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• เศรษฐกิจไทยก าลังอยู่ในสภาวะวิกฤติที่ยังไม่รู้จุดจบแน่ชัด จากผลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ซึ ่งส่งผลกระทบในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยมีความรุนแรงเป็นพิเศษในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับภาค 

การท่องเที่ยว วิกฤติดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานซึ่งมีสัญญาณความอ่อนแอมาต้ังแต่

ในช่วงก่อนหน้า โดยกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  

และลูกจ้าง SMEs ซึ่งถือเป็นคนส่วนมากถึง 62% ของก าลังแรงงานไทย และมีความอ่อนไหวสูงต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ 

• EIC ประเมินว่า จ านวนผู้ว่างงานจะเพ่ิมข้ึนสูงถึงราว 3-5 ล้านคน ถือเป็นระดับท่ีสูงกว่าทุกวิกฤติการณ์

ในอดีตของไทย ท้ังน้ีเพราะผลกระทบคร้ังน้ีกินวงกว้างกว่าและมีการหยุดชะงักฉับพลัน (sudden stop) 

ของหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีภาคเกษตรอาจไม่สามารถท าหน้าท่ีดูดซับคนตกงานจากภาคอ่ืน ๆ 

ได้เหมือนในอดีตจากปัญหาภัยแล้ง   

• EIC มองว่า จะมีแรงงานอีกจ านวนมากท่ีแม้จะไม่ตกงาน แต่จ านวนช่ัวโมงท างานและรายได้จะลดลงอย่าง

มากหรือกระทั่งไม่มีรายได้เลยในบางช่วง ทั้งนี้คาดว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานจะเป็นไปอย่างช้า ๆ 

ตามเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตัวแบบ U-shaped และผลจาก COVID-19 ท่ีจะยังมีอยู่ตราบใดท่ียังไม่มียา

รักษาและวัคซีน  

• ความเสี่ยงในตลาดแรงงานมีแนวโน้มส่งผลต่อเนื่องไปยังคุณภาพชีวิตของภาคครัวเรือนที่มีความ

เปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิม โดยครัวเรือนไทยประมาณ 60% มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่เพียงพอใช้จ่าย

เกิน 3 เดือน  



 
 
 

EIC พบว่า ตลาดแรงงานของไทยมีหลายสัญญาณของความอ่อนแอตั้งแต่ในช่วงก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
COVID-19 ดังน้ี  

1. จ ำนวนผู้มีงำนท ำลดลง จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวนผู้มีงานท าของไทยมีแนวโน้มลดลง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยจ านวนผู้มีงานท าเฉลี่ยในปี 2019 อยู่ที่ 37.6  ล้านคน ลดลงไป 4.8 แสนคนเมื่อเทียบกับ

จ านวนเฉลี่ยในปี 2014 ทั้งนี้สาเหตุมาจากทั้งปัจจัยเชิงวัฏจักร คือ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา  ซึ่งท าให้

ความต้องการแรงงานมีน้อยลง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการออกจากก าลังแรงงานของกลุ่มผู้สูงอายุ   

ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 5.4 เป็น 6.8 ล้านคนในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้จ านวนผู้มีงานท าเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปีนี้ยังอยู่ใน

แนวโน้มขาลง โดยมีจ านวนอยู่ที่ 37.4 ล้านคน ลดลง -0.8%YOY ซึ่งนับเป็นการหดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดต่อกัน  

2. จ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนลดลง จ านวนช่ัวโมงการท างานเฉลี่ยของแรงงานไทยในปี 2019 อยู่ที่ 42.7 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 44.1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในปี 2014 สาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของกลุ่มคนท างาน

ล่วงเวลา (แรงงานที่ท างานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป) เป็นส าคัญ โดยคนกลุ่มนี้มีจ านวนลดลงจาก 9.7 เหลือ 

6.8 ล้านคน หรือหายไปถึง 2.9 ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้แนวโน้มการลดลงของจ านวนชั่วโมงการท างานยังคง  

มีให้เห็นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ สะท้อนจากจ านวนของคนท างานล่วงเวลาที่ยังคงหดตัว -7.6%YOY  

3. จ ำนวนผู้ว่ำงงำนเพ่ิมขึ้น จ านวนผู้ว่างงานรวมเฉลี่ยในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 4 แสนคนเพิ่มขึ้น 

14.8%YOY นับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกัน นอกจากนี้ จากข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ของส านักงานประกันสังคมล่าสุดพบว่า ในไตรมาสแรกของปี 2020 จ านวนผู้ประกันตนที่ว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 แสนคน 

เพิ่มขึ้น 4.5%YOY โดยอัตราการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่หลังช่วงวิกฤติ

การเงินโลกปี 2008-2009 (รูปที่ 1) 

ตารางท่ี 1 : ภาวะการท างานของประชากรไทย 

 
หมายเหตุ : *เกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

หน่วย : พันคน (เฉล่ีย ป  201 ป  2019
อัตราการเปล่ียนแปลง

เฉล่ียต่อป  
ช่วงป  201  2019

ไตรมาสที่ 1 2020
อัตราการเปล่ียนแปลง
เทียบไตรมาส 1 2019 

ประชากรอายุ 1  ป ข้ึนไป 54,843 56,576 +0.6% 56,782 +0.6%

1  ก าลังแรงงาน 38,575 38,171 -0.2% 38,103 -0.6%

                    38,080 37,602 -0.3% 37,384 -0.8%

1.1.1                                 6,067 6,456 +1.3% 8,826 +1.8%

                                                             22,326 24,346 +1.7% 22,540 +0.2%

                                              9,687 6,800 -6.8% 4,179 -7.6%

จ านวนช่ัวโมงการท างานเฉล่ีย (ชม  ต่อสัปดาห์    1  2  -0.6% n/a

                   323 379 +3.2% 396 +14.8%

อัตราการว่างงาน (% ผู้ว่างงาน ก าลังแรงงาน 0.8% 1.0% 1.1%

                             172 190 +2.0% 323 +4.3%

2  นอกก าลังแรงงาน 16,268 18,405 +2.5% 18,678 +3.0%

                   4,839 5,356 +2.1% 5,262 +3.0%

              4,372 4,361 -0.05% 4,466 -0.1%

                       5,395 6,797 +4.7% 6,760 +1.7%

                                  1,663 1,890 +2.6% 2,070 +9.2%



 
 
 

รูปที่ 1 : อัตราการว่างงานของผู้ประกันตน มาตรา 33 (จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ต่อจ านวนผู้ประกันตนรวม  

หน่วย : % เฉลี่ย 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 

 

จากตลาดแรงงานที่มีความอ่อนแออยู่ก่อนหน้า ประกอบกับหลายปัจจัยลบที่เข้ามากระทบพร้อม ๆ กัน ทั้งการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 การหดตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภัยแล้ง วิกฤติครั้งนี ้จึงมีแนวโน้มส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  
ต่อแรงงานในหลายอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคงหนีไม่พ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ 
โรงแรม ร้านอาหาร บันเทิง และค้าส่งค้าปลีก เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงจากการหายไปของนักท่องเที่ยว  
และมาตรการ lockdown ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ก็จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญเช่นกันในทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า (u-shaped recovery) ในส่วนของแรงงานในภาค
เกษตรจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงมากในปีนี้เป็นส าคัญ และยังอาจรวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากก าลังซื้อ 
ที่หดตัวอีกด้วย ท าให้ความสามารถในการดูดซับแรงงานที่ตกงานจากภาคอื่น ๆ มีค่อนข้างจ ากัดในวิกฤติครั้งนี้ 
 
ทั้งนี้ EIC มองว่า ลักษณะการจ้างงานจะเป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อความเสี่ยงด้านรายได้และความมั่นคงของการท างาน 
โดยกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้าง SMEs ซึ่งมีจ านวนรวมกันสูงถึง 23.4 ล้านคน คิดเป็น 62.2% 
ของการจ้างงานรวมและมักจะมีความอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยเปรียบเทียบในทุก ๆ 
สาขาธุรกิจ 
 
เมื่อพิจารณาประกอบกันทั้งในด้านสาขาธุรกิจและลักษณะการจ้างงาน จะพบว่า แรงงำนกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงที่สุด 
จะเป็นกลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว ผู้ประกอบอำชีพอิสระและลูกจ้ำง SMEs ที่ท ำงำนในธุรกิจกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีจ ำนวน
รวมกันถึง 6.5 ล้ำนคน หรือคิดเป็น 17.3% ของจ านวนการจ้างงานรวม รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  
ในธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มที่มีลักษณะการจ้างงานเดียวกันในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรองลงไป คือ ภาคอุตสาหกรรม 
การขนส่ง และก่อสร้าง ทั้งนี้ลูกจ้างในธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี 
แรงงานในส่วนนี้ถือเป็นส่วนน้อยของการจ้างงานรวม (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 : ระดับความเส่ียงแรงงานไทยในวิกฤติเศรษฐกิจ 2020 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2019 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

จากระดับความเสี่ยงดังกล่าว EIC ประเมินว่ำ จ ำนวนผู้ว่ำงงำนจะเพิ่มขึ้นสูงถึงรำว 3-5 ล้ำนคน ซึ่งจะคิดเป็นอัตรา 

การว่างงานประมาณ 8%-13% ของก าลังแรงงานรวมปัจจุบัน ถือเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาในปี 1985  

โดยจะสูงกว่าสถิติอัตราการว่างงานสูงสุดเดิมที่ 5.9% ในปี 1987 ทิ้งห่างอัตราการว่างงานในวิกฤติต้มย ากุ้งที่ 3.4% ในปี 

1998 และในวิกฤติการเงินโลกปี 2008-09 ที่ 1.5% ในปี 2009 สำเหตุที่กำรว่ำงงำนในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะสูงกว่ำใน

อดีตเนื่องจำกวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงต่อภำคธุรกิจและครัวเรือนที่มีควำมเปรำะบำงสะสม

ตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้ำ ประกอบกับมีมำตรกำร lockdown ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคแต่ส่งผล

ให้เกิดกำรหยุดชะงักฉับพลันของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (sudden stop) อีกทั้งภำคเกษตรที่เคยเป็นแหล่งดูดซับ

แรงงำนก็มีแนวโน้มท่ีจะมีข้อจ ำกัดในกำรท ำหน้ำที่นั้นในครั้งนี้จำกปัญหำภัยแล้งที่รุนแรง  

ทั้งนี้ EIC มองว่ำ จะมีแรงงำนอีกจ ำนวนมำกที่แม้จะไม่ตกงำน แต่จ ำนวนชั่วโมงท ำงำนและรำยได้จะลดลงอย่ำงมำก

หรือกระทั่งไม่มีรำยได้เลยในบำงช่วง และหากผลกระทบลากยาวไปจนถึงครึ่งปีหลังหรือนานกว่านั้น จ านวนผู้ว่างงาน

จะเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่าที่ประเมินไว้ข้างต้นจากกิจการที่จะมีการปิดตัวลงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเสี่ยงที่มีสภาพ

คล่องไม่เพียงพอ   

EIC มองว่ำ หลังผ่ำนพ้นมำตรกำร lockdown สถำนกำรณ์ในตลำดแรงงำนจะมีแนวโน้มที่ดีขึ ้น แต่กำรฟื้นตัว 

จะเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ ตามเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวแบบ U-shaped และผลจาก COVID-19 ที่จะยังมีอยู่ต่อเศรษฐกิจ

และการใช้ชีวิตของผู้คนตราบใดที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน โดยคาดว่าภาคธุรกิจน่าจะยังระมัดระวังในการใช้จ่ายและ

การจ้างงานจากความไม่แน่นอนที่ยังสูงในสถานการณ์ดังกล่าว 

กำรสูญเสียรำยได้-ตกงำนของแรงงำนจะน ำไปสู่ควำมเดือดร้อนของครัวเรือนจ ำนวนมำกจำกกันชนทำงกำรเงิน  

ที่มีไม่มำก จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2019 พบว่า ครัวเรือนไทยที่พึ่งพารายได้จาก

การท างานเป็นลูกจ้างอย่างเดียวมีจ านวน 7.9 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นประมาณ 36 .2% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

ซึ่งในกลุ่มนี้มีจ านวนถึง 5.2 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 65.5% ของครัวเรือนกลุ่มดังกล่าวที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ครอบคลุมรายจ่ายได้ไม่เกิน 3 เดือน และหากเป็นครัวเรือนที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อเดือน จะมีครัวเรือน

จ านวนถึง 4.3 ล้านจากทั้งหมด 5.8 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 72.9% ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่เพียงพอ

จ านวนแรงงานไทย (ล้านคน 
ลูกจ้างช่ัวคราว  
ประกอบอาชีพ

อิสระ

ลูกจ้างในธุรกิจ
ขนาดกลางและ

เล ก

ผู้ประกอบการและ
สมาชิกครัวเรือนท่ี
ท างานในธุรกิจขนาด

กลางและเล ก

ลูกจ้างและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และลูกจ้าง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

รวม

ธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียว ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร 
บันเทิง ค้าส่งค้าปลีก

3 9 2        9  

ธุรกิจอุตสาหกรรม ขนส่ง และก่อสร้าง             9 6

ธุรกิจการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง              11  

ธุรกิจบริการท่ัวไป เช่น ส่ือสาร การเงิน การศึกษา               3

ธุรกิจสาธารณูปโภค บริการภาครัฐ และสาธารณสุข              2  

รวม 1     9   1   1 3  6

จ านวนแรงงานตามระดับความเส่ียง 6               

เส่ียงสูงท่ีสุด เส่ียงสูง เส่ียงปานกลาง เส่ียงน้อย เส่ียงน้อยท่ีสุด

             

             

              

              



 
 
 

ส าหรับการใช้จ่าย 3 เดือน (รูปที่ 2) ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านี้อาจต้องปรับตัวโดยการลดการบริโภคลงอย่างมาก 

ตลอดจนขายหรือจ านองสินทรัพย์ที่มี ไปจนถึงการก่อหนี้เพื่อน ามาใช้จ่ายอันจะเป็นการสร้างความเปราะบางเพิ่มเติมใน

ระยะต่อไป  

รูปท่ี 2 : สัดส่วนของครัวเรือนท่ีมีสินทรัพย์ทางการเงินครอบคลุมรายจ่ายได้ไม่เกิน 3 เดือน 

หน่วย : % ต่อจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในกลุ่มนั้น ๆ 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ ปี 2019 /  * สินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินออม เงินลงทุน และอื่น ๆ เช่น ทอง เป็นต้น ไม่รวมมูลค่าบ้าน ที่ดิน รถ /  
** ค านวณเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้มาจากการท างานเป็นลูกจ้าง โดยไม่ได้มีรายได้มาจากการท าการเกษตร หรือธุรกิจ แต่ทั้งนี้ยังนับรวมร ายได้อื่น ๆ  
ท่ีไม่ได้มาจากการท างาน เช่น รายได้จากดอกเบี้ย จากสวัสดิการของรัฐ เป็นต้น 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

บทวิเคราะหจ์าก... https://www.scbeic.com/th/detail/product/6775 

 

 

โดย :     Economic Intelligence Center (EIC) 
           ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
           EIC Online: www.scbeic.com   
           Line: @scbeic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 
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                  และรายได้ต ่ากว่า 3 

หม่ืนบาทต่อเดือน
                   

                         
                      

       
                   

                    
                     รวม 59.8%

รวม 65.5%

รวม 72.9%
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