
 วิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับแนวโนมการจางงานของไทยในป พ.ศ. 2552 

สภาพปญหา 
วิกฤติการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสาเหตุมาจากการไมเขมงวดในการกํากับ

ดูแลสถาบันการเงิน  ในการอนุมัติสินเชื่ออสังหาริมทรัพยจนทําใหเกิดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ    
( sub-prime)ไดส งผลสะเทือนอย างรุนแรงตอสถาบันการ เงินทั้ ง ในสหรัฐอ เมริกาและ             
ภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก 

  สถาบันการเงินลมละลาย 
 โดยปญหาดังกลาวลุกลามไปยังสถาบันการเงินตาง ๆ อยางรวดเร็ว  เนื่องมาจากการทํา
ธุรกิจที่ขาดความรอบคอบของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา  โดยการนําเอาหนี้ที่ปลอยกูใหกับ
ภาคอสังหาริมทรัพยมาแปลงเปนหลักทรัพย (securities) และเอาหลักทรัพยนั้นมารวมกัน            
เพื่อจัดโครงสรางตามชั้นตราสารหนี้ เรียกวาตราสารหนี้ที่ใชสินทรัพยค้ําประกันหรือซีดีโอ 
(Collateralized Debt Obligation) และเสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วโลกมาซื้อเพื่อเก็งกําไร  ดังนั้น
เมื่อเกิดปญหากับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย  จึงสงผลกระทบกับสถาบันการเงินทั้งหมด            
ทุกประเภทที่ลงทุนในตลาดสินเชื่อ ไมวาจะเปนธนาคาร  กองทุนประกันความเสี่ยง  บริษัท
ประกันภัย  กองทุนบําเหน็จบํานาญ  กองทุนรวม ฯลฯ  จนทําใหเกิดภาวะลมละลาย เชน วาณิชธนกิจ
แบรสเติรนส    เลหแมน บราเธอรส  คันทรีไซด ไฟแนนเชียล  เมอรริล ลินช  วอชิงตัน มิวชวล (วามู) 
และเอไอจี กรุป เปนตน 

 สงผลกระทบยุโรปและเอเชีย 
 สถาบันการเงินในยุโรปที่ถือครองหลักทรัพยที่อิงสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ
รวมทั้งบางสถาบันการเงินที่มีหนาที่บริหารหลักทรัพยประเภทนี้ของสหรัฐฯ ไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติดังกลาวดวย มีสถาบันการเงินหลายแหงในยุโรปประสบปญหา  จนรัฐบาลตองยื่นมือเขาไป
ชวยเหลือ ดวยการทุมเงินจํานวนมหาศาลเขาซื้อกิจการหรือเพิ่มทุนของสถาบันการเงินดังกลาว  
นอกจากนี้ในภูมิภาคเอเชียก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต  
โดยประเทศญี่ปุนประสบปญหาสภาพคลองทางการเงินของธนาคารจนทําใหรัฐบาลตองใหการ
ชวยเหลือทางการเงินอยูหลายครั้ง  และปญหาดังกลาวไดสงผลใหบริษัทประกันภัยในญี่ปุน
ลมละลายไป 1 แหง สวนในเกาหลีใตก็ประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 

/ผลกระทบ... 
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ผลกระทบกับประเทศไทย 

วิกฤติการณดานการเงินที่เ ร่ิมตนจากสหรัฐอเมริกาไดลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ           
ที่ลงทุนในตราสารหนี้ และประเทศที่สงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ  ทําใหวิกฤติการณดังกลาว
ยกระดับเปนวิกฤติการณทางการเงินของโลกสงผลใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติ     
คร้ังนี้ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการสงออกและการทองเที่ยว 

 การสงออกมีปญหา 
 จากปญหาดังกลาวมีผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของไดวิเคราะหถึงผลกระทบตอ
ภาคการสงออกไวหลายประการ เชน  นายวรากรณ  สามโกเศศ  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  และอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแสดงความคิดเห็นไววา  
ภาคการสงออกของไทยจะไดรับผลกระทบเนื่องจากการลดลงของการบริโภคของคนสหรัฐฯ    
จะกระทบตอการใชจายทั่วโลก  รวมทั้งปริมาณการสงออกของไทยในตลาดโลกดวย  นอกจากนั้น
ผลจากการชะลอตัวอยางรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  จะทําใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ออนคาลง 
ทําใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น สงผลตอการแขงขันทางการคา ซํ้าเติมการสงออกอีกประการหนึ่ง    
นายอาชว  เตาลานนท  รองประธานกรรมการ    เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) เห็นวาสินคา
สงออกในกลุมสินคาฟุมเฟอยและอัญมณีจะไดรับผลกระทบมากที่สุด  นอกจากนี้ดร.อัทธ  พิศาลวานิช  
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ไดทําการสํารวจ    
ความคิดเห็นของผูประกอบการสงออกของไทยไปสหรัฐ พบวา  กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับ
ผลกระทบสูงสุด  ไดแก  อัญมณีและเครื่องประดับ  รองลงมาคือ  เครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณและ
สวนประกอบ  ผลิตภัณฑพลาสติก  อาหาร  และส่ิงทอ  ดานนายราเชนทร  พจนสุนทร  อธิบดี    
กรมสงเสริมการสงออก  ประเมินวามีเพียงสินคาบางกลุมที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกชะลอตวั 
เปนกลุมสินคาฟุมเฟอยและสินคาที่ เปนฐานการลงทุนระหวางประเทศ   เชน  อัญมณีและ
เครื่องประดับ  กลุมเฟอรนิเจอร  กลุมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส  และกลุมยานยนต           
และชิ้นสวนประกอบ 

 จากการวิเคราะหของผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว  พอสรุปไดวา 
กิจการในภาคการสงออกที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด  ไดแก  อัญมณีและเครื่องประดับ  
รองลงมาคือ  เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ  สินคาอิเล็กทรอนิกส  ผลิตภัณฑ
พลาสติก  อาหาร   ส่ิงทอ   กลุมยานยนตและชิ้นสวนประกอบ  เฟอรนิเจอร และเครื่องใชไฟฟา 

 จากกรณีที่เกิดขึ้นทําใหกระทรวงพาณิชยไดปรับเปาหมายการสงออกในป พ.ศ. 2552 
จากรอยละ 15  เปนรอยละ 10 
 

/สินคาสงออก... 



 - 3 -
สินคาสงออกสําคัญของไทยไปสหรัฐอเมริกา  

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ 

รายการ ป 2550 
8 เดือน 

(ม.ค.-ส.ค.)ป 2550 

8 เดือน 

(ม.ค.-ส.ค.)ป 2551 

อัตราการ
ขยายตัว (%) 

1. เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร 

    อุปกรณและสวนประกอบ 

3,383.45 2,150.38 2,316.17 7.71 

2. เสื้อผาสําเร็จรูป 1,476.36 1,000.70 940.89 -5.98 

3. อัญมณีและเครื่องประดับ 1,026.74 538.75 713.18 32.38 

4. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 1,043.92 612.50 700.15 14.31 

5. ผลิตภัณฑยาง 859.33 575.42 635.07 10.37 

6. เครื่องใชไฟฟาและ 

    สวนประกอบอื่น ๆ 

685.57 424.51 522.42 23.06 

7. เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและ 

    สวนประกอบ 

719.70 464.67 520.57 12.03 

8. แผงวงจรไฟฟา 754.99 488.84 446.13 -8.74 

9. ยางพารา 446.02 293.20 423.78 44.53 

10. กุงแชเย็น แชแข็ง 602.88 398.51 405.42 1.73 

รวมสินคา 10 รายการ 10,998.96 6,947.49 7,623.78 9.73 

อื่น ๆ 8,195.81 5,506.87 5,855.75 6.34 

มูลคารวม 19,194.77 12,454.37 13,479.53 8.23 

ที่มา :  กรมสงเสริมการสงออก 

สัดสวนมูลคาการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอเมริกาป พ.ศ. 2551 (ม.ค. – ส.ค.) 
 
 
 

 

 

  อาหารทะเลกระปอง    
  และแปรรูป

5.19%

 ผลติภณัฑยาง
4.71%

อ่ืน ๆ
60.64%

อัญมณีและเครื่องประดับ
5.29%

เสือ้ผาสําเร็จรูป
6.98%

 เคร่ืองอุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณและสวนประกอบ

17.18%

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก /การทองเที่ยว... 
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การทองเที่ยวลดลง 
สําหรับธุรกิจการทองเที่ยวมีผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของไดวิเคราะหผลกระทบ

ไวหลายประการเชนเดียวกัน เชน  นายอภิชาติ  สังฆอารี  นายกสมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว หรือ
แอตตา  แสดงทัศนะไววา   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก   โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา   ยุโรป   ญ่ีปุน   ฮองกง  และจีน               
โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้จะเริ่มควบคุมการใชจายมากขึ้น ลดการเดินทาง  ลดระยะเวลาการพักอาศัย  
รวมทั้งลดการใชจายทั้งหมด  ทั้งนี้นายอภิชาติเชื่อวาในป พ.ศ. 2552 การทองเที่ยวของไทยจะโต  
ไมถึงรอยละ 5   ดานนายประกิจ   ชินอมรพงษ  นายกสมาคมโรงแรมไทย  เห็นวา ผลกระทบจาก
ปจจัยเศรษฐกิจโลกบวกกับสถานการณความไมสงบภายในประเทศ สงผลใหยอดจองหองพัก            
ของนักทองเที่ยวลดลง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากจีน  เกาหลีใตและญี่ปุน ร.ท.อภินันทน  สุมมะเศรณี  
กรรมการผูอํานวยการใหญ  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เห็นวา คณะกรรมการบริษัท     
การบินไทย (บอรด)  ไดพิจารณาปรับแผนกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ
การเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลุกลามไปถึงประเทศแถบยุโรป สงผลใหจํานวน
ผูโดยสารลดลง รอยละ 10  โดยมีแผนระยะสั้น คือ การปรับลดจํานวนเที่ยวบินในแตละวัน       
อยางนอยรอยละ 10 ในเสนทางแถบภูมิภาคเอเชีย  ไดแก  จีน  อินเดีย  เกาหลี  ญ่ีปุน  ซ่ึงในอนาคต     
อาจปรับลดเสนทางกรุงเทพฯ – ลอนดอน  กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต             

จากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในภาคการทองเที่ยวทําใหประเมินไดวาธุรกิจในภาค
การทองเที่ยว  โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  ธุรกิจสายการบิน  ธุรกิจนําเที่ยวจะไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงินในครั้งนี้มากที่สุด 

จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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อัตราการวางงานทรงตัว  แตชั่วโมงการทํางานและรายไดลดลง 
ผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงินของโลกทําใหเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนมวา

อัตราการขยายตัวในป พ.ศ. 2552 จะลดลง โดยนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดประมาณการ
ไวดังนี้  นายธนวรรธน  พลวิชัย  ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ระบุวาเศรษฐกิจไทย (GDP) จะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.5 – 4.0  ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  คาดวา GDP จะขยายตัวรอยละ 3.9  สวนกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) คาดวาอาจจะขยายตัวไดรอยละ  3.65  สําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ระบุวาป พ.ศ. 2552  
จะขยายตัวในชวงรอยละ 4.0 – 5.0 ในสวนของธนาคารแหงประเทศไทยประมาณการไววา GDP 
จะขยายตัวรอยละ 3.8 – 5.0  

จากตัวเลขประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหคาดหมายไดวา      
จะสงผลกระทบตออัตราการวางงานไมมากนัก  กลาวคือ 

1) กรณีท่ี GDP  ขยายตัวในอัตรารอยละ 3.65 ตามการคาดการณของ IMF และรอยละ 
3.8 ตามการคาดการณ(ขั้นต่ํา)ของธนาคารแหงประเทศไทย คาดวาจะมี ผูวางงานเฉลี่ยท้ังป จํานวน  
5.71 แสนคน  คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.52 

2) กรณีท่ี GDP  ขยายตัวในอัตรารอยละ 4 – 5 ตามการคาดการณของสศช. และสศค. 
คาดวาจะมีผูวางงานเฉลี่ยท้ังป จํานวน 5.70 - 5.71 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.51 -1.52 

กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
แมว าวิกฤติค ร้ังนี้  จะมีผลกระทบตออัตราการวางงานในภาพรวมไมมากนัก                  

แตถาพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา  มีบางกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง คือ   1) กลุมท่ีทํางาน            
ในอุตสาหกรรมการสงออก   2) กลุมท่ีทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว  และ  3) กลุมท่ีจะเขาสู-
ตลาดแรงงานใหม   เนื่องจากนายจางอาจลดกําลังการผลิตโดยการลดชั่วโมงการทํางาน หรือ        
ลดจํานวนลูกจาง ซ่ึงจะทําใหพนักงาน มีรายไดลดลง หรือตองออกจากงาน  และ ทําใหผูที่จะเขาสู-
ตลาดแรงงานใหมหางานไดยากมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

หมายเหตุ : 1) คาเฉลี่ยปเปนคาเฉลี่ย 4ไตรมาส 
                    2) ขอมูลป 2551 คาเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
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หนวย:พันคน

 0 ชัว่โมง  1-9 ชัว่โมง  10-19 ชัว่โมง  20-29 ชัว่โมง 30-34 ชัว่โมง 35-39 ชัว่โมง  40-49 ชัว่โมง 50 ชัว่โมงข้ึนไป

แผนภูมิ จํานวนผูมีงานจําแนกตามช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห
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มาตรการของรัฐบาลเพื่อบรรเทาปญหา 
จากผลกระทบวิกฤติการณทางการเงินของสหรัฐฯ คร้ังนี้รัฐบาลไทยไดออกมาตรการ         

เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว มูลคากวา 1.2 ลานลานบาท จํานวน  6 มาตรการ คือ 
1) มาตรการดานตลาดทุน  จัดตั้งกองทุนซื้อหุน  110,000 ลานบาท 
2) มาตรการดูแลสภาพคลอง โดยการกระตุนธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อ  400,000 

ลานบาท  ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 50,000 ลานบาท 
3) เรงรัดการสงออกและทองเที่ยว โดยภาคการสงออกใหสามารถสงออกไดมูลคา 

300,000 ลานบาท  ภาคการทองเที่ยวสรางรายได 60,000 ลานบาท 
4) เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  จํานวน 180,000 ลานบาท 
5) เรงรัดการลงทุนขนาดใหญ มูลคา 350,000 ลานบาท 

 6) มาตรการประชาคมเอเชีย เพือ่ความรวมมือกับประเทศตาง ๆในแถบอาเซียน 

จากมาตรการของรัฐบาลมูลคา 1.2  ลานลานบาท ดังกลาว  ทําใหเชื่อไดวาจะชวยบรรเทา
ความรุนแรงของปญหาเกี่ยวกับภาวะการมีงานทําของประชาชนไดพอสมควร 

กรณีท่ีวิกฤติการณรุนแรงเกินความคาดหมาย 
ในกรณีที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไมเปนไปตามที่คาดการณไว ซ่ึงอาจจะ

ไมขยายตัวหรือขยายตัวติดลบรอยละ 10.5  เชนเดียวกับป พ.ศ. 2541 ก็เชื่อไดวาอัตราการวางงาน  
จะไมเกินรอยละ 4.0 หรือมีผูวางงานไมเกิน 1.53 ลานคน  กลาวคือ ในชวงวิกฤติป พ.ศ. 2541 GDP  
ขยายตัวลักษณะติดลบ คือ รอยละ – 10.5 แตอัตราการวางงานมีเพียงรอยละ 4 คิดเปนจํานวน        
1.3 ลานคนเทานั้น 

อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และอัตราการวางงาน ป 2537 – 2551 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ที่มา : 1. ขอมูลอัตราการวางงานสํานักงานสถิติแหงชาติ 
           2.ขอมูลอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
              สังคมแหงชาติ 
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สรุป 
 วิกฤติการณทางการเงินของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้  หลายฝายวิเคราะหวาจะสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยในดานการสงออกและการทองเที่ยว แตโดยภาพรวมแลว เศรษฐกิจของไทย       
ยังเดินหนาตอไปได  โดยจะขยายตัวในอัตรารอยละ 3.65 - 5  กรณีดังกลาวมีผลใหอัตราการวางงาน    
ในปหนายังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก   คาดวาจะมีผูวางงานเฉลี่ยทั้งปประมาณ 5.7 แสนคน         
คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.51  ในจํานวนนี้จะมีผูไดรับผลกระทบโดยตรง 3 กลุม คือ  กลุมที่
ทํางานในอุตสาหกรรมการสงออก    การทองเที่ยว  และกลุมที่จะเขาสูตลาดแรงงานใหม        
อยางไรก็ตามจากการที่รัฐบาลไดออกมาตรการ เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติการณดังกลาว     
คิดเปนมูลคา 1.2 ลานลานบาท ทําใหเชื่อไดวา ปญหาการวางงานในป พ.ศ. 2552 จะไมรุนแรงเทาใดนัก
และแมวาภาวะวิกฤติจะรุนแรงเกินกวาที่คาดหมายไว เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ            
ถึงขั้นติดลบรอยละ 10.5 เชนเดียวกับป พ.ศ. 2541 อัตราการวางงานจะไมเกินรอยละ 4   

 

 

กองวิจยัตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน 

17 ตุลาคม 2551 


