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ข้อสรุป และจุดเด่นของงานศึกษาน้ี

¡ ข้อมูลอัพเดทล่าสุดถึงไตรมาส 2/2563 ซึ่งเป็นไตรมาสท่ีมีการจํากัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ มีช่วงของการประกาศเคอร์ฟวิในเวลากลางคืนและจํากัดการเดินทางระหว่าง
จังหวัด ทําให้เห็นผลกระทบของ COVID-19 ได้ชัดเจน

¡ วิเคราะห์ผลกระทบต่อการจ้างงาน ชั่วโมงทํางาน และรายได้ของแรงงาน โดยใช้ข้อมูล
สํารวจภาวะแรงงาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้ผลกระทบท่ีแตกต่างแยกตาม
สถานะของแรงงาน สาขาการผลิต อาชีพ จังหวัด ระดับการศึกษา และอายขุองแรงงาน

¡ อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่เด่นชัดเท่ากับจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีลดลง
¡ ผลกระทบต่อค่าจ้าง(เฉพาะกลุ่มลูกจ้าง)สอดคล้องกับผลกระทบต่อจํานวนชั่วโมงการ

ทํางาน
¡ ใช้ตัวชี้วัดด้านการจ้างงาน และชั่วโมงทํางานในการกําหนดสาขาการผลิตและอาชีพท่ีควร

ได้รับมาตรการด้านแรงงานท่ีแตกต่างกัน
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¡ มาตรการช่วยเหลือของรัฐ: แรงงานในระบบ (formal) vs. แรงงานอิสระและเกษตรกร (informal) >> ยังไม่เพียงพอ ?

¡ ข้อเสนอเพ่ิมเติมจากงานศึกษาน้ี :

ข้อสรุป และจุดเด่นของงานศึกษาน้ี

การว่างงาน

จํานวนชั่วโมงทํางาน

มาก

ลดลง
มาก

น้อย

ลดลง
น้อย

มาตรการ
รักษาการ
จ้างงาน

มาตรการเยียวยา +
มาตรการรองรับการ
ฟื้ นฟูของเศรษฐกิจ

ท้ัง 3 มาตรการ

• สาขาการผลิต
• สถานะของแรงงาน:

ลูกจ้างเอกชน, ลูกจ้างอิสระ
• สาขาอาชีพ
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ข้อเสนอเพ่ิมเติม

¡ Seasonal ของภาคเกษตร (+ภัยแล้งต้ังแต่ปลายปี 2562) 
¡ อาจเน้นเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการ หากจะเปรียบเทียบทุกไตรมาส 
¡ หรือถ้าจะรวมภาคเกษตรด้วย อาจจะเปรียบเทียบเฉพาะไตรมาสท่ี 2 ของปีท่ีผ่านๆมา

¡ นอกไปจากธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก trade war หรือ technology disruption
บางธุรกิจ อาจได้รับผลกระทบมาต้ังแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 (slide 5-7) เช่น ธุรกิจ
ท่องเท่ียว สายการบิน อุตสาหกรรมท่ีใช้วัตถุดิบ/มีห่วงโซ่อุปทานกับประเทศจีน เป็นต้น

¡ ในการดําเนินมาตรการช่วยเหลือแยกตามสาขาการผลิต/อาชีพ/สถานะของแรงงาน ควร
ต้องมีเกณฑ์การพิจารณาท่ีชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ/ความไม่เข้าใจกลุ่มท่ี
ได้รับมาตรการท่ีแตกต่างกัน

¡ ลักษณะอาชีพ (ISCO code) จะมีนัยเชิงทักษะของแรงงานรวมอยู่ด้วย อาจช่วยให้เห็นภาพ
ของมาตรการท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะแรงงานได้มากขึ้น
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PERCENTAGE CHANGE IN THE NUMBER OF PERSONS EMPLOYED BUT 
TEMPORARILY ABSENT FROM WORK, BY SECTOR, Q1/2562 TO Q1/2563

K. Financial and insurance activities

P. Education

L. Real estate activities

Q. Human health and social work activities

I. Accommodation and food service activities

Source: ILO assessment based on Thailand National Statistics Office, Labour Force Survey data, 2019 and 2020.

อัตราการเพ่ิมขึ้นของแรงงานท่ียัง
ทํางานอยู่แต่ไม่ได้ทํางานชั่วคราวใน 
Q1/2563 เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2562 
โดยรวมเฉลี่ย ร้อยละ 17.8

แรงงานในภาคบริการอื่นๆ ธุรกิจ
บันเทิง ศิลปะ และพักผ่อนหย่อนใจ   
ผู้ประกอบวิชาชีพทางเทคนิค/
วิทยาศาสตร์ งานบริการฝ่ายสนับสนุน
และแรงงานในภาคการผลิต มีสถานะ
ไม่ได้ทํางานชั่วคราวเพ่ิมมากขึ้น
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CHANGE IN AVERAGE HOURS WORKED PER WEEK PER EMPLOYED 
PERSON BY SECTOR, Q4/2562 TO Q1/2563 AND Q1/2562 TO Q1/2563 (%)

จํานวนช่ัวโมงการทํางานลดลง
Q4/2562 to Q1/2563
• Manufacturing (-11.6%)
• Information and communications

(-9.4%)
• Professional, scientific and 

technical activities (-8.2%)
• Construction (-7.7%)
• Financial and insurance 

activities (-7.3%)

Source: ILO assessment based on Thailand 
National Statistics Office, Labour Force 
Survey data, 2019 and 2020. 6



CHANGE IN EMPLOYMENT, WAGES AND HOURS WORKED IN SECTOR WITH 
STRONGEST VALUE CHAIN LINKS TO CHINA, Q1/2562 TO Q1/2563 (%)

¡ ภาคการผลิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ห่วงโซ่การผลิตจากจีน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคมีภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟา้ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
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Source: ILO assessment based on Thailand National Statistics Office, Labour Force Survey data, 2019 and 2020.

Further reading >> ILO brief (June 2020): COVID-19 employment and labour market impact in Thailand



ประเด็นท่ีน่าติดตาม

¡ จํานวนชั่วโมงการทํางานท่ีลดลง ในท้ายท่ีสุดอาจนําไปสู่การจ้างงานท่ีลดลงได้

¡ ภาคเกษตร จะยังสามารถรองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและบริการกลับเข้าไปได้
หรือไม่ (เช่นยุควิกฤตเศรษฐกิจปี 2540) เม่ือภาคเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้งด้วยเช่นกัน

¡ การย้ายแรงงาน: ข้ามจังหวัด/ข้ามภาคการผลิต ชั่วคราว/ระยะยาว? อาจจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์โควิดท้ังในและต่างประเทศ (ซึ่งมีผลต่อภาคการท่องเท่ียวค่อนข้างมาก)

¡ บริบทของลักษณะอาชีพ/การทํางานและระดับรายได้ มีนัยต่อความเหล่ือมล้ํา
¡ Work from home vs. non-remote jobs (เส่ียงต่อการสัมผัส/ติดเช้ือ)
¡ การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทําให้รายได้ลดลง โดยเฉพาะรายได้ของกลุ่มนอกภาค

ทางการ (informal workers) ซ่ึงจะส่งผลให้มีจํานวนคนจนใต้เส้นความยากจนเพ่ิมมากข้ึน
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ลักษณะงาน และระดับรายได้ มีนัยต่อความเหล่ือมล้ํา
¡ ตัวอย่างงานศึกษาท่ีวิเคราะห์กลุ่มเส่ียงจากดัชนีลักษณะงาน (ทํางานจากบ้านได้/ไม่ และงานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ

การแพร่ระบาด) – เน้ือแพร เล็กเฟื่ องฟู และคณะ (2020)

9LFS ไตรมาส 3/2562 - เน้ือแพร เล็กเฟื่ องฟู และคณะ (2020)



¡ ตัวอย่างมาตรการในต่างประเทศ
¡ มาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ (guarantees, loans, deferred tax & social 

security payments) ได้รับการยอมรับในประเทศแถบยุโรป รวมไปถึงการให้เงินก้อน
ช่วยเหลือ (lump-sum payments) แก ่SMEs

¡ ในต่างประเทศ มีประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะ self-employment ท่ีไม่ได้เข้ามา
อยู่ในระบบประกันสังคมเช่นกัน หลายประเทศเลือกท่ีจะปรับระบบประกันสังคมเพ่ือให้สามารถให้
ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้ เช่น ให้เงินช่วยเหลือแก่แรงงาน หรือให้สิทธิ unemployment 
benefits เป็นการช่ัวคราว เงินช่วยเหลือทางภาษี  หรือใช้โอกาสน้ีในการปรับระบบให้รวมถึง
กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นทางการมากข้ึน

¡ โครงการทํางานในระยะส้ัน/ทํางานช่ัวคราว เพ่ือให้แรงงานสามารถทํางานมีรายได้บางส่วนได้
¡ กลุ่มท่ีถูกออกจากงาน โอกาสในการกลับมาทํางานใหม่ vs. กลุ่มแรงงานจบใหม่ โอกาสในการ

เติบโตในอาชีพในอนาคต 
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