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นักวเิคราะห์

หลัง COVID-19 ทุบเศรษฐกิจไตรมาสสอง
หดตัวหนักสุดในรอบ 2 ทศวรรษ

Aug 17, 2020

Krungthai COMPASS ห่ันเป้าจดีีพีปีน้ีติดลบ 9.1% 

สภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสสองท่ี
ติดลบ 12.2% และถือเป็นเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบ 
จากผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ท่ี
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต้องหยุดชะงัก
ลง พร้อมท้ังได้ปรับลดเป้าจีดีพีปี 2020 ว่าจะติดลบราว 
7.5% (จากประมาณเดิมท่ีติดลบ 5.5%)

Krungthai COMPASS ได้ปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2020 ว่าจะหดตัวถึง 9.1% ก่อนจะพลิกกลับมา
ขยายตัวท่ี 4.2% ได้ในปี 2021 (จากประมาณการเดิมท่ีหด
ตัว 8.8% และขยายตัว 6.1% ตามล าดับ) จากความ
เปราะบางของอุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศท่ียังมีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดซ้า โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวท่ี
อาจจะซบเซาต่อไป ขณะท่ีก าลังซ้ือในประเทศคาดว่าจะ
ได้รบั Side-effect ในระยะยาว จากการชะลอการจ้างงาน
และบางส่วนถูกเลิกจ้าง 
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สภาพัฒนน์ฯ รายงานตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2020 หดตัว 12.2%YoY หรือ

ติดลบ 9.7%QoQ ซึ่งรุนแรงสุดนับต้ังแต่ปี 1998 และครึง่ปีแรกหดตัวไปแล้วถึง 6.9% โดยท่ี

การบรโิภคภาคเอกชนพลิกกลับมาหดตัวตามฐานรายได้ การปรบัเปล่ียนพฤติกรรม และมาตรการ

ควบคุมโรค โดยติดลบถึง 6.6% จากการบริโภคท่ีลดลงท้ังในหมวดสินค้าคงทน ก่ึงคงทน และ

หมวดบรกิาร สอดคล้องกับการลดลงของการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าและบริการส าคัญ เช่น ยานยนต์ 

(-43.0%) เส้ือผ้าและรองเท้า (-21.4%) และการใช้จ่ายในรา้นอาหารและโรงแรม (-45.8%)  

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง ท่ีระดับติดลบ 15.0% ตามการชะลอการ

ลงทุนในกลุ่มเครื่องจักรและส่ิงก่อสร้าง สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของปริมาณการน าเข้า

สินค้าทุน ปรมิาณการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์

ใหม่ท่ีลดลง 19.6%, 22.5% และ 24.5% ตามล าดับ สวนทางกับการลงทุนภาครัฐท่ีพลิกกลับมา

ขยายตัว 12.5% 

 ส่งออกได้รบัผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งมูลค่าส่งออกไตรมาสสองลดลงถึง 

17.8% (หักทอง -21.4%) โดยสินค้าท่ีได้รบัผลกระทบเป็นสินค้าส่งออกหลักท้ังในกลุ่มสินค้าเกษตร

และอุตสาหกรรม อาทิ ข้าว (-0.9%) ยางพารา (-41.0%) รถยนต์น่ัง (-45.2%) ช้ินส่วนยานยนต์ 

(-45.0%) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (-23.4%)

นอกจากน้ี สภาพัฒน์ฯ ยังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงจากติดลบ 5.5% เป็นติดลบ 7.5%

(กรอบ -7.8% ถึง -7.3%) เน่ืองจาก (1) การปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

(2) เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกถดถอยรุนแรง (3) ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งท่ีกระทบต่อการผลผลิตของพืชผลหลัก

รูปท่ี 1 เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2020 ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจาก COVID-19 

ท่ีมา: สภาพัฒน  ์ฯ

องค์ประกอบ GDP ครึง่แรกของปี 2020 เปรยีบเทียบประมาณการเศรษฐกิจของสภาพัฒนน์ฯ

-12.2%

-6.6%

1.4%

-15.0%

12.5%

-17.8%

1Q2020 2Q2020 2019
(Actual)

2020F

ณ 18 พ.ค. ณ 17 ส.ค.

GDP 2.4%
(-6.0%)-
(-5.0%)

(-7.8%)-
(-7.3%)

Private consumption 4.5% -1.7% -3.1%

Public consumption 1.4% 3.6% 3.6%

Private investment 2.8% -4.2% -10.2%

Public investment 0.2% 5.6% 8.6%

Export (USD) -3.2% -8.0% -10.0%

Headline Inflation 0.7%
(-1.5%)-
(-0.5%)

(-1.2%)-
(-0.7%)

Tourist arrival (ล้านคน) 39.79 12.7 6.7

สภาพัฒนน์ฯ เผยตัวเลขจดีีพีไตรมาส 2 หดตัว 12.2%
พรอ้มห่ันเป้าจดีีพีลงเป็นติดลบ 7.5% จากพิษ COVID-19 
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เมื่อ COVID-19 กดดันเศรษฐกิจท่ัวโลก กระทบอุปสงค์
ต่างประเทศและก าลังซื้อในประเทศแค่ไหน? 
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รูปท่ี 2 เศรษฐกิจและภาคการผลิตส่วนใหญ่ยังคงต่ากวา่ระดับ ณ ส้ินปีก่อนหน้า

ท่ีมา: World Bank, EUROSTATS, IHS Markit รวบรวมและวเิคราะห โดย Krungthai COMPASS

Index (Base=100)

อปุสงค์ต่างประเทศหดตัวอย่างรุนแรง หลังเศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอย โดยเฉพาะในฝั่ งตะวันตก

ท่ีแม้จะหลีกเล่ียงการใช้มาตรการล็อคดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือประคองเศรษฐกิจให้สามารถไปต่อได้ 

แต่ด้วยความรุนแรงและความรวดเร็วของการแพร่ระบาด จึงไม่อาจควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัด 

โดยตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2020 ของสหรัฐฯ หดตัวถึง 32.9% เช่นเดียวกับอังกฤษและยุโรป1 ท่ีหดตัว 

20.4% และ 15.0% ตามล าดับ ซึ่งแน่นอนว่า ไทยก็ได้รับผลกระทบผ่านอุปสงค์ต่างประเทศท่ีหดตัว 

รวมถึงเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าจากเม็ดเงินไหลเข้าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  

ท่องเที่ยว: ไทยมีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2019 สูงถึง 13% ของจีดีพี ขณะท่ีจ านวน

นักท่องเท่ียวต่างชาติเยือนไทยเป็นศูนย์ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2020) จากมาตรการ

ควบคุมการเดินทางระหวา่งประเทศของไทย ท าให้สูญรายได้ไปแล้วกวา่ 6.2 แสนล้านบาทหรอืหายไป 

2 ใน 3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 ท้ังน้ี ประเมินว่า ไทยจะสามารถทยอยเปิด Travel

bubble ได้อย่างเรว็ในไตรมาส 4/2020 ข้ึนอยู่กับอัตราจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ในต่างประเทศ และ

คาดวา่อีก 3 ปีหรอืในปี 2023 กวา่ท่ีการท่องเท่ียวจะฟื้ นตัวได้เทียบเท่าก่อนเกิด COVID-19

 ส่งออก: แม้การส่งออกครึ่งปีแรกหดตัวเพียง 7.1%YoY แต่เม่ือหักปัจจัยช่ัวคราวอย่างทองค าและ

อาวุธซึ่งไม่ได้สะท้อนภาคการผลิตท่ีขยายตัวสูงถึง 224%YoY และ 259%YoY จะพบว่า ตัวเลข

ส่งออกไทยหดตัวถึง 14.3%YoY ขณะท่ีสินค้าส่งออกหลัก เช่น ยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

รวมถึงสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับน้ามัน ยังคงได้รับแรงกดดันจากการค้าโลกท่ีหดตัวตามพิษเศรษฐกิจ 

สะท้อนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตท่ัวโลกในเดือน ก.ค. ท่ีฟื้ นตัวได้บ้าง แต่ยังอยู่ในระดับต่ากว่า

กรณีฐานในช่วงส้ินปี 2019 (รูปท่ี 2)

1 ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสองป ี2020 ของยุโรป (Euro Area) อยู่ที่ -15.0% ส่ว์กลุ่มยูโร (EU) อยู่ที่ -14.4% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกั์ของปก่ีอ์ห์้า

ดัชนีชี้วดัภาคการผลิต (PMI) การเติบโตทางเศรษฐกิจรายประเทศ (YoY)

-32.9%

-15.0%

-20.4%

3.20%

-9.9%

2019 1Q2020 2Q2020

USA Euro Area UK China Japan
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นอกจากนี้ ก าลังซื้อในประเทศยังอ่อนแอ หลัง COVID-19 กระทบการจ้างงานในวงกวา้ง โดยจ านวน

ผู้ว่างงานในไตรมาสสองสูงถึง 7.5 แสนคน (ไตรมาสแรกอยู่ท่ี 3.9 แสนคน) ขณะท่ีรายงานของ

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ในเดือน มิ.ย. 2020 ช้ีให้เห็นวา่ ช่ัวโมงการท างานของไทยลดลง 

6% ในไตรมาสแรกของปี หรอืเทียบเท่าได้กับต าแหน่งงานแบบเต็มเวลา 2.2 ล้านต าแหน่ง และติดลบถึง 

10% ในไตรมาสสอง เทียบเท่าได้กับ 4 ล้านต าแหน่ง ท้ังน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่า 3 กลุ่ม

แรงงานท่ีจะได้รบัผลกระทบหนักในระยะต่อไป ได้แก่

 แรงงานภาคการผลิต โดยกลุ่มน้ีได้รับผลกระทบต้ังแต่เดือน ม.ค. ท่ีการระบาดเกิดข้ึนในจีน และ

ส่งผลต่อแรงงานใน Supply chain ซึ่ง ILO ประเมินว่า จ านวนช่ัวโมงการท างานต่อสัปดาห์ของ

แรงงานภาคการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2020 ลดลงเกือบ 12% เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2019

ส่วนในระยะข้างหน้า อาจมีโอกาสท่ีจะย่าแย่ลงจากการแพร่ระบาดซ้าและการค้าโลกท่ีคาดว่าจะหดตัว

ราว 13-32% ในปี 2020 (ข้อมูลจาก WTO) 

 แรงงานภาคธุรกิจโรงแรมและบรกิาร ซึ่งมีมากถึง 8 ล้านต าแหน่ง หรือคิดเป็น 21% ของต าแหน่ง

งานท้ังหมดท่ัวประเทศ และเป็นภาคส่วนท่ีมีแรงงานนอกระบบมากกว่า 50% ของแรงงานท้ังหมด 

(กลุ่มท่ีพักและบรกิาร 62.5% และบรกิารอื่นๆ 55.6%) โดยคาดวา่ แรงงานกลุ่มน้ียังได้รับผลกระทบ

สูงต่อไป เน่ืองจากยังไม่สามารถเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติซึ่งมีก าลังซื้อสูงได้อย่างเต็มท่ี  

 แรงงานภาคค้าปลีกค้าส่ง: แม้ดัชนีค้าปลีกในเดือน พ.ค. จะหดตัวชะลอลงท่ี 27.9% เม่ือเทียบกับช่วง

เดือน เม.ย. แต่ก็ถือว่ายังรุนแรงสุดในรอบ 20 ปี (หากไม่นับเดือน เม.ย.) ท้ังน้ี นอกจากเศรษฐกิจ

หดตัวกระทบก าลังซื้อในประเทศแล้ว พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเริ่มคุ้นชินกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

จึงท าให้คาดวา่ แม้วา่ธุรกิจจะกลับมาเปิดให้บรกิารตามปกติ แต่แนวโน้ม Sentiment โดยรวมยังคง

อ่อนแรง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีหน้ารา้น (Physical store) ท่ีต้องแบกรบัต้นทุนค่าใช้จา่ยท่ีค่อนข้างสูง  

รูปท่ี 3 ช่ัวโมงการท างานของแรงงานภาคการผลิตในไตรมาสแรก
หดตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบผ่าน Supply chain จนี

ท่ีมา: International Labour Organization (ILO)
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ตามประเภทธรุกิจในไตรมาส 1/2020 
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Implication:
Krungthai COMPASS ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020 จะหดตัวถึง 9.1% ก่อน

จะกลับมาขยายตัวที่ 4.2% ได้ในปี 2021 (เม่ือเทียบกับประมาณการเดิมท่ีคาดว่าเศรษฐกิจ

ปี 2020 และ 2021 จะหดตัว 8.8% และขยายตัว 6.1% ตามล าดับ) แม้ว่าตัวเลขจีดีพีใน

ไตรมาส 2/2020 จะหดตัวน้อยกว่าท่ีตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ดี ยังต้องจับตาความไม่แน่นอน

ของเศรษฐกิจไปจนกว่าจะมีวัคซีนใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากยังมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด

การระบาดซ้าดังเช่นท่ีเกิดข้ึนในเวยีดนามและนิวซีแลนด์ ซึ่งจะไปกดดันอุปสงค์ในประเทศ ขณะท่ี

การส่งออกก็ได้รับแรงปะทะจากท้ังจากการแพร่ระบาดท่ีขยายเป็นวงกว้าง และความขัดแย้ง

ระหวา่งประเทศท่ียังคงคุกรุน่  

การปรับลดประมาณการครั้งนี้มาจากภาคท่องเที่ยวที่ฟื้ นตัวช้ากว่าคาดเป็นหลัก โดย 

Krungthai COMPASS ได้ปรับลดเป้าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติลงจาก 8.1 ล้านคนเป็น 

6.8 ล้านคนในป ี2020 หรอืหดตัว 82.9%YoY และจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเป็น 7.6 ล้านคนในปี 2021

ท้ังน้ี ตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติต้ังแต่ ม.ค.-มิ.ย.2020 อยู่ท่ี 6.69 ล้านคน ท าให้เราอาจเห็น

นักท่องเท่ียวต่างชาติในช่วงท่ีเหลือของปีเพียง 1.1 แสนคน ท่ามกลางสถานการณ์ของหลาย

ประเทศท่ีพบการแพร่ระบาดซ้า และอาจท าให้ไทยยังต้องด าเนินมาตรการควบคุมการเดินทาง

ระหว่างประเทศต่อไป ควบคู่กับความระมัดระวังในการใช้มาตรการ Travel bubble ส่งผลให้

ตลอดช่วงท่ีเหลือของปีไปจนถึงปี 2021 คาดวา่จะมีจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาน้อยกว่า

ท่ีประเมินไวก่้อนหน้า จนกวา่จะมีการผลิตและแจกจ่ายวคัซีนท่ีเพียงพอส าหรบัท่ัวโลก ซึ่งคาดว่า

ราวปลายปี 2021

ก าลังซื้ อในประเทศอาจได้รับ Side-effect ในระยะยาว จากการชะลอการจ้างงานและ

บางส่วนถูกเลิกจ้าง แม้สถานการณ์ COVID-19 ในไทยมีทิศทางดีข้ึนกว่าหลายประเทศ 

แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ียังคงเปราะบางสูง ท าให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการ หรือลดจ านวน

พนักงานเพ่ือปรับตัวต่อการเปล่ียนของธุรกิจในบริบทใหม่ๆ อีกท้ังงานหลายประเภทก็ไม่

สามารถท าจากบ้านหรือกลับไปท างานได้ตามปกติ ขณะท่ีการดูดซับแรงงานส่วนเกินกลับไปสู่

ภาคเกษตรกรรมดังเช่นแต่ก่อนก็ท าได้ยากข้ึนจากผลของภัยแล้ง รวมถึงผู้ท่ีเพ่ิงจบใหม่ท่ี

ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ย่ิงซ้าเติมอุปทานส่วนเกิน จึงมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการว่างงาน

จ านวนมากท้ังแบบช่ัวคราวและถาวร ท าให้รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนเป็นไปอย่าง

ระมัดระวัง และตระหนักถึงวินัยในการออมเงินยามฉุกเฉินมากข้ึน ซึ่งจะไปกดดันก าลังซื้ อ

ภายในประเทศในระยะต่อไป


