รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไทย

สถานะการวางงานและนิวนอรมอลคลายล็อคไวรัสโควิด-19
โดย ดร.ธนิต โสรัตน
รองประธานสภานายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย
วันเสารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เปนที่ทราบดีวาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหมีผูติดเชื้อสะสมทะลุสี่ลานคนและมีผูเสียชีวิตนาจะเกิน
สองแสนคน ประเทศต างๆ มี การป ด สนามบิ น ไปจนถึ งป ด เมื องส งผลต อการเดิน ทางไปมาหาสู  ทางอากาศลดลงเกิ นกวา
รอยละ 60 การล็อคดาวนพื้นที่กระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางรุนแรงมากที่สุดในรอบเกือบ 70 ป ไตรมาสแรกของป 2563
จีดีพีของประเทศที่เปนคูคาหลักของไทยอยูในสภาวะหดตัว เชน ประเทศจีนติดลบรอยละ -6.8, อังกฤษติดลบรอยละ -6.5,
ฝรั่งเศสติดลบรอยละ -5.8, ญี่ปุนติดลบรอยละ -5.2, สหรัฐอเมริกาติดลบรอยละ -4.8, สิงคโปรติดลบรอยละ -3.5 คาดการณวา
แนวโนมเศรษฐกิจโลกจะอยูในสภาวะถดถอย โดยเฉพาะหากยังไมสามารถยับยั้งการแพรระบาดภายในเดือนพฤษภาคม 2563
จะยิ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและการฟนตัวอยางนอยจะตองไปถึงไตรมาส 3 และเปนลักษณะ “U-Shaped Recovery”
คือฟนตัวแบบชาๆ
องคกรการเงินระหวางประเทศหรือ “IMF” ประเมินวาการเงินโลกจะมีการตึงตัวเศรษฐกิจโลกจะหดตัวมากกวารอยละ
3.0 ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปเศรษฐกิจจะติดลบรอยละ -7.5 การแพรระบาดจะสงผลตอการถดถอยครั้งใหญของโลก
ประเทศที่กำลังพัฒนาจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงรวมถึงการวางงานครั้งใหญที่ไมเคยมีมากกอนหนานี้ สะทอน
จากดัชนีตลาดหุนและตราสารหนี้ทั่วโลกลดลงต่ำสุดในรอบทศวรรษรวมไปถึงตลาดลวงหนาราคาน้ำมันโลกลดลงมากกวา
2.5 เทา
สำหรับประเทศไทยจากการใชคาเฉลี่ยประเมินวาเศรษฐกิจอาจติดลบรอยละ 6.0 ขึ้นอยูกับงบกระตุนเศรษฐกิจจะมี
มากนอยเพียงใดและสามารถลงสูเศรษฐกิจฐานรากไดเร็วแคไหน ภาคสวนที่กระทบมากสุดคือภาคทองเที่ยวคาดวาจำนวน
นักทองเที่ยวจะลดลงจากปที่แลว 39.8 ลานคน ในปนี้จะเหลือ 16 ลานคนหรือลดลงรอยละ 60 สวนการทองเที่ยวในประเทศจะ
ลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง มูลคาดานการทองเที่ยวทั้งในและตางชาติจะลดจาก 3.01 ลานลานบาทเหลือเพียง 1.12 ลานลานบาท
หรื อคิ ด เป น ร อยละ 62.7 การเริ ่ มฟ  น ตั ว อาจจะต องอยู  ที ่ ป ลายไตรมาส 3 ไปถึ งต น ไตรมาส 4 แต ทั ้ งปริ มาณและมู ลคา
จะไมเหมือนเดิม
ผลกระทบที่มีตอตลาดแรงงานประกอบดวยภาคทองเที่ ยวมีแรงงานรวมกัน มากกวา 2.91 ลานคน กอปรทั้งการ
ล็อคดาวนพื้นที่ดวยการปดสถานประกอบการเกือบทั้งหมดยกเวนคาปลีกรายยอยกระทบตอตลาดแรงงานทั้งระบบ เชน
ค า ส ง -ค า ปลี ก ซึ ่ ง มี แ รงงานประมาณ 6.29 ล า นคน ภาคก อ สร า ง 2.29 ล า นคน ภาคบริ ก าร 0.96 หมื ่ น คน ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมแรงงานประมาณ 6.0 ลานคน สวนใหญอยูในสภาวะที่ออนแอทั้งจากดีมานดการบริโภคในประเทศที่ลดลงและ
การชะลอตัวการสงออกถึงแมในไตรมาสแรกป 2563 จะยังขยายตัวไดรอยละ 0.91 แตหากหักการสงออกทองคำแทงกลายเปน
ติดลบรอยละ -3.1 คาดวาทั้งปการสงออกของไทยอาจขยายตัวติดลบรอยละ -8.27 อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบเปนอันดับ
ตนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตอาจหดตัวมากกวารอยละ -30 คายรถยนตตางๆ ปดตัวชั่วคราวตั้งแตเดือนเมษายนและจน
ขณะนี้สวนใหญยังไมเปดหรือที่กลับมาเปดก็จะมีการปรับลดเหลือ 1 กะหรือสลับกันหยุด นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
จากดีมานดในประเทศที่ลดลงและการสงออกที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมยางพารา, ขาวแปรรูปเพื่อการสงออก, อุตสาหกรรม
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สิ่งทอและเครื่องนุงหม, อาหารทะเลกระปองและแปรรูป, เครื่องใชไฟฟา, เครื่องสำอางค, ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง, ผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับไม ฯลฯ
ปรากฏการณผลกระทบที่ตามมาคือการตกงานครั้งใหญของประเทศโดยภาพรวมกำลังแรงงานของชาติ ณ เดือน
มีนาคม 2563 มีจำนวน 38.21 ลานคน เปนผูวางงาน 3.92 แสนคนและแรงงานรอฤดูกาล 4.90 แสนคน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิด
จากสงครามการคาโลกและการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการสังเคราะหดวยการใชขอมูลปฐมภูมิจากแหลงตางๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชนกอนการคลายล็อคเฟส 1 คาดวามีจำนวนผูที่ตกงานรวมกันประมาณ 9,523,411 คน ประกอบดวย
จำนวนแรงงานที่ตกงานจากวิกฤตโควิด-19
ลำดับ
คลัสเตอรแรงงาน
1 แรงงงานประกันสังคม
มาตรา 33
2 แรงงานหยุดงานชั่วคราว
มาตรา 75
3 แรงงานอิสระภาคทองเที่ยว
4 แรงงานในธุ ร กิ จ โรงแรมที่
พักอาศัย
5 กอสรางและสังหาริมทรัพย

จำนวน (คน)
958,400

ลำดับ
คลัสเตอรแรงงาน
8 รานคาแผงลอย-หาบเร

จำนวน (คน)
500,000

448,611

9

นวด-สปา

396,000

1,932,000
978,000

10
11

360,000
250,000

1,145,000

12

ตัดผม-เสริมสวย
ธุรกิจบันเทิง ผับ-บาร
อาบอบนวด
รานอาหาร

960,000

13

โลจิสติกส-บริการตางๆ

196,000

200,000

14

อื่นๆ

934,400

265,000

(แรงงานตางดาวประมาณ 6.45
แสนคน)

6

แรงงานคาปลีก-โชหวย
จำนวน 3.918 แสนแหง
(ไมรวมคอนวีเนียสโตรและ
มินิมารท)

7

แหงสรรพสินคา
โมเดิรนเทรด

รวม

ที่มา : ดร.ธนิต โสรัตน สังเคราะหจากขอมูลปฐมภูมิทั้งของรัฐและเอกชน
ความนาเชื่อถือใหอยูในดุลพินิจ

9,523,411 คน

การฟนตัวทางเศรษฐกิจอาจไปถึงไตรมาส 4
คาดการณวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณโควิด-19 จบสิ้นลงอาจตองใชเวลามากกวาครึ่งปหากเปรียบเทียบ
วิกฤตและผลกระทบมีมากกวาวิกฤตตมยำกุงเมื่อป 2540 และมากกวาทุกวิกฤตที่ประเทศไทยเคยประสบมาเพราะกระทบเปน
วงกวางตั้งแตระดับโลกจนมาถึงในประเทศ กระทบทุกเซคเตอรเศรษฐกิจสงผลตัวเลขการวางงานซึ่งประเมินวานาจะไมต่ำ
กวา 9.523 ลานคน คิดเปนสัดสวนการวางงานประมาณรอยละ 24 แตการวางงานจะคอยกลับคืนมาหากมีการคลายล็อคดาวน
ประเมินวาในเฟส 1 ของมาตรการผอนคลาย (6 ภาคสวนธุรกิจ) อาจทำใหการจางงานกลับคืนมาประมาณลานตำแหนงและหาก
คลายล็อคในเฟส 2 และเฟส 3 ซึ่งกำลังอยูระหวางการพิจารณาหากเปดศูนยการคา-หางสรรพสินคาและรานคาธุรกิจจะทำให
การจางงานกลับคืนมาไดอยางนอยครึ่งหนึ่ง เนื่องจากดีมานดในประเทศยังพอมีแตปจจัยหลักเกี่ยวของกับอำนาจซื้อซึ่งสะทอน
จากเงินเฟอทั่วไปเดือนเมษายนที่ติดลบรอยละ 2.99 ต่ำสุดในรอบ 11 ป คาดวาในไตรมาส 2 เงินเฟอจะยังคงติดลบ -2.28
ซึ่งจะทำใหทั้งปเงินเฟอทั่วไปคงติดลบไมนอยกวารอยละ 1 สะทอนถึงอำนาจการจับจายใชสอยของประชาชนลดนอยลง จำเปน
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ที ่ ร ั ฐ จะต อ งเข า มากระตุ  น เยี ย วยาเศรษฐกิ จ ประชาชนที ่ ได ร ั บ ผลกระทบ เช น โครงการ 5,000 บาทเป น เวลา 3 เดื อ น
กลุมเปาหมายเปนแรงงานอิสระ 16 ลานคนและเกษตรกร 10 ลานคน ใชเงิน 3.9 แสนลานบาทคิดเปน 2.25 ของจีดีพีอาจไม
พอเพียงที่จะทำใหเศรษฐกิจฟน ตัว จำเปนที่จะตองมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อทำให
เครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลับมาทำงานไดตามปกติ
การปรับตัวของนายจางและลูกจางหลังสถานการณโควิด-19
มีการกลาวเกี่ยวกับ “New Normal” ซึ่งจะกลายเปนปรากฏการณหลังผานพนวิกฤตโควิด-19 เพราะเศรษฐกิจจะไม
เหมือนเดิมมีทั้งธุรกิจและอาชีพที่เปนดาวรุง เชน ธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน, อีคอมเมิรซ, แกรป, ออโตเมชั่น ฯลฯ ขณะเดียวกัน
หลายอาชีพและหลายธุรกิจอาจไดรับผลกระทบที่ยังไมรูวาจะฟนตัวไดเมื่อไรและอยางไร เชน ธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคทองเที่ยว
เนื่องจากเกี่ยวของกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส ซึ่งจะสงผลกระทบตอธุร กิจ ที่
เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอรท ธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
โลจิสติกสผูโดยสารนักทองเที่ยว, มัคคุเทศก, รานอาหาร, ธุรกิจในแหลงทองเที่ยวตางๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินคา
ของที่ระลึกและหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งไทยเปนศูนยกลางการคาปลีกระดับภูมิภาค
“New Normal” จะทำใหเกิดเศรษฐกิจใหมในลักษณะเปน NEO-Economy เกี่ยวของกับธุรกรรม-ธุรกิจจะเดินอยู
บนดิจิทัลแพลตฟอรม ตลอดจนพฤติกรรมผูบริโภคจะเปลี่ยนไปในลักษณะ “ New Life Style” ซึ่งผูบริโภคทั้งในประเทศ
และการสงออกจะใหความสำคัญกับสุขอนามัย เชน “SPS” (Sanitary and Phytosanitary Measures) มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช การเขมงวดในการตรวจตราคนเขาออกทั้งในระดับสนามบิน-เครื่องบินและการโดยสารสาธารณะ เชน
รถไฟฟา, รถโดยสาร, แท็กซี่ ในดานการเดินทางจำเปนที่จะตองมีการบริหารความเสี่ยง “Risk Assessment” ทำใหการเดินทาง
ระหวางประเทศจะมีความเขมงวดดานสาธารณสุข ตลอดจนการทบทวนฟรีวีซาทั้งของไทยและประเทศตางๆ นอกจากนี้
พฤติกรรมการบริโภคและการทองเที่ยวจะเปลี่ยนไปจากเดิมและธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ จะหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น
ในส ว นที ่ เ กี ่ ย วกั บ ภาคแรงงานคื อ การปรั บ ตั ว ครั้ ง ใหญ โ ดยเฉพาะแรงงานสู ง วั ย อายุ 40-45 ป ซึ ่ ง มี
Productivity/Income อยูในระดับต่ำจะมีความเสี่ยง ตลอดจนแรงงานในสวนที่อาจถูกคุกคามจากเทคโนโลยีกาวหน าใน
รูปแบบตางๆ หรือที่เรียกวา “Disruptive Technology” ตัวแรงงานจะตองมีการปรับตัวเพื่อยังใหมีคุณคาที่ไมถูกใหออกจาก
งานภายใตโครงการสมัครใจลาออกในรูปแบบตางๆ เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานใหม การใฝหาทักษะที่ยัง
ทำใหตนเองยังมีประสิทธิภาพเกี่ยวของกับทักษะที่เรียกวา “Up Skill & Change Skill”
กลาวไดวายุคหลังวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 ภูมิทัศนตลาดแรงงานจะเปลี่ยนไป นายจางจะคัดกรองคนที่กลับเขาทำงาน
รูปแบบการจางงานในลั กษณะฟรีแลนซจ ะมากขึ ้น รวมถึงการทำงานรูปแบบ “Work from home” จะเปนแนวโนมของ
ตลาดแรงงาน โดยพนักงานอาจแปรรูปกลายเปนเอาทซอรซเฉพาะดานซึ่งจะเปนรูปแบบการจางงานใหม วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้
จะให บ ทเรี ย นราคาแพงทั ้ งนายจ า งและลู ก จ างซึ ่ งจะต อ งมี ก ารเตรี ย มบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่ เ กี ่ ย วกั บ “Worst Case Risk
Management” เพื่อการรับมือกับวิกฤตในอนาคต ซึ่งไมสามารถพยากรณไดวาภัยพิบัติในรูปแบบของการแพรของเชื้อโรคใน
ระดับโลกจะกลับมาอีกหรือไม
หากต้องการคัดลอกบทความนีหรือนําบางส่วนไปใช้ในงานต่างๆ โปรดอ้างอิงชือผูเ้ ขียนบทความ
และสามารถติดตามรายงานหรือบทความอืนๆ ได้ที
www.tanitsorat.com
Facebook/tanit.sorat
Youtube.com

รวมทังบทสัมภาษณ์ตา่ งๆ โดยใช้คียเ์ วิรด์ “ดร.ธนิต โสรัตน์”
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