและความครอบคลุมในการแจกจ่ายวัคซีน  

เศรษฐกจิไทยปฉีล ูกบัการตอ่สู้กบัโควดิระลอกใหม ่
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KKP Research โดยเกยีรตนิาคนิภทัร ปรับลดการคาดการณ ์GDP ส าหรบัป ี2021 ลงจาก 3.5% เหลือ 2.0% (รูปท่ี 2) อย่างไร

ก็ตาม ประเมินว่าในกรณีเลวร้ายท่ีการแพร่ระบาดรุนแรงจนท าให้มาตรการปิดเมืองต้องมีความเข้มข้นข้ึน ท าให้ประเทศไทย

ไม่สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้ตลอดท้ังปี จะส่งผลให้ GDP อาจหดตัวได้ถึง -1.2%  

 

  Previous  

forecast 

New forecast New forecast 

%YoY Base case Worst case 

Real GDP 3.5% 2.0% -1.2% 

Private Consumption 3.0% 1.3% -3.3% 

General Government Consumption 3.5% 3.7% 4.5% 

Gross Fixed Capital Formation 5.1% 3.5% -3.4% 

   Private 4.0% 1.5% -8.1% 

   Public 8.0% 8.4% 8.5% 

Exports of Goods and Services 4.3% 1.6% -2.4% 

Imports of Goods and Services 4.7% 1.3% -4.5% 

Headline CPI 0.8% 0.9% 0.7% 

Policy rate (%) 0.50 0.25 0.25 

Tourist arrivals (Millions) 6.4 2.0 0.0 

ที่มา: KKP Research 

โควิด-19 ระลอกใหม่กระทบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว 

การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 มาตรการปิดเมืองบางส่วน การงดท ากิจกรรมนอกบ้านจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่

ระบาด และการฉีดวัคซีนในประเทศท่ียังไม่สามารถด าเนินการได้ในวงกว้างในช่วงครึ่งแรกของปี จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมี

นัยส าคัญใน 2 ด้านคือ 

1) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศจะสะดุดลงอีกครั้ง จากการระบาดและมาตรการท่ีมีแนวโน้มลากยาวกว่ารอบก่อน แม้ว่า

มาตรการควบคุมการระบาดในครั้งน้ีจะเน้นการควบคุมตามความเส่ียงของพ้ืนท่ีและธุรกิจ แต่สถานการณ์การระบาดท่ีมี

แนวโน้มรุนแรงควบคุมได้ยากกว่ารอบท่ีแล้ว อาจท าให้รัฐต้องใช้มาตรการควบคุมการระบาดในระยะเวลาท่ียาวนานกว่าครั้ง

ท่ีผ่านมา หรือสุดท้ายอาจต้องกลับมาใช้มาตรการท่ีเข้มงวดมากข้ึนเรื่อย ๆ หากไม่สามารถควบคุมการระบาดได้  

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในครั้งน้ีจังหวัดท่ีมีการแพร่ระบาดสูงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยขนาดเศรษฐกิจโดยรวม

ของพ้ืนท่ีเส่ียงสูง 28 จังหวัดคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของ GDP ท้ังประเทศ (รูปท่ี 3) จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้คาดว่าแม้การปิด

เมืองจะเข้มงวดน้อยลงแต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมจะยังคงรุนแรงใกล้เคียงกับรอบท่ีผ่านมา 

เศรษฐกิจในไตรมาส 1 จะหดตัวรุนแรง ก่อนจะค่อย ๆ ฟ้ืนตัวในไตรมาสถัดไป (รูปท่ี 4) คาดการณ์ว่า รัฐจะสามารถควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซ่ึงจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีได้รับ

ผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับในไตรมาส 2 ปี 2020 โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวลงรุนแรงและ

จะฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าท่ีเคยประเมินไว้ ส่งผลให้ GDP ในไตรมาสแรกมีโอกาสโตติดลบถึง 6.1%  และหากการระบาดจบลงตามคาด 

เศรษฐกิจจะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างช้า ๆ ในช่วงไตรมาส 2 

รปูที ่2 การคาดการณ ์GDP ป ี2021 ในกรณฐีานและกรณเีลวรา้ย 
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2) นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตอิาจกลบัมาได้ช้ากว่าที่คาด ซ่ึงเป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) การระบาดระลอกใหม่ในประเทศท าให้

คนไทยกลับมามีความกังวลในการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ และในทางกลับกันนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีการระบาดอยู่

ในระดับต่ าแล้ว เช่น จีน ก็อาจลังเลท่ีจะเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย และ (2) แม้ไทยจะมีแผนส าหรับการผลิตและใช้วัคซีนใน

ประเทศ แต่ต้องรอถึงช่วงครึ่งหลังของปีกว่าจะมีการเริ่มฉีดได้ในวงกว้างข้ึน ซ่ึงอาจไม่ทันส าหรับการเปิดรับนักท่องเท่ียวใน

ไตรมาส 3 KKP Research จึงปรบัประมาณการจ านวนนกัทอ่งเทีย่วส าหรบัป ี2021 ลงจากทีเ่คยคาดวา่จะกลับมาได้ 6.4 ล้าน

คนในไตรมาส 3 และ 4 เหลือเพียง 2 ล้านคนในไตรมาส 4 เท่านั้น (รูปท่ี 5)   

v 

 

 

ท่ีมา: TAT, KKP Research 
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รปูที ่3 สดัสว่นของ GDP รายจงัหวดั  

พืน้ทีค่วบคมุสงูสดุมขีนาดเศรษฐกจิรวมกวา่ 70% ของเศรษฐกจิทัง้ประเทศ 
 

 

 

                           หมายเหตุ: สีแดงเข้ม = พืน้ที่ควบคุมสูงสุด, สีส้ม = พื้นที่ควบคุม, สีเหลือง = พื้นทีเ่ฝ้าระวัง 

                          ที่มา: NESDC, KKP Research 

รปูที ่4 เศรษฐกจิไทยจะหดตวัลงอกีครัง้ในชว่งไตรมาส 1 ป ี2021  

กอ่นจะกลบัมาขยายตวัอยา่งชา้ ๆ หากการระบาดจบลง 

รปูที ่5  KKP Research คาดวา่จะมนีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ2 ลา้นคนในป ี2021 

จากเคยคาดที ่6.4 ลา้นคน ในกรณเีลวรา้ยอาจไมม่ีทอ่งเทีย่วเลยตลอดทัง้ป ี



 
 

 

                                   เศรษฐกิจไทยปีฉลู กับการต่อสู้กับโควิดระลอกใหม่ 

4 KKP Research | Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

ส่งออกช่วยพยุงเศรษฐกิจ แต่ยังมีความเสี่ยง 

การส่งออกจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในปีนี้โดยจะสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างช้า ๆ ตามเศรษฐกิจโลก นอกจากความ

คืบหน้าเรื่องวัคซีนแล้ว อีกหน่ึงปัจจัยส าคัญท่ีอาจช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีน้ี คือ เศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มส่ง

สัญญาณฟ้ืนตัวต่อเน่ืองตามการฟ้ืนตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะยังหนุนให้การส่งออกไทย

สามารถขยายตัวได้ในปีน้ี 

ในช่วงที่ ผ่ านมาพบว่าการส่งออกไทยยัง ฟ้ืนตั วช้ ากว่า 

หลายประเทศในภูมิภาค (รูปท่ี 6) เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของ

การค้าระหว่างประเทศยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี 

ในขณะท่ี สินค้าส่งออกไทยมีสัดส่วนของสินค้ากลุ่มน้ี น้อย 

นอกจากน้ี ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าท่ีเกิดต่อเน่ืองมาจากปี

ก่อน และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนต่อเน่ือง จะยังคงเป็นความเส่ียงท่ี

อาจท าให้การส่งออกไทยในปี 2021 ขยายตัวได้น้อยลงกว่าท่ีเคย

ประเมิน ในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามความเส่ียงจากการ

ระบาดของโควิด-19 ท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาในภาคการผลิตใน

ประเทศท่ีสามารถกลับมากระทบการส่งออกเพ่ิมเติมได้เช่นกัน 

ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ โดยหากสถานการณ์การ

ระบาดยืดเย้ือและรุนแรง คาดว่าในกรณีเลวร้ายอาจต้องมีมาตรการท่ีจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจยาวนานถึง 2 ไตรมาส

เพ่ือควบคุมการระบาดของโควิดท่ีรุนแรงข้ึน ภาคการผลิตและการส่งออกอาจประสบปัญหาจากความจ าเป็นต้องปิดโรงงาน

ช่ัวคราวและการขนส่งสินค้า อีกท้ังหากวัคซีนไม่ได้ผลตามคาด อาจท าให้ไม่สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้เลยในปีน้ี 

ในกรณีเลวร้าย KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัวต่อเนื่องที่ -1.2% ในปี 2021 

 

ผลกระทบจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

การระบาดระลอกใหมแ่ละมาตรการปิดเมืองจะท าให้ธุรกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวกลับไปหดตัวอีกครั้ง ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ท่ีผ่านมา 

เริ่มปรากฏสัญญาณการฟ้ืนตัวของธุรกิจในแทบทุกกลุ่ม ซ่ึงเกิดจากการฟ้ืนตัวของใช้จ่ายในประเทศหลังการเปิดเมืองและการ

ส่งออก อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวจะยังหดตัวรุนแรงอยู่แต่ก็สามารถฟ้ืนตัวได้บ้างตามอุปสงค์ใน

ประเทศ (รูปท่ี 7) การระบาดระลอกใหม่และการปิดเมืองท่ีท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลงจะส่งผลต่อธุรกิจในลักษณะ

ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส 2 ปีก่อน คือ ธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มของคน เช่น การเดินทาง การท่องเท่ียวในประเทศ 

ร้านอาหาร การค้าปลีก จะได้รับกระทบรุนแรง ในขณะท่ีภาคการผลิตเพ่ือส่งออกสินค้าอาจเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบ

มากนักจากเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวได้ 

 

 

 

ท่ีมา: CEIC, KKP Research 

Thailand

-0.7

Vietnam, 10.7

Taiwan, 6.0

South Korea, 

4.1

-30

-20

-10

0

10

20

30
Export growth (%YoY)

รปูที ่6 การสง่ออกไทยฟืน้ตวัไดช้า้กวา่หลายประเทศในภมูภิาค 
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สัญญาณการฟ้ืนตวัของการจา้งงานในชว่งทีผ่า่นมายงักระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจท่ีเริ่มกลับมาจ้างงานอีกครั้ง

เป็นกลุ่มท่ีไม่ได้พ่ึงพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นหลัก และฟ้ืนตัวได้ตามการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ เช่น 

อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค ในขณะท่ีการจ้างงานในภาคบริการท่ีพ่ึงพารายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติยังไม่สามารถ

ฟ้ืนตัวได้ดีนัก (รูปท่ี 8) นอกจากน้ี ถึงแม้ตัวเลขทางการของการจ้างงานจะไม่ได้หดตัวรุนแรงมากนัก และอัตราการว่างงาน

ในเดือนล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายนยังอยู่ท่ีระดับต่ าเพียง 2.0% แต่มีแรงงานจ านวนมากท่ีแม้จะมีงานท าอยู่ แต่ถูกลดจ านวน

ช่ัวโมงการท างานลง โดยผู้ท่ีเสมือนว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูง (รูปท่ี 9) และในจ านวนน้ีผู้ท่ีท างานต่ ากว่า 10 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ยังคงมีทิศทางเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง (อยู่ท่ี 4.2 แสนคนในเดือน พ.ย. 2020 เพ่ิมข้ึน 23% จากเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า) อีก

ท้ังแรงงานท้ังในและนอกระบบท่ีประกอบอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระท่ียังคงท างาน แต่รายรับน้อยลงจากภาวะเศรษฐกิจท่ี

ซบเซา น่ันหมายถึงรายได้ท่ีหายไปของภาคแรงงานจะรุนแรงกว่าตัวเลขการเลิกจ้างมาก ซ่ึงจะกระทบต่อเน่ืองไปถึงก าลังซ้ือ

และความสามารถในการช าระหน้ีของภาคครัวเรือน  
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รปูที ่7 เปรยีบเทยีบอตัรา

การเตบิโตของรายไดใ้นแต่

ละกลุม่ธรุกจิชว่ง 

ไตรมาส 2 และ 3 2020 

 

ถงึแมใ้นไตรมาส 3 2020 

จะมกีารคลายลอ็คดาวน ์

แตห่ลายธรุกจิยงัคงไดร้บั

ผลกระทบตอ่เนือ่งจาก 

COVID-19 และภาวะ

เศรษฐกจิทีซ่บเซา 

 

 

ท่ีมา: NESDC, KKP Research 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: NSO, KKP Research 

รปูที ่8 การจา้งงานในกลุม่บรกิารเริม่มสีัญญานฟืน้ตัวขึ้นในชว่งปลายปทีีผ่่านมา แต่

เสี่ยงสะดดุลงอกีครัง้จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสองในช่วงตน้ปนีี ้

รปูที ่9 จ านวนผูว้า่งงานและผูเ้สมอืนวา่งงานในชว่งสิน้ปทีี่ผา่นมายงัคงอยูใ่นระดบัสงู

ถงึ 2.2 ลา้นคน ถงึแมจ้ะลดลงมาจากชว่งลอ็คดาวน์ครัง้ทีแ่ลว้ 

 

  Average Aug-Oct 2020 

  November 2020 

 

ท่ีมา: NSO, KKP Research 
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การระบาดระลอกสองและการปิดเมืองจะซ้ าเติมให้การจ้างงานในภาพรวมกลับมาแย่ลงและอาจรุนแรงกว่ารอบก่อน จึง

ประเมินว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงท่ีธุรกิจหลายแห่งอาจจ าเป็นท่ีต้องขยับจากการลดช่ัวโมงการท างานของพนักงานไปเป็นการ

เลิกจ้างถาวร เน่ืองจากแบกรับต้นทุนต่อไปไม่ไหวหลังจากท่ีอั้นมาตลอดปีท่ีผ่านมา กลุ่มธุรกิจท่ีน่ากังวลท่ีสุดคือ ธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวและการบริการท่ียังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ในช่วงท่ีผ่านมา กลับถูกซ้ าเติมอีกครั้งจากการระบาดรอบ

ใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีสายป่านไม่ยาวพอ อาจน าไปสู่การเลิกจ้างงานในวงกว้างได้ 

จับตา 3 ปัจจัยเสี่ยง GDP 2021 อาจโตติดลบ 

ความรุนแรงของผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าข้ึนอยู่กับสถานการณ์การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ติดเช้ือ ระยะเวลาท่ีใช้

ในการควบคุมการแพร่ระบาด และความเข้มข้นของมาตรการภาครัฐท่ีอาจส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความ

เก่ียวเน่ืองกันและข้ึนอยู่กับความเส่ียงส าคัญ 3 ด้านคือ 

1) การลุกลามของการติดเชื้อในประเทศ ความพิเศษของเช้ือไวรัสโควิด ท่ี

ท าให้ค่อนข้างยากท่ีจะควบคุมการแพร่ระบาด คือ การท่ีผู้ติดเช้ือมีท้ังท่ี

แสดงอาการและไม่แสดงอาการ (asymptomatic) โดยจากการรายงาน

ของ CDC ซ่ึงอ้างอิงสถิติล่าสุดในสหรัฐอเมริกาประเมินว่า ผู้ติดเช้ือโค

วิด-19 ท่ีไม่แสดงอาการมีถึง 40% และอาจสูงถึง 80% หากนับรวมผู้ท่ีมี

อาการเพียงเล็กน้อย ซ่ึงท าให้ไม่มีการตรวจพบ แต่สามารถแพร่เช้ือไปยัง

ผู้อื่นได้โดยท่ีไม่รู้ตัวท้ังผู้แพร่และผู้รับเช้ือ  การท่ีประเทศไทยไม่มีการตรวจ

เช้ือแบบเชิงรุกในวงกว้าง จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจ านวนผู้ติดเช้ือแฝงท่ี

สามารถแพร่เช้ือได้ (silent carriers) ในประเทศไทยจะสูงกว่าตัวเลขท่ีมี

การรายงานอยู่หลายเท่าตัว ซ่ึงจะท าให้การติดตามการสัมผัสและตรวจ

เช้ือ (tracing and testing) และการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้ยาก 

เม่ือประกอบกับการพบปะเดินทางสังสรรค์ของผู้คนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในช่วง

วันหยุดตามเทศกาล และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีไม่เข้มงวดเท่า

รอบท่ีแล้ว จึงน่าจะมีโอกาสท่ีจะเห็นจ านวนผู้ติดเช้ือในประเทศเพ่ิมในอัตรา

ท่ีเร่งข้ึนในระยะอันใกล้ และเส่ียงท่ีจะลากยาวกว่าการระบาดในระลอกแรก 

อีกหน่ึงมิติท่ีแตกต่างของการระบาดครั้งน้ีกับครั้งท่ีแล้ว คือ ในรอบน้ีมี

การแพร่ระบาดรุนแรงในกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 

(migrant workers) ท่ีเป็นก าลังส าคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ

ไทย ซ่ึงอาจรวมถึงแรงงานท่ีลักลอบเข้าประเทศและท างานอย่างผิด

กฎหมายด้วย ประกอบกับสภาพแวดล้อมในการท างานและอยู่อาศัยท่ีเส่ียง

ต่อการแพร่กระจายของเช้ือ จะย่ิงท าให้การตรวจสอบและควบคุมในกลุ่ม

แรงงานท าได้ยาก หากสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มแรงงานขยายวง

ลุกลามขึน้ อาจมคีวามเสีย่งทีท่างการจะมมีาตรการเข้มงวดมากขึ้นในกลุ่ม

นี้และอาจกระทบต่อภาคการผลิตของไทยในระยะสั้นได้ โดยเฉพาะในเขต

จังหวัดและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวเข้มข้น (รูปท่ี 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, KKP Research 

รปูที ่10: จ านวนแรงงานตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตท างานโดยถกูกฎหมาย 
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2) ข้อจ ากัดด้านสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ถึงแม้

มาตรการในปัจจุบันท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเอง จะท าให้

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ระดับหน่ึงโดยท่ียังไม่ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจรุนแรงเท่ากับการล็อคดาวน์ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปีท่ี

แล้ว แต่หากจ านวนผู้ป่วยติดเช้ือท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เพ่ิมข้ึนเกินขีดความสามารถในการรองรับในด้านสาธารณสุข ก็อาจ

น าไปสู่มาตรการควบคุมการระบาดท่ีจ าเป็นต้องเข้มงวดมากข้ึนโดย

หลีกเล่ียงไม่ได้ 

ข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการรับมือกับการเพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยโควิด-19 อาจ

ไม่ใช่จ านวนเตียงในโรงพยาบาลซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ท้ังส้ิน 177 ,000 

เตียงท่ัวประเทศ (มีการใช้การอยู่ 75%) ท่ียังสามารถเพ่ิมข้ึนได้จาก

การสร้างโรงพยาบาลสนามในกรณีจ าเป็น  แต่คอขวดในการรับมือ

กับผู้ป่วยโควิด-19 จะอยู่ ท่ี จ านวนห้องแยกโรคความดันติดลบ 

(negative pressure rooms) ท่ีสามารถป้องกันการแพร่กระจายของ

เช้ือโรคในอากาศ จ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนัก ( ICU beds) 

เครื่องช่วยหายใจ (ventilators) และจ านวนบุคลากรทางการแพทย์

และพยาบาลส าหรับดูแลผู้ป่วย ICU 

KKP Research โดยเกยีรตนิาคนิภทัร ประเมนิวา่ หากจ านวนผูป้ว่ยที่

ตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาล (active hospitalization) เพ่ิมขึน้ถงึ 

15,000-20,000 คน (ปจัจบุนัอยูท่ีร่าว 5,000 คน) จะถงึจดุทีเ่กนิ

ความสามารถดา้นสาธารณสขุในการรองรบัได ้ และมีโอกาสท่ีจะเห็น

มาตรการล็อคดาวน์กลับมาอีกครั้ง  ท้ังน้ี อยู่ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า 1 

ใน 4 ของผู้ป่วยโควิดท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ป่วย 

ICU และ 50% ของทรัพยากรทางการแพทย์ท่ีมีอยู่และใช้การอยู่ใน

ปัจจุบัน (รูปท่ี 11) สามารถน ามาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดได้  

อย่างไรก็ดี การกระจายตัวของทรัพยากรทางการแพทย์ท่ีแตกต่าง

กันในแต่ละพ้ืนท่ีอาจเป็นข้อจ ากัดท่ีมากข้ึนในกรณีท่ีมีการแพร่ระบาด

รุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับผู้ป่วยได้น้อย (รูปท่ี 12) 

ดังน้ัน หากการแพร่ระบาดเร่งตัวข้ึนอย่างรวดเร็วหรือลากยาว

ออกไปเป็นเวลานานก็จะย่ิงสร้างข้อจ ากัดด้านสาธารณสุข ท้ังด้าน

เครื่องมือและยารักษาผู้ป่วย ตลอดจนความเหน่ือยล้าของบุคลากร

ทางการแพทย์ และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมมากย่ิงข้ึน 

3) ประสิทธิผลและความครอบคลุมในการแจกจ่ายวัคซีน วัคซีนป้องกันโควิดเป็นกุญแจส าคัญของการท่ีเศรษฐกิจและการใช้

ชีวิตของผู้คนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นความหวังท่ีประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้อีกครั้ง  ส าหรับประเทศ

 

 

 

 

  ท่ีมา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจ าปี 2562  

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการประเมินโดย KKP Research 

1

เครือ่งมอืทางการแพทย์

ในการรกัษาผูป้ว่ยตดิเชือ้รนุแรง

ห้องแยกโรคความดันลบ     ~ 1,500

เตียงผูป้ว่ย ICU  7,700-10,000

เคร่ืองชว่ยหายใจ ~ 10,000

 

 

 

 

 

ท่ีมา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจ าปี 2562  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการประเมินโดย KKP Research 

รปูที ่12: จ านวนเตยีงผูป้ว่ยหนกั (ICU) ทัว่ประเทศ 

รปูที ่11: เครือ่งมอืทางการแพทยใ์นการรกัษาผู้ปว่ยตดิเชื้อรนุแรง 
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ไทยตามการรายงานของทางการ ไทยจะได้รับวัคซีน Coronavac ท่ีผลิตโดยบริษัท Sinovac Biotech ของประเทศจีน รวม

ท้ังส้ิน 2 ล้านโดส ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนน้ีและได้ส่ังจองวัคซีนจาก AstraZenaca อีก 26 ล้านโดส ซ่ึงทางการคาด

ว่าจะได้รับในช่วงกลางปี 2564 และหากเป็นไปตามแผน ประชากรไทยประมาณ 20% จะได้รับวัคซีนภายในส้ินปีน้ี (รูปท่ี 13) 

อย่างไรก็ดี ความคาดหวังจากวัคซีนอาจจะสะดุดลงได้ หากวัคซีนท่ีออก

ใช้มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 ต่ ากว่าท่ีคาด หรือไม่สามารถ

ป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ท่ีแพร่ระบาดรุนแรงกว่าเดิมได้ หรือมี

ผลข้างเคียงรุนแรง หรือการกระจายและการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ 

รวมท้ังประเทศไทยท าได้อย่างล่าช้า ซ่ึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึนได้เก่ียวกับวัคซีนน้ีจะท าให้การประเมินการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ มี

ความเส่ียงท่ีจะไม่ฟ้ืนได้เร็วตามท่ีคาด และในกรณีเลวร้ายของไทยหาก

วัคซีนไม่เป็นไปตามท่ีหวัง อาจหมายถึงประเทศจะไม่สามารถเปิดรับ

นักท่องเท่ียวต่างชาติได้เลยตลอดท้ังปี 2564  

นโยบายจ าเปน็ตอ้งท ามากขึน้ 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่าในสถานการณ์ท่ี

เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปอีกครั้งเช่นน้ี สร้างความเส่ียง

อย่างมากต่อความอยู่รอดของภาคธุรกิจและภาวะความเป็นอยู่

ของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเปราะบางและยังไม่สามารถ

ฟ้ืนตัวได้เต็มท่ีจากวิกฤตโควิดระลอกท่ีแล้ว ภาครัฐจ าเป็นต้องมี

บทบาทมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมาในการช่วยเหลือเยียวยาภาคธุรกิจ

และแรงงาน รวมท้ังกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมจนกว่าการแพร่

ระบาดและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ ถึงแม้บางโครงการ เช่น ‘คน

ละครึ่ง’ และ ‘เราเท่ียวด้วยกัน’ จะค่อนข้างประสบความส าเร็จและ

ลงสู่ประชาชนและธุรกิจได้จริง แต่ก็ยังนับเป็นเม็ดเงินเพียงส่วน

น้อย  หากเปรียบเทียบขนาดของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน

นโยบายการคลังกับประเทศอื่นจะพบว่าไทยยังมีการใช้จ่ายจาก

ภาครัฐในระดับท่ีต่ ามาก อีกท้ังการใช้งบประมาณในการกระตุ้น

เศรษฐกิจที่ประกาศไว้ขนาด 1 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา ใน

ปัจจุบันยังถูกใช้ไปเพียงราวครึ่งหนึ่งเท่านั้น (รูปท่ี 14) แสดงถึง

ความล่าช้าในการผลักดันมาตรการและโครงการต่าง ๆ ท่ีจะช่วย

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากข้ึน 

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่าภาครัฐควรต้องผลักดันนโยบาย ท้ังมาตรการเยียวยาระยะส้ันเพ่ือเป็นการ

ประคับประคองภาคธุรกิจและแรงงาน และนโยบายการลงทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะยาวท่ีจะเป็นการเพ่ิมการจ้าง

งานและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจอีกทางหน่ึงด้วย  ท้ังน้ี ประเดน็เรือ่งเพดานหนีส้าธารณะที่ 60% ของ GDP ไม่ควรเป็น

ข้อจ ากดัในภาวะวกิฤตทีส่รา้งความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความเดือดร้อนต่อประชาชนรุนแรงเช่นนี้ หากการกู้เงินของ

ภาครัฐเป็นไปเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รั่วไหลน้อย และมีแผน

 

 

 

ท่ีมา: ThaiME, BoT,  KKP Research 

400,000

500,000

400,000

45,000

555,000

(BoT) กองทนุเพือ่รกัษา

สภาพคลอ่ง

ของการระดมทนุในตลาด

ตราสารหนี ้(BSF)

(BoT) สินเชือ่ดอกเบีย้ต่ า 

(Soft loan)

(Fiscal) งบประมาณเพือ่

ฟื้นฟเูศรษฐกจิและสงัคม

(Fiscal) มาตรการดา้น

สาธารณสขุ

(Fiscal) มาตรการเยยีวยา

ประชาชน

ผลเบกิจา่ย วงเงนิทีอ่นมุตัแิลว้ กรอบวงเงนิ 

มาตรการภาคการคลัง

วงเงินรวม 1 ล้านล้านบาท

รปูที ่14: การใชง้บประมาณภายใต ้พ.ร.ก. เยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 

วงเงนิทัง้สิน้ 1.9 ลา้นล้านบาท 

 

 

 

ท่ีมา: รายงานข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข,  

KKP Research 

วัคซนีโควดิ-19 ที่คาดวา่ไทยจะไดร้บั

Sinovac 2 แสนโดส 

Sinovac 8 แสนโดส

AstraZeneca 26 ล้านโดส

Sinovac 1 ล้านโดส  

กุมภาพนัธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

คร่ึงปีหลงั 2564

รปูที ่13: วคัซนีโควดิ-19 ทีค่าดวา่ไทยจะไดร้บั 
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KKP Research โดยกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร 

 ณชา อนันต์โชติกุล    ผู้อ านวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์ 

ชินวุฒ์ิ เตชานุวัตร์   ผู้อ านวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม 

ณิชารีย์ อรัญ     นักวิเคราะห์ 

ลัทธกิตต์ิ  ลาภอุดมการ   นักวิเคราะห์ 

ธนัชพร นันทาภิวัธน์   นักวิเคราะห์ 

เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล   นักวิเคราะห์ 

วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธ์ิ   นักวิเคราะห์ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหลง่ข้อมลูที่เปดิเผยต่อสาธารณชน ทัง้นี้ข้อคิดเหน็ที่ปรากฏเปน็ความคิดเห็นของฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยทุธ์ไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบั

กลุ่มธรุกิจการเงนิเกยีรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ในการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเข้มงวด ก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและประชาชนโดยรวมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

(ดูบทความ “จากมาตรการเยียวยาสู่มาตรการกระตุ้นรอบใหม่ บทบาทภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหน”) 

ในด้านนโยบายการเงิน KKP Research มองว่านโยบายการเงินจ าเป็นต้องผ่อนคลายเพ่ิมเติม ท้ังเพ่ือสนับสนุนการกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาคการคลัง และเพ่ือเป็นการตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจมี

แนวโน้มสะดุดลงจากการระบาดระลอกสอง โดยท่ัวไปนโยบายการเงินจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการส่งผ่านเข้าสู่ภาค

เศรษฐกิจจริง การตอบสนองท่ีช้าจะเปิดความเส่ียงให้เกิดการหดตัวขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจ  ผู้ท านโยบายสามารถเร่งผ่อน

คลายทางนโยบายผ่านการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ิมเติม รวมถึงการพิจารณาใช้นโยบายการเงินแบบใหม่ 

(unconventional policy) อื่น ๆ ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้สภาพคล่องในระบบไหลไปสู่เศรษฐกิจจริงมากข้ึน และอาจช่วยลดแรง

กดดันต่อค่าเงินบาทอีกทางหน่ึงด้วย  ควบคู่ไปกับการเร่งปลดล็อคเงื่อนไขของมาตรการด้านสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้จริงและเป็นวงกว้างมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

https://media.kkpfg.com/document/2020/Oct/KKP%20Research_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99_Edit.pdf

