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“ป�ดเมือง ป�ดพรมแดน ป�ดสนามบินไม�เดินทาง ไม�จับจ�ายใช�สอย เศรษฐกิจพังยับเยิน 
คนตกงานสูงสุดเท�าที่เคยมี เปลี่ยนแปลงภาวะตลาดแรงงานอย�างที่ไม�เคยมีมาก�อน” 
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ที่มา : ดร.ธนิต โสรัตน� อ�างอิงจากข�อมูลปฐมภูมิของ “ADB”

ประเทศ รอ้ยละ ประเทศ รอ้ยละ

เศรษฐกจิโลก (World Bank) -5.2 กลุม่ประเทศอาเซยีน -2.7

เศรษฐกจิโลก (IMF) -6.5 ประเทศไทยไตรมาสแรก

ธปท.ประเมนิทั .งปี 2563

-1.8

-8.1

ประเทศที4พฒันาแลว้ -7.0 เศรษฐกจิไทย (ADB) -6.5

สหรฐัอเมรกิา -6.1 เศรษฐกจิไทย (World Bank) -5.2

ญี4ปุ่ น -6.0 สงิคโปร์ -6.0

ยุโรโซน -9.1 อนิโดนีเซยี -5.5

อนิเดยี -3.2 มาเลเซยี -4.0

จนี +1.0 เวยีดนาม +4.1

www.tanitsorat.com

เศรษฐกิจไทยถดถอยต่ํากว�าค�าเฉลี่ยของโลก
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คาดว่าหลงัการเปิดพื�นที"เศรษฐกิจไปจนถึงปลายไตรมาสที" 3 อาจมีแรงงาน
ตกค้างประมาณ 2.5-3.3 ล้านคนที"ไม ่สามารถกลบัเข้าทาํงานได้เหมือนเดิม 

แรงงานจบใหม่ 5.5 แสนคนที"คาดว่าใน 3-4 เดือนข้างหน้า
ตลาดแรงงานอาจซึมซบัได้ประมาณร้อยละ 20

ในช่วงที"ผ่านมา 10 ปีอตัราการว่างงานของประเทศอยู่ในอนัดบัต ํ"าเฉลี"ยประมาณ
ร้อยละ 1.002 ไม่ม ีความสมัพนัธก์บัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่
สามารถใช้เป็นเครื"องมือสะท้อนเศรษฐกิจที"เป็นจริง 

ยกเครื"องวิธีการสาํรวจดชันีว่างงาน หน่วยงานที"เกี"ยวข้องในการเกบ็ข้อมูล
จะต้องมีการเปลี"ยนแปลงเกณฑม์าตรฐานและการสาํรวจโดยเฉพาะการแยก
แรงงานเกษตรออกจากแรงงานนอกภาคเกษตรเพื"อให้ได้ข้อมูลที"ม ีความ
น่าเชื"อถือ

www.tanitsorat.com

มาตรการการปิดสนามบินและปิดพื�นที"เศรษฐกิจในช่วงปลายเดือนมีนาคม-
มิถนุายน ทาํให้จาํนวนการตกงานในช่วงดงักล่าวอาจสงูถึง 8.4-9.5 ล้านคน 
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พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 Q/2563

การขยาย

ตวัจดีพีี

(รอ้ยละ)

0.1
(Q4 ตดิลบ  

-4.0%)

6.5 2.9 0.8 2.8 3.3 3.9 4.1 2.6 -1.8

อตัราการ

วา่งงาน

(รอ้ยละ)
0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 1.0 1.18 1.05 0.982 1.0

รวบรวมจากข�อมูลปฐมภูมิ : ดร.ธนิต โสรัตน�

www.tanitsorat.com

(ชว่ง Q3/2563 วา่งงาน 2.5-3.3 ลา้นคน)
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Permanence Damage  ตลาดแรงงานจะ
เปลี"ยนไปโดยจะกลบัด้านเป็นความ
ต้องการหรือดีมานดก์ารจ้างงานของ
นายจ้างจะต ํ"ากว่าความต้องการทาํงานของ
ลกูจ้าง

Permanence Damage  ตลาดแรงงานจะ
เปลี"ยนไปโดยจะกลบัด้านเป็นความ
ต้องการหรือดีมานดก์ารจ้างงานของ
นายจ้างจะต ํ"ากว่าความต้องการทาํงานของ
ลกูจ้าง

         “ NEO-Economy”  หลงัโควิด-19 
เป็นปัจจยัเร่งพลวตัรเศรษฐกิจใหม่  
ซึ"งขบัเคลื"อนด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า
ในรปูแบบต่างๆ  เป็นทั �งโอกาสและ
ความท้าทาย 

         “ NEO-Economy”  หลงัโควิด-19 
เป็นปัจจยัเร่งพลวตัรเศรษฐกิจใหม่  
ซึ"งขบัเคลื"อนด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า
ในรปูแบบต่างๆ  เป็นทั �งโอกาสและ
ความท้าทาย 

      “ Demand Pull”   วิถีใหม่ของ
ผ ูบ้ริโภคมีความเคยชินกบัการ
จบัจ่ายใช้สอยผา่นแอพพลิเคช ั "นบน
สมารท์โฟนส่งผลต่อวิถีใหม่ของ
ธรุกรรมการค้าและการผลิต

      “ Demand Pull”   วิถีใหม่ของ
ผ ูบ้ริโภคมีความเคยชินกบัการ
จบัจ่ายใช้สอยผา่นแอพพลิเคช ั "นบน
สมารท์โฟนส่งผลต่อวิถีใหม่ของ
ธรุกรรมการค้าและการผลิต

         “ Product Destroy”   สินค้าและ
บริการแบบด ั "งเดิมอาจกลายเป็นของ
ล้าสมยั ตกยคุหมดสมยั หลายอาชีพจะ
หายไป กระทบทั �งนายจ้างและลกูจ้าง 

         “ Product Destroy”   สินค้าและ
บริการแบบด ั "งเดิมอาจกลายเป็นของ
ล้าสมยั ตกยคุหมดสมยั หลายอาชีพจะ
หายไป กระทบทั �งนายจ้างและลกูจ้าง 

          “ New Skill 4.0 ”  การเร่งตวัของการ
ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า ท ั �งในภาคค้าปลีก-
บริการ-กระบวนการผลิตจะส่งผลต่อการ
จ้างงานใหม่ที"ต้องการทกัษะใหม่และมี
อาชีพใหม่

          “ New Skill 4.0 ”  การเร่งตวัของการ
ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า ท ั �งในภาคค้าปลีก-
บริการ-กระบวนการผลิตจะส่งผลต่อการ
จ้างงานใหม่ที"ต้องการทกัษะใหม่และมี
อาชีพใหม่

www.tanitsorat.com
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เศรษฐกิจจริง ประมาณการเดิม
รอ้ยละ

ประมาณการล่าสุด
รอ้ยละ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP) -5.6 -8.0

สง่ออก (เหรยีญสหรฐั)
อุตสาหกรรมสง่ออก 3 ใน 4 หดตวั

-5.0 -10.3

บรโิภคเอกชน -1.5 -3.6

เงนิเฟ้อทั 4วไป -1.0 -1.5

การลงทุนเอกชน -4.3 -13.0

ทอ่งเที4ยวเชงิปรมิาณจาก 39.8 ลา้นคนเหลอื 8.0 ลา้นคน -79.89

ทอ่งเที4ยวเชงิรายได ้นกัทอ่งเที4ยวไทย 0.515 ลา้นบาท
                         นกัทอ่งเที4ยวต่างชาต ิ1.653 ลา้นบาท

-70.0

ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมหดตวัเดอืนพ.ค. (MPI)                                            -23.0

นําเขา้เครื4องจกัร (ม.ค.-พ.ค. หดตวั 9.56%) -25.19 (พ.ค.)

นําเขา้วตัถุดบิ (ม.ค.-พ.ค. หดตวั 9.14%) -26.11 (พ.ค.)

กําลงัการผลติอุตสาหกรรมเดอืนพ.ค. (CPU) เหลอืรอ้ยละ 52.84

อตัราการวา่งงานไตรมาส 3 (จาํนวน 2.5-3.3 ลา้นคน) คดิเป็นรอ้ยละ 7.2

NPL/Q2 ทะลุ 4.5 แสนลา้นคดิเป็นรอ้ยละ 3.4 และหนี.ที4มคีวามเสี4ยง Stage 2 = 1.254 ลลบ.
สดัสว่นรอ้ยละ 8.0, สภาพคลอ่ง SME จาํนวนรอ้ยละ 30-40 อยูไ่ดแ้ค ่1-2 เดอืน

www.tanitsorat.com



ภาคเศรษฐกิจจริงที"ได้รบัผลกระทบ
สดัส่วน

ความเสียหายร้อยละ

ภาคสง่ออก หดตวัรอ้ยละ -10.3
ปี 2563 ประมาณ 6.842 ลลบ. ปี 2562 =7.628 ลลบ

7.860 แสนลา้นบาท

ภาคทอ่งเที4ยว รายไดห้ดตวัรอ้ยละ -70.0
นกัทอ่งเที4ยวนอกมลูคา่ 1.653 ลลบ./ นกัทอ่งเที4ยวใน 0.515 ลลบ.

(เชงิปรมิาณหดตวัรอ้ยละ 79.89) 

2.168 ลา้นลา้นบาท

ภาคคา้ปลกี รายไดห้ดตวัรอ้ยละ -10 3.3 แสนลา้นบาท

ภาคสว่นเศรษฐกจิอื4นๆ 1.1 ลา้นลา้นบาท

รวม (ประมาณ) 4.384 ล้านล้านบาท

9
ที4มา : ดร.ธนิต โสรตัน์

www.tanitsorat.com

ไมร่วมเงนิกูต้ามพรก.1.9 ลลบ. 
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โรงแรมและธรุกิจที"เกี"ยวข้องกบัท่องเที"ยว เครื"องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ค้าปลีก-ค้าส่ง เครื"องสาํอางค ์

อสงัหาริมทรพัยแ์ละภาคก่อสร้าง ผลิตภณัฑไ์ม้

โลจิสติกสแ์ละกระจายสินค้าประเภทออฟไลน์ ใยสงัเคราะห์

ร ้านค้าบริการประเภทต่างๆ อตุสาหกรรมสิ"งทอและเครื"องนุ่งห่ม

อตุสาหกรรมพลาสติก เยื�อและผลิตภณัฑก์ระดาษพิมพแ์ละบรรจภุณัฑ์

อตุสาหกรรมยานยนต ์และอปุกรณ์ส่วนประกอบ อตุสาหกรรมเหลก็และผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑจ์ากยาง, ผ ูส้ ่งออกยางพารา ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั

แผงวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อตุสาหกรรมนํ�าตาลทรายเพื"อการส่งออก

เคมีภณัฑ์ อตุสาหกรรมผ ูส้่งออกข้าว

เครื"องจกัรกล อื"นๆ

www.tanitsorat.com
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    เศรษฐกิจไทยอิงอยู่กบั
เศรษฐกิจโลก 

  มาตรการกระต ุ้นเศรษฐกิจ
   ของรฐับาล 

   กาํลงัซื�อในประเทศอ่อนแอ 

  การลงทนุอยู่ใน
สภาวะชะลอตวั 

     สภาพคล่องของธรุกิจและหนี�ครวัเรือน
ของประชาชนอยู่ในระดบัสงู 

   หนี�ครวัเรือนของไทย
อยู่ในระดบัสงู

     การเปลี"ยนแปลงของทกัษะใหม่ 
(New Skill Changing)

       แนวโน้มการปรบัเปลี"ยน
เทคโนโลยีของภาคเอกชน 
(Digital Platform Direction)

        ครึ"งปีหลงัตลาดแรงงานอยู่ใน
ช่วงชะลอการจ้างจนไปถึงปลดคนงาน 

วิถใีหมท่ี
มผีลตอ่

การจา้งงาน
หลงัวิกฤตโควิด-19

    ความเสี"ยงจากปัจจยัภายนอก
ที"ม ีความอ่อนไหว 

         กาํลงัการผลิตที"ลดลงส่งผล
         ต่อการลดขนาดธรุกิจ 

(Downsizing Business) 



    การฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลกไปผกูติดการยตุิการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และหรือการกลบัมาระบาดรอบที" 2 
    การฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลกไปผกูติดการยตุิการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และหรือการกลบัมาระบาดรอบที" 2 

   เป็นการยากที"จะพยากรณ์การฟื� นตวัของตลาดแรงงานเกี"ยวข้องโดยตรงกบัความสามารถ
ในการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019  ตลอดจนการค้นพบวคัซีนได้ช้า-เรว็

คาดว่าการฟื� นตวัการค้าระหว่างประเทศ-ท่องเที"ยว อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1.5-2 ปีคาดว่าการฟื� นตวัการค้าระหว่างประเทศ-ท่องเที"ยว อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1.5-2 ปี

   เศรษฐกิจปีพ.ศ.2564 อาจขยายตวัได้ร ้อยละ 4.2-5.0 มีการคาดการณ์ว่าการกลบัมาฟื� นตวัของ
ธรุกิจน่าจะมีสดัส่วนประมาณ 2 ใน 3 เมื"อเทียบกบัเศรษฐกิจของปี 2562 

      ประเมินว่าการฟื� นตวัของเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตโควิด-19 น่าจะพลิกฟื� นได้เรว็กว่า
วิกฤตต้มยาํก ุ้ง โดยใช้กรณีศึกษาจากวิกฤตนํ�าท่วมใหญ่กทม. และ “ วิกฤตซบัไพรม ์2008”  
เนื"องจากมีการเรียนร ู้ในการแก้ปัญหาและบริบททางด้านเศรษฐกิจที"แตกต่างกนั 

      ประเมินว่าการฟื� นตวัของเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตโควิด-19 น่าจะพลิกฟื� นได้เรว็กว่า
วิกฤตต้มยาํก ุ้ง โดยใช้กรณีศึกษาจากวิกฤตนํ�าท่วมใหญ่กทม. และ “ วิกฤตซบัไพรม ์2008”  
เนื"องจากมีการเรียนร ู้ในการแก้ปัญหาและบริบททางด้านเศรษฐกิจที"แตกต่างกนั 

www.tanitsorat.com
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Consumer Behavior Changing การเปลี"ยนแปลงของพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคและการเร่ง
ตวัใช้เทคโนโลยี ผ ูป้ระกอบการและลกูจ้างหากปรบัตวัไม่ได้กต็้องออกจากตลาด

13

ภมูิทศัน์การจ้างงานจะเปลี"ยนไปจากเดิมอย่างสิ�นเชิง มีอาชีพใหม่
เกิดขึ�นพร้อมกบัหลายอาชีพ หลายทกัษะจะไม่เป็นที"ต้องการอีกต่อไป
ภมูิทศัน์การจ้างงานจะเปลี"ยนไปจากเดิมอย่างสิ�นเชิง มีอาชีพใหม่
เกิดขึ�นพร้อมกบัหลายอาชีพ หลายทกัษะจะไม่เป็นที"ต้องการอีกต่อไป

แรงงานที"กลบัเข้าไปทาํงานใหม่หรือทาํงานอยู่แล ้วล ้วนมีความเสี"ยงจาํเป็นที"
จะต้องมีการปรบัพฤติกรรมตลอดจนพฒันาทกัษะให้สามารถตอบโจทย์

ตลาดแรงงานยงัไม่กลบัส ู่สภาพปกติมีคนตกค้างทาํให้อตัราการว่างงานแบบไม่
เป็นทางการในไตรมาส 3 อาจจะสงูสดุถึงร้อยละ 7.20 เป็นประวตัิการณ์เท่าที"เคยมี
ตลาดแรงงานยงัไม่กลบัส ู่สภาพปกติมีคนตกค้างทาํให้อตัราการว่างงานแบบไม่
เป็นทางการในไตรมาส 3 อาจจะสงูสดุถึงร้อยละ 7.20 เป็นประวตัิการณ์เท่าที"เคยมี

New Normal Transformation การปรบัตวัของทกุระดบัต ั �งแต่สถาน
ประกอบการ, ผ ูใ้ช้แรงงาน, ภาครฐั, สถาบนัการศึกษา ฯลฯ  จะต้องร่วมกนั
ในแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด 
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