
 

 

 
ฉบับท่ี 57/2564  

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 5/2564  

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี ขณะท่ี 
2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งน้ี กรรมการ 1 ท่าน 
ลาประชุม 

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
มากกว่าที่ประเมินไว้ และยังมีความเสี่ยงด้านต่่าอย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งโจทย์ส่าคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย  
ณ ปัจจุบัน คือ การเร่งควบคุมการระบาดและกระจายวัคซีน เพื่อฟื้นความเช่ือมั่นของประชาชนและเอื้อให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้กลับมาขยายตัว ขณะที่มาตรการทางการคลังและการเงินจะต้องเร่งช่วย 
ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังอยู่ในระดับสูง การช่วยเหลือต้องเร่งผลักดันผ่านการกระจายสภาพ
คล่องและลดภาระหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการการเงินจะมี
ประสิทธิผลมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่่า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 
ขณะที่กรรมการ 2 ท่าน เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นมาตรการเสริมในการช่วยพยุงเศรษฐกิจและ
รองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้า  

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.7 ในปี 2564 และ 2565 ตามล่าดับ โดยปรับ
ลดลงตามการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบมากในปีนีแ้ละแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลง
มากในปีหน้า ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากข้ึน โดยเฉพาะภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ อย่างไร
ก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงข้ึนจาก พ.ร.ก. กู้เงินล่าสุดและ
การส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี แม้ภาคการผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากการระบาดในโรงงานและการขาด
แคลนวัตถุดิบช่ัวคราว ส่าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิม การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ
ปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่่าอย่างมีนัยส่าคัญจาก
การระบาดทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน รายได้
และการจ้างงาน เพิ่มเติมจากผลกระทบต่อจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัย
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาด ทั้งนี้ 
มาตรการสินเช่ือฟื้นฟูที่ออกมาช่วยให้ธุรกิจ SMEs เข้าถึงสินเช่ือเพิ่มข้ึน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาคตามปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้
ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความส่าคัญต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขควรเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมไม่ให้การ
ระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลังควรเร่งเยียวยาและพยุงเศรษฐกิจ โดยดูแลตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ
เพิ่มข้ึนในจุดที่เปราะบางอย่างเพียงพอและทันการณ์ นโยบายการเงินต้องสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวม
ผ่อนคลายต่อเนื่อง ส่าหรับมาตรการด้านการเงินและสินเช่ือควรเร่งปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากข้ึน โดยเร่ง
กระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ มาตรการสินเช่ือฟื้นฟู มาตรการ
พักทรัพย์พักหนี้ และมาตรการอื่น ๆ  ของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบนัการเงนิเรง่
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เห็นผลในวงกว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการช่าระหนี้ของลูกหนี้ในระยะ
ยาว  

ภายใต้กรอบการด่าเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแล
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงนิ คณะกรรมการฯ ยังคงให้
น้่าหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส่าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยส่าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายและประสิทธิภาพของวัคซีน สถานการณ์การระบาด
ทั้งในและต่างประเทศ ความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเช่ือ โดยพร้อม
ใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจ่าเป็น  

              ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  4 สิงหาคม 2564 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน 
โทรศัพท์: 0 2283 6186, 0 2356 7872  
E-mail: MPStrategyDiv@bot.or.th  

mailto:MPStrategyDiv@bot.or.th


แถลงข่าว ผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2564
4 สิงหาคม 2564

โดย นายทิตนนัทิ ์มัลลิกะมาส
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงนิ

Mr.Titanun Mallikamas
Assistant Governor, Monetary Policy Group



1/4

สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ส่งผลให้มีมาตรการท่ีเข้มงวดข้ึน และท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ปรับลดลงในทุกภูมิภาค

ที่มา: Facebook Movement Range Maps 

การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ ก.พ. 63

มิย 64-16%

-15%

-13%

-17%

มิถุนายน 2564 1-21 กรกฎาคม 2564

จ านวนผู้ติดเช้ือใหม่เร่งข้ึนในทุกภูมิภาค สูงกว่าที่เคยประเมินไว้ 
รวมถึงส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ delta ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน

ที่มา: กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

/1 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี ตาก นครปฐม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

/2 สัดส่วนผู้ติดเชื้อรวมในรอบ 14 วันล่าสุด
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ (ค่าเฉลี่ย 7 วัน)

29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม/1

78% ของ GDP | 43% ของประชากร

จังหวัดอื่นๆ 48 จังหวัด 25%/2

75%/2

ข้อมูลล่าสุด 2 ส.ค.

Alpha
28%

Beta
3%

Delta
69%

สัดส่วนสายพันธุ์ท่ีเฝ้าระวัง (17-23 ก.ค. 64)
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เคร่ืองชี้ตลาดแรงงาน

ผู้เสมือนว่างงานรวม (SA) แรงงานย้ายถ่ิน (non-SA)
ผู้ว่างงานระยะยาว (SA, RHS)

ล้านคน แสนคน
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ระยะเวลาฟื้นตัวของการจ้างงานลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตร* 
จากระดับก่อนวิกฤต (ไตรมาส)

2551 (GFC) 2554 (มหาอุทกภัย)
2557 (การเมือง) 2563 (โควิด-19)

% การฟื้นตัว
จากก่อนวิกฤต

หมายเหตุ: * ค านวณจากกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตร ไม่รวมภาคก่อสร้าง จ านวน 11.4 ล้านคน
(คิดเป็น 30% ของก าลังแรงงานทั้งหมด)

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ และการค านวณของ ธปท.

ระลอกสอง 
(Q1/64)

ระลอกสาม
(Q2/64, –5.5%)

ระลอกแรก 
(Q2/63)

ผู้เสมือนว่างงาน 2.8 ล้านคน

แรงงานย้ายถิ่น 1.6 ล้านคน

ผู้ว่างงานระยะยาว 0.2 ล้านคน

การฟื้นตัวของการจ้างงานลูกจ้างมีลักษณะเป็น W-shaped 
และอาจใช้ระยะเวลายาวนานขึ้น

การระบาดระลอกสามท าให้ตลาดแรงงานเปราะบางมากข้ึน
(1) ผู้เสมือนว่างงานเพิ่มข้ึนคร้ังแรกในรอบปี (2) แรงงานเคลื่อนย้าย

กลับภูมิล าเนาเพิ่มข้ึน และ (3) ผู้ว่างงานระยะยาวเร่งตัว

Q2/64 
(level, non-SA)

หมายเหตุ: ว่างงานระยะยาว คือ ว่างงานนาน 1 ปี ขึ้นไป
ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ true และการค านวณของ ธปท.

การระบาดที่รุนแรงและ
ยืดเย้ือขึ้น จะท าให้การ
ฟื้นตัวล่าช้าออกไปอีก

จุดฟื้นตัว

ในไตรมาส 2/64 ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกสาม
ในระยะถัดไป คาดว่าจะปรับแย่ลงอีกจากการระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อกว่าเดิม
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ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตาม

• สถานการณ์การระบาดภายในประเทศ
• พัฒนาการด้านวัคซีน ท้ังประสิทธิภาพและการกระจายวัคซีน
• นโยบายการควบคุมโรคและนโยบายการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ

• สถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากการกลายพันธุ์
ของเช้ือไวรัส

• ปัญหา supply disruption ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้า
• ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐท้ังมาตรการทาง

การคลังและมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ภาคธุรกิจ

กรณี baseline กรณี minus

Scenarios 2564 2565 2564 2565

สถานการณ์แพรร่ะบาด
ควบคุมได้และทยอย
ผ่อนคลายมาตรการ

ต้น Q4/64

ยืดเยื้อและ
ผ่อนคลายมาตรการได้

ปลาย Q4/64

ลดวันกักตวันักท่องเทีย่ว
ต่างชาติเป็น 0 วัน

Q2/65 Q3/65

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
(ล้านคน)

0.15 6.0 0.1 2.0

ในระยะข้างหน้า ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกับเศรษฐกิจได้แก่การระบาดภายในประเทศและพัฒนาการด้านวัคซีน
ซึ่งจะส่งผลต่อการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตใินตลอดช่วงประมาณการ
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%YoY) 2564 2565

ประมาณการเดือนมิถุนายน 64 1.8 3.9

ปัจจัยฉุดรั้ง

เครื่องชี้เร็วกิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 64 ต ่ากว่าคาด -0.2 0.2

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อและรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ -1.1 0.6

นโยบายการเปิดประเทศที่ล่าช้า และความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง -0.3 -1.3

ปัจจัยสนับสนุน

มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มเติม 0.4 0.3

แนวโน้มการส่งออกสินค้าดีกว่าคาด 0.1 -

รวมการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน -1.1 -0.2

ประมาณการเดือนสิงหาคม 64 0.7 3.7

ระดับก่อน Covid-19

Real GDP
ล้านล้านบาท

กรณี Baseline
ส.ค. 64

มิ.ย. 64

2561           2562          2563           2564           2565          2566

โดยในกรณีฐานประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงจากประมาณการครั้งก่อนอย่างมีนัยส าคัญ

กรณี Minus
ส.ค. 64


