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NIDA FORECAST 2563-2564: Update กรกฎาคม 2563

2562 2563-F 2564-F

GDP Growth 2.4 -8.4 6.9

Headline Inflation 0.7 -0.9 1.0

Core Inflation 5.5 -0.1 0.1

Exchange rate (Baht/USD) 31.0 32.4 32.5

RP1 (end of period) 1.25% 0.50% 0.50%



9

NIDA FORECAST 2563 – 2564: Update กรกฎาคม 2563

2562 2563-F 2564-F

Private Consumption 4.5 -2.6 4.5

Private Investment 2.8 -16.2 15.0

Export Volume (good & services) -2.6 -21.9 12.7

Import Volume (good & services) -4.3 -16.5 458.2

Government  Consumption 1.4 2.9 0.7

Public Investment 0.1 6.3 6.0

GDP Growth 2.4 -8.4 6.9
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เศรษฐกิจไทยปี 2563

• ทุกองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทย ยกเว้นรายจ่ายภาครัฐ ชะลอตัวพร้อม ๆ กันในปี 2563
• ปัจจัยต่างประเทศ 

• การหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเดือนมีนาคม
• การชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศ ตามภาวการณ์ระบาดของ Covid-19ที่แพร่กระจายไปทั่ว

โลก (มูลค่าการส่งออกเดือนพฤษาคม 2563   -22.50%)

• ปัจจัยในประเทศ 
• มาตรการควบคุมการระบาด (lock-down) ส่งผลต่อการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน

• คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะถดถอย -8.4% 
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พยากรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563-2564

• คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะถดถอย -8.4%
• ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากปี 2563 - อัตราการเติบโต 6.9%
• ระดับ GDP ใน Q3/64 จะใกล้เคียงกับ GDP ใน Q4/62
• ระดับ GDP ณ สิ้นปี 2564 จะประมาณ 2/3 ของช่องว่างที่หายไปในช่วงวิกฤตโควิด
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เศรษฐกิจไทยปี 2564

• วิกฤตต้มย ากุ้ง
• วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

• วิกฤตโควิด

• วิกฤตน้ าท่วม
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เปรียบเทียบวิกฤตโควิด กับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต

• วิกฤตต้มย ำกุ้ง ปี 2540
• การกู้ยืมเงินต่างประเทศ+การลอยตัวค่าเงินบาท ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ในสถาบัน

การเงินและการลงทุนภาคเอกชน
• ค่าเงินบาทอ่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออก น าไปสู่การขยายตัวของ

การท่องเที่ยวไทย และ อุตสาหกรรมส่งออก เช่น อิเล็คโทนิกส์ ปิโตรเคมี
• ปัญหาหนี้เสียในสถาบันการเงินท าให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะกลไล

สินเชื่อชะงักงันไปหลายไป 
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เปรียบเทียบวิกฤตโควิด กับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต

• วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ปี 2551
• ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และตราสารการเงินในสถาบันการเงินสหรัฐฯ 

เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ และยุโรป 
• เศรษฐกิจไทยถดถอยรวดเร็วในช่วงสั้น (2551-2552) และฟ้ืนตัวเร็วในเวลาต่อมา
• นโยบายไทยเข้มแข็ง เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ + เงินโอน 2,000 บาท
• การส่งออกและการท่องเที่ยว การปรับตลาดส่งออกจากสหรัฐฯ และยุโรป เป็น

ประเทศเอเชีย (จีน+ASEAN)
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวในเวลาต่อมาจากมาตรการ QE ดอกเบี้ยต่ ามีผลต่อการฟื้น

ตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ฯ + การเติบโตของ digital economy
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เปรียบเทียบวิกฤตโควิด กับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต

• วิกฤตน  ำท่วมปี 2554
• อุทกภัยในภาคกลางของไทยซึ่ ง เป็นแหล่งอุตสาหกรรม การพาณิชย์ 

การคมนาคมคมของประเทศ น ามาซึ่ง supply disruption และการลดลงของ
การลงทุนจากต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงในฐานการผลิต

• เศรษฐกิจฟื้นตัวรวดเร็วในปี 2555 นโยบายกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน 
(รถคันแรก บ้านหลังแรก) ซึ่งได้รับผลน้อยที่สุดจากปัญหา
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มาตรการรับมือวิกฤตโควิดปี 2563

• วิกฤตโควิดปี 2563
• การชะงักงันทางเศรษฐกิจในประเทศจากการ lock-down
• การชะลอตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว 
• มาตรการการคลัง ใกล้เคียงกับปี 2551 
• พรบ เงินกู้ 1.9 ล้านเราไม่ทิ้งกัน (Transfer money + G-spending + Soft 

loan + Financial Stability)
• มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (เราเที่ยวด้วยกัน) 


