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รายงานพิเศษ 

ผลกระทบภาคเอกชนและตลาดแรงงาน....
ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด

ประกอบการบรรยายผลกระทบโควิด-19 ตอภาคธุรกิจไทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

โดย ดร.ธนิต โสรัตน

รองประธานสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย

วันศุกรที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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รายละเอียด
ปพ.ศ.2562

(รอยละ)

ปพ.ศ.2563

(รอยละ)

เม็ดเงินที่หายไป

(ลานบาท)
หมายเหตุ

GDP 2.5 -7.8 - มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีหายไป 1.305 ลานลานบาท

การสงออก -3.58 -8.34 636,100

การนําเขา -7.92 -16.02 1,189,588

ทองเที่ยว 3.16 ลลบ. -67.0 2,077,000 นักทองเท่ียวไทยและตางชาติ

การบริโภค 4.3 -1.1 -

คาสง-คาปลีก 5.0 -7.2 208,800

การลงทุนเอกชน 2.8 -10.4 81,764 เฉพาะที่ผาน BOI

กําลังการผลิต

อุตสาหกรรม
70.5 60.69 -

จํานวนผูวางงาน 4 แสนคน 3.153 ลานคน 340,524 ใชคาเฉลี่ย 12,000 บาท x 9 เดือน (เม.ย.-ธ.ค.63)

หนี้ครัวเรือน 13.085 ลลบ. 13.587 ลลบ. 502,501 เปรียบเทียบไตรมาส 2 ปพ.ศ.2562 กับป 2563

รวม 5,036,277 ท่ีมา : ดร.ธนิต โสรัตน

มูลคาทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่หายไป
จากผลกระทบวิกฤตไวรัสโควิด-19 (ไตรมาส 4)
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ตลาดแรงงานภายใตการคุกคามจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย

1. วิกฤตเศรษฐกิจและปจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศลวนมีผลอยางเปนนัยตอ
การฟนตัวของการจางงานอยางนอย 2-3 ป 

2. แรงงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ระหวางเดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2563 พบวาจํานวนแรงงานในระบบลดลงถึง 613,268 คนคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.23

3. จํานวนผูวางงานที่ขอรับประโยชนทดแทนประกันสังคมมีจํานวนสูงถงึ 435,010 คน
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันกับปที่แลวเพิ่มขึน้ถึง 1.36 เทาถือเปนตัวเลขสงูสุด จํานวนคน
วางงานครึ่งหนึ่งมาจากการเลิกจางและอีกเกือบครึ่งมาจากการลาออกภายใตโครงการ
สมัครใจลาออก 

4. ภาคสวนเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรม-คาสงคาปลีกและบริการยังอยูในชวงประคอง
ตัวและบางสวนมีการเลิกจางจากขอมูลเหลานี้คาดวาจํานวนแรงงานที่อยูในภาวะไมมีงาน
ทํานาจะมีจํานวนรวมกันประมาณ 3.153 ลานคน 

5. แรงงานซึ่งมีความเสี่ยงจากการที่สถานประกอบการประมาณ 3,985 แหงขอใชสิทธิ์ตาม
มาตรา 75 ที่ปดงานบางสวนหรือทั้งหมดลาสุดคาดวาจะมีจํานวนคงเหลือประมาณ 4-5 
แสนคน
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เปรียบเทียบการลดลงของลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33  
( เ ดือนมี .ค. -ส.ค.2563 ลดลง 613 ,258 คน 

คิดเป็นสัดส่วน 5 .23%)

ที�มา : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานมหภาค กองเศรษฐกจิการแรงงาน 
ประมวลขอ้มลูโดย : ดร.ธนิต โสรตัน์ (3 ต.ค. 63) 
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B

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

2562 150,265 147,624 165,040 173,796 176,931 179,515 191,657 184,291

2563 161,984 151,802 170,144 215,652 332,060 395,693 410,061 435,010

เพิ�ม-ลด (Y/Y) 11,719 4,178 5,104 41,856 155,129 216,178 218,404 250,719

คดิเป็นรอ้ยละ 7.80 2.83 3.09 24.70 87.70 120.40 114.00 136.00
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หมายเหต ุ: มี.ค.-ส.ค. จาํนวนผูป้ระกนัตนว่างงาน (ม.33) เพิ�มขึ�น 264,866 คน = 155.7 % 

เปรียบเทียบจาํนวนผู้ ว่างงานประกันตน ม.33 (สปส.)  
ขอรับประโยชน์ทดแทนประกันสังคม 

เ ดือนส.ค .2563 จาํนวน 435 ,010  คน เ พิ� มขึ�น  (Y /Y)=136.0%

ที�มา : กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกจิแรงงานมหภาค กองเศรษฐกจิการแรงงาน 
ประมวลขอ้มลูโดย : ดร.ธนิต โสรตัน์ (3 ต.ค. 63) 
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กําลังแรงงาน จํานวน (คน)

ผูท่ีถูกเลิกจางรับเงินประกันสังคม 220,234

ผูท่ีสมัครใจลาออกและรับเงินชดเชยประกันสังคม 214,776

ผูท่ีวางงาน (มาตรา 33) แตยังไมไดรับเงินชดเชย 140,336

นักเรียน-นักศึกษาจบใหมและวางงานตกคางจากปกอน 585,000

แรงงานนอกระบบประมาณ 2,000,000

จํานวนแรงงานตางดาวลดลง (ม.ีค./ส.ค.) 986,900

รวม 4,147,246

กําลังแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่มา : รวบรวมจากขอมูลปฐมภูมิเศรษฐกิจแรงงาน (ก.แรงงาน) ส.ค.63
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ภาวะที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรรมกําลังเผชิญหนา
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ความทาทายของภาคธุรกิจเอกชน

7

1. รายไดลดลงหรือหายไป เกี่ยวของกับคําสั่งซื้อและหรือลกูคาที่ลดลงหรือหายจะมากนอยขึ้นอยูกับวาอยูในเซคเตอรใดหากเปน
ธุรกิจที่เก่ียวกับการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออมซึ่งอิงจากตางชาติการฟนตัวยังไมชัดเจนเปนภาคสวนที่มีความเปราะบาง
มากที่สุด 

2. กําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (CPU) อยูในระดับคอนขางต่ําประมาณรอยละ 60.69 เปรียบเทียบกับปพ.ศ.2562 อยูที่
รอยละ 70.5 

3. ภาระคาใชจายคงเดิม ผลกระทบแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจหากเปน SME คาใชจายประเภท “Fixed Cost” อาจไม
มากแตหากเปนขนาดกลางหรือขนาดใหญคาใชจายคงที่จะสูง เชน คาแรงพนักงาน-คนงาน, คาเชาอาคารสํานักงาน-โรงงาน, 
คาผอนชําระเงินกูสถาบันการเงิน, ดอกเบ้ีย, คาเสื่อมราคาอาคารเพิ่มจากยานพาหนะ ฯลฯ

4. สภาพคลองที่ลดลงหรือหายไป เปนภาวะของที่ภาคธุรกิจกําลังเผชิญหนาสงผลตอการผิดชําระหนี้ บางรายตองเขาโครงการยืด
หนี้ คิดเปนมูลหนี้ประมาณ 6.9 ลานลานบาทลดลงจากเดือนกอนประมาณรอยละ 4.2 สวนใหญเปน SME ในจํานวนนี้คาดวา
หลังครบกําหนดสิ้นเดือนตุลาคมอาจตองมีการขยายโครงการพักชําระหนี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 

5. การลดเงินเดือน-สมัครใจลาออก-การเลิกจาง เปนภาวะที่ภาคแรงงานกําลังเผชิญมสีถานประกอบการกวา 3,000 แหงขอใช
สิทธิ์ตามมาตรา 75 ชวงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2563 ลดลงถึง 6.132 แสนคน นอกจากสงผลตอการใชชีวิตประจําวันยังสงผล
ตออํานาจการจับจายใชสอย 
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ผลกระทบของภาคธุรกิจจะแตกตางกัน

 ไดรับผลกระทบมาก : เปนธุรกิจที่สถาบันการเงินเรียกวา “ซมไขยาวนาน” เชน ธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะที่อิง
กับนักทองเที่ยวตางชาติและธุรกิจที่เก่ียวกับภาคการทองเที่ยว เชน รานอาหาร, หางโมเดิรนเทรด, ธุรกิจ
เกี่ยวกับทัวรและหรือสถานที่ทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย, สื่อและบันเทิง, เครื่องหนัง, 
เครื่องสําอางค พบวาธุรกิจที่มีความเสี่ยงประเภทเหลานี้มีอัตราเพิ่มขึน้ถงึรอยละ 30 และในปหนาจะเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 48 

 ไดรับผลกระทบปานกลาง : ธุรกิจที่เก่ียวของกับการสงออกทั้งทางตรงและทางออมซึ่งไมใชภาคสงออกทั้งหมด
ที่ไดรับผลกระทบบางอุตสาหกรรมยังขยายตัวได แต 2 ใน 3 ของอุตสาหกรรมสงออกอยูในภาวะการหดตัว 
นอกจากนี้หางโมเดิรนเทรดที่อิง  กับลูกคาตางชาติบางแหงก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ขณะที่สินคาประเภท  
คงทน เชน รถยนต, มอเตอรไซด, เครื่องใชไฟฟา, สินคาฟุมเฟอย ลวนไดรับผลกระทบมากไปจนถึงปานกลาง

 ไดรับผลกระทบนอย : อุตสาหกรรมที่ขายในประเทศเปนหลกัรวมไปถึงภาคคาปลีกที่เก่ียวของกับสินคา
อุปโภค-บริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงรานสะดวกซื้ออาจไดรับผลกระทบนอยหรือยังขยายตัวได

 ไมไดรับผลกระทบ :  หลายธุรกิจซ่ึงสามารถปรับตัวไดดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจบน
แพลตฟอรมออนไลนซึ่งเปนวิถีใหมของ “New Normal” 
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New Normal วิถีใหมของลูกจางหลังวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด
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1.  หลังโควิดหลายอาชีพและ Products จะเปลี่ยนไป-หายเปนของตกยุคหรอืหายไป 

2.  แรงงานตองปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Platform Economy era) 

3.  ความทาทายของแรงงานภายใตทักษะใหม (New Skill Challenge) 

4.  อาชีพใหมของอนาคต (New S-Curve Occupation) 

5.  อาชีพดั้งเดิมยังคงอยู เชน อาชีพที่ใชทักษะรางกายเปนองคประกอบสําคัญของการทํางาน 

6.  ความไมแนนอนของการลงทุนใหมและการยายฐานการผลิต 



สามารถตดิตามผลงานอื�นๆ ของดร.ธนิต โสรตัน ์ไดท้ี�ช่องทางนี� ....

Tanit Sorat         tanitvsl www.tanitsorat.com

END

10


