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จ้างงานไทยมืดมิดจากพิษ COVID-19
Key takeaways:


มาตรการภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประกาศใช้ทั้งมาตรการ Lockdown และ
การรณรงค์ด้าน Social Distancing มีผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจและการจ้างงาน



สาหรับตลาดแรงงานไทยพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างสูงสุด
และกว่า 70% ของการจ้างงานทั้งหมดเป็นการจ้างงานในธุรกิจ SME ซึ่งมีความเปราะบางกว่าธุรกิจรายใหญ่



KKP Research คาดว่าในกรณีที่สถานการณ์การระบาดชะลอลงภายในสิ้นไตรมาส 2 แต่ยังมีมาตรการ
Lockdown บางส่วนต่อเนื่องในไตรมาส 3 จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างหรือถูกพักงานโดยไม่มีรายได้ เพิ่มสูงสุดถึง
4.4 ล้านคน ส่งผลให้การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4.9 ล้านคน (13.2% ของแรงงานไทย) และยังมีความเสี่ยงต่อการ
เลิกจ้างเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้อกว่าที่ประเมินไว้



รัฐควรมีมาตรการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรักษาการจ้างงาน เร่งลงทุนเพื่อสร้างงานใหม่ และเสริม
ทักษะแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้เศรษฐกิจกลับฟื้นขึ้นได้โดยเร็วเมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย
เพิ่มเติมจากมาตรการเชิงเยียวยาที่ทยอยออกมาก่อนหน้านี้

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีลักษณะเฉพาะ และแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่
เคยมีมา เนื่องจากเป็นวิกฤตทางสุขภาวะที่กระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิตประจาวันเป็นปกติ กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริ ง
ลดลงอย่างรุนแรง อีกทั้งการระบาดที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลกส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศตัดสินใจปิดประเทศ และออก
มาตรการให้ประชาชนอยู่บ้าน (lockdown) หรือรณรงค์ให้เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) กลายเป็นความเสี่ยง
จากนโยบายที่กระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคบริการที่ จาเป็นต้องมีการติดต่อพบปะกัน (physical presence)
ในการดาเนินธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติมใน KKP Insight “จากภัย COVID-19 สู่ความเสี่ยงวิกฤตรอบใหม่”)

ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งในแง่การประคับประคองกิจการ การว่างงานที่
เพิ่มขึ้น และรายได้จากการทางานที่ลดลง
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอาจแจกแจงได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวโดยอานาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่
บัญญัติไว้ตามกฎหมาย (2) รายรับที่ลดลงอย่างมากจากมาตรการ lockdown หรือการรณรงค์ให้มีระยะห่างทางสังคม
(3)

กระบวนการผลิ ตชะงั กงั นจากการรั บมอบวั ตถุ ดิ บหรื อส่ งมอบสิ นค้ าที่ ไม่ เพี ยงพอหรื อไม่ ทั นการ (supply

chain

disruption) หรือ (4) ลูกค้าธุรกิจชะลอการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ (trade credit) ซึ่งในแต่ละกรณีจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจด้านการจ้างงานของนายจ้าง ทั้งในแง่จานวนการจ้างงานหรือการปรับลดชั่วโมงทางาน (ตารางที่ 1) เนื่องจาก
ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนในการดาเนินงาน (operating cost) หลักในหลายธุรกิจ ผลกระทบจากการลดการจ้างงานจะสูงที่สุดใน
กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่รายได้จะลดลงอย่างมากจากกาลัง
ซื้อที่หดตัว
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ตารางที่ 1: ผลกระทบต่อการจ้างงานและมาตรการชดเชย
ผลกระทบต่อการจ้างงาน

มีประกันสังคมมาตรา 33

1. กิจการถูกสัง
่ ปิดจากทางการจาก

ถือเป็นเหตุสด
ุ วิสย
ั ทีไ่ ด้รบ
ั ชดเชย

การแพร่ระบาดของโรค

จากประกันสังคม 50% ของค่าจ้าง

ไม่มป
ี ระกันสังคมมาตรา 33

สูงสุด 7,500 บาท ไม่เกิน 2 เดือน*
2. หยุดกิจการชัว
่ คราวด้วยเหตุจาเป็น

นายจ้างจ่ายค่าชดเชย 75% ของค่าจ้าง

ไม่ได้รบ
ั ค่าจ้างหรือเงินชดเชย แต่อาจ

ตาม พ.ร.บ. คุม
้ ครองแรงงาน มาตรา 75

เข้าข่ายได้รบ
ั เงินเยียวยา 5,000 บาท

ตลอดระยะเวลาหยุดกิจการ
3. เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน

ได้รับชดเชยจากประกันสังคม 50% ของค่าจ้าง
สูงสุด 7,500 บาท ไม่เกิน 6 เดือน และยัง
ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างตามอายุงาน

4. ลดชัว
่ โมงการทางานจากยอดขาย
กาลังการผลิต หรือวัตถุดบ
ิ ทีล
่ ดลง

แรงงานถูกลดเงินเดือนหรือลดเบีย
้ ขยันลงเป็นผลกระทบต่อรายได้

* ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมม
ี ติเห็นชอบให้เปลี่ยนอัตราการชดเชยเป็น 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 3 เดือน
ที่มา: สานักงานประกันสังคม และ KKP Research

แรงงานนอกระบบประกันสังคมมาตรา 33 และแรงงานที่

รูปที่ 1: มากกว่าครึง
่ หนึง
่ ของตลาดแรงงานไทย

อยู่ในธุรกิจ SME เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างเป็นลาดับแรก

เป็นการจ้างงานนอกระบบ

การจ้างงานมากกว่าครึ่งหนึ่งในตลาดแรงงานไทยเป็นการจ้างงาน
นอกระบบ ซึ่งรวมถึงการจ้างงานเกือบทั้งหมดในภาคเกษตร (24%)
และแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบประกั นสังคม

เกษตรกร,
11.5 ล้านคน (31%)

(31%) (รูปที่ 1)

ประกันสังคม มาตรา 33
(มีสวัสดิการว่างงาน),
11.7 ล้านคน (31%)

และหากนับรวมแรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประกันตนเองโดย
สมัครใจในระบบประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับ
สวั สดิ การว่ างงานแล้ ว (10%)

เท่ ากั บว่ าในการจ้ างงานทั้ งหมด

ประมาณ 38 ล้านคน มีแรงงานถึงราว 2 ใน 3 ที่จะไม่ได้รับความ

แรงงาน
นอกระบบ

แรงงานนอกระบบ
นอกภาคเกษตร,
8.9 ล้านคน (24%)

คุ้มครองและค่าชดเชยใด ๆ ทั้งจากนายจ้างและระบบประกันสังคมใน

ราชการ,
1.6 ล้านคน (4%)
ประกันตนเองภาคสมัครใจ
(ไม่มีสวัสดิการว่างงาน),
ประมาณ 3.9 ล้านคน (10%)

กรณีถูกเลิกจ้าง แรงงานนอกระบบจึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกเลิก
จ้ างฉั บพลั น สู งสุ ดในกรณี ที่ ภาคธุ รกิ จขาดสภาพคล่ อง โดยเฉพาะ

ที่มา: NSO, KKP Research

ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บันเทิงและนันทนาการ ค้าปลีกและค้าส่ง
ที่มีการจ้างงานนอกระบบสูงกว่าค่าเฉลี่ย (รูปที่ 2) และยังเป็นกลุ่มที่
จะได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 สูงที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น การจ้างงานกว่า 70% ในโครงสร้างแรงงานไทยเป็นการจ้าง
งานในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ SMEs ที่มักมีสถานะทางการเงินและทางเลือกในการระดมทุนจากัดกว่าธุรกิจ
รายใหญ่ อีกทั้งการจ้างงาน SME มีความเข้มข้นสูงในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 (รูปที่ 3) จึงมี
โอกาสจะได้รับผลกระทบในแง่การจ้างงานหรือรายได้สูง
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รูปที่ 2: ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บันเทิงและนันทนาการ ค้าปลีกและค้าส่ง มีการจ้างงานนอกระบบสูงกว่าค่าเฉลีย
่

พันคน
91%

14,000

100%

การจ้างงานนอกระบบ

12,000

68%

80%

การจ้างงานในระบบ

62%

10,000

90%

70%

55%
8,000

55%

สัดส่วนการจ้างนอกระบบ (RHS)
44%

60%
50%

40%

6,000

28%

4,000

40%

22%

21%

19%

30%

15%

12%

2,000

7%

7%

6%

6%

20%

5%

5%

2%

1%

0

10%
0%

ที่มา: NSO, KKP Research

รูปที่ 3: การจ้างงานในภาคบริการส่วนใหญ่อยูใ่ นธุรกิจ SMEs

Large corporates
5,000

94%

90%

SMEs

Share of SME employment (RHS)
100%

86%

85%

84%

4,000

80%

77%

74%

73%

70%

68%

75%

63%
56%

3,000

56%
50%

38%
2,000

29%
25%

1,000

0

0%

ที่มา: Office of SMEs Promotion (OSMEP), KKP Research
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ประเมินผลกระทบจาก COVID-19
ภาคธุ รกิ จใดจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดจาก COVID-19

ขึ้ นอยู่กั บลั กษณะของธุ รกิ จว่ าอ่อนไหวเพี ยงใดต่อ ภาวะ

เศรษฐกิจและมาตรการของภาครัฐ เราใช้เกณฑ์ 3 ด้านในการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบ ได้แก่ (1) ธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการที่ไม่จาเป็น (discretionary spending) ซึ่งจะถูกตัดออกจากการใช้จ่ายเป็นลาดับต้น ๆ ในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย (2) ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจจากที่บ้าน (work from home) และ (3) ความสามารถในการขายสินค้าหรือ
บริการแก่ลูกค้าภายใต้การรักษาระยะห่างทางสังคม (value delivery under social distancing) การประเมินภายใต้เกณฑ์
ร่วมทั้ง 3 ด้านนี้ พบว่าภาคธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อการจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ธุรกิจบันเทิงและนันทนาการ การขนส่ง การค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (ตารางที่ 2) ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากรายได้หดตัว แรงงานปรับรูปแบบเป็นการทางานจากที่บ้านได้ยาก และมีช่องทาง
ค่อนข้างจากัดในการส่งสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพบปะกัน
ตารางที่ 2: ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร บันเทิงและนันทนาการ การขนส่ง การค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
มีความเสีย
่ งด้านการจ้างงานสูงทีส
่ ด
ุ
Depressed

Work from Home

Social Distancing

(Worst = 5)

(Most difficult = 5)

(Most limited = 5)

Accommodation & food service

5

4

4

13

Very High

Arts and Entertainment

5

4

4

13

Very High

Transport and Logistics

4

4

5

13

Very High

Construction

4

5

4

13

Very High

Wholesale and retail trade

3

4

3

10

High

Real estate

4

3

3

10

High

Manufacturing

3

5

1

9

Moderate

Administrative

2

3

4

9

Moderate

Financial and insurance

3

3

3

9

Moderate

revenue

Sector

Total Sum

Appraised Impact
on Employment

Health and social work

1

3

4

8

Minimal

Agriculture

2

4

2

8

Minimal

Education

2

3

2

7

Minimal

Professional, scientific, technical

3

2

2

7

Minimal

Electricity, gas

1

4

1

6

Minimal

Water supply

1

4

1

6

Minimal

Information and communication

2

2

1

5

Minimal

ที่มา: KKP Research

KKP Research คาดการว่างงานจะพุ่งสูงถึงกว่า 5 ล้านคน
ภายใต้สมมติฐานที่สถานการณ์การระบาดจะชะลอลงภายในสิ้นไตรมาส 2 แต่ยังคงมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนต่อเนื่องใน
ไตรมาส 3 และใช้ระดับการประเมินผลกระทบรายธุรกิจตามเกณฑ์ ข้างต้น ประกอบกับการปรับให้แรงงานนอกระบบได้รับ
ผลกระทบมากกว่าแรงงานในระบบในแต่ละภาคธุรกิจ เราคาดว่าจะมีการเลิกจ้างงานหรือถูกพักงานโดยไม่มีรายได้ เพิ่มขึ้น
จาก COVID-19 อีกกว่า 4.4 ล้านคน ส่งผลให้การว่างงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4.9 ล้านคนหรือคิดเป็น 13.2% ของกาลัง
แรงงานไทย (รูปที่ 4) โดยภาคธุรกิจที่จะมีการเลิกจ้างหรือพักงานมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและ
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บริการอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานลดลงถึง 1.5 ล้านคน (-25%) และ 9.9 แสนคน (-34%) ตามล าดับ (รูปที่ 5)
นอกจากนี้ การจ้างงานในธุรกิจบันเทิง ก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งจะได้รับผลกระทบสูงถึงราว 24-28% ขณะที่ในภาคการผลิต
ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากคาสั่งซื้อจากในและต่างประเทศที่ลดลง การติดขัดในห่วงโซ่การผลิต และสต๊อกสินค้าคงคลังเดิมที่อยู่
ในระดับสูง คาดว่าการจ้างงานจะลดลง 5.8 แสนคนหรือ 10% จากระดับการจ้างงานก่อนสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ ยังมี
ความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์ยืดเยื้อกว่าที่ประเมินไว้

รูปที่ 4: การว่างงานจะเพิม
่ สูงถึงเกือบ 5 ล้านคนในกรณีฐาน
Unemployed persons (millions)
Unemployed/Labor force (%), RSH
Estimated

5.0

14%

13.2%

12%

4.0

10%

3.0

8%
6%

2.0
4%
1.0

2%

Dec-20

Sep-20

Jun-20

Mar-20

Dec-19

Sep-19

Jun-19

Mar-19

0%
Dec-18

0.0

ที่มา: NSO, KKP Research estimates

รูปที่ 5: ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร จะมีการเลิกจ้างหรือพักงานสูงทีส
่ ด
ุ

พันคน

Formal

1,800

Informal

% Job losses (RHS)
40%

34%

35%

30%

1,500

28%

27%

25%

30%

24%

1,200

21%

900

25%
20%

10%

600

10%

10%

15%
10%

300

5%

0

0%

ที่มา:NSO, KKP Research estimates
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ภาคการเกษตรไม่อาจเป็นแหล่งรองรั บแรงงาน

รูปที่ 6: ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักลดลงต่อเนือ
่ ง

จากเมืองได้เหมือนแต่ก่อน
แรงงานที่ ถู ก เลิ ก จ้ า งในภาคบริ ก ารและภาคการผลิ ต จะ
ประสบปัญหาในการหางานใหม่ในเขตเมืองในห้วงเวลาที่ทุก

จากปัญหาภัยแล้ง
18%

Farm production, major crops, 12mmv, %YOY

12%

องคาพยพของเศรษฐกิ จไทยต่ างได้ รั บผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ภาคเกษตรที่เคยเป็นแหล่ง

6%

รองรับการไหลกลับของแรงงานจากเมืองจากวิกฤตคราว

0%

ก่อน ๆ อาจไม่มีความสามารถในการจุนเจือรายได้ให้แก่ผู้ถูก

-6%

เลิ ก จ้ า ง ทั้ ง ด้ ว ยจ านวนผู้ ที่ จ ะตกงานที่ ค าดว่ า จะสู ง เป็ น
ประวั ติ ก ารณ์ และด้ ว ยปั ญ หาภั ย แล้ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้
ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักลดลง (รูปที่ 6) โดยเฉพาะ

-12%
Dec-06

Dec-08

Dec-10

Dec-12

Dec-14

Dec-16

Dec-18

ที่มา: Office of Agricultural Econimics, KKP Research

ข้ า วซึ่ งแม้ ราคาตลาดโลกจะเพิ่ ม สู ง ขึ้ นมาก แต่ ค รั ว เรื อ น
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไม่ สามารถเข้ าถึ ง แหล่ งชลประทานได้
หรือยังประสบภาวะภัยแล้ง จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้
เพียงพอต่อการสร้างรายได้

นักศึกษาที่กาลังจบใหม่จะไม่สามารถหางานได้หรืออาจต้องทางานต่ากว่าระดับความสามารถ
KKP Research คาดว่าในช่วงกลางปีนี้ จะมีนักศึกษาจบใหม่ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานราว 340,000 คน อย่างไรก็ตาม
ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ถูกซ้าเติมด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจทาให้มีเพียงราว 1 ใน 3 ของบัณฑิตจบใหม่เหล่านี้ที่
สามารถหางานที่เหมาะสมกับระดับทักษะได้ โดยจะเป็นกลุ่มที่ศึกษามาในสายวิชาชีพหรือเทคโนโลยี ที่ยังเป็นที่ต้องการในหลาย
ภาคธุ รกิ จ โดยเฉพาะในภาคธุ รกิ จสารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ยั งมี ก ารลงทุ น ต่ อ เนื่ อ ง และได้ รั บ ผลกระทบจ ากั ด จาก
สถานการณ์ COVID-19 (อ่านเพิ่มเติมใน “สถานการณ์การจ้างงานไทย น่าห่วงแค่ ไหน”) บั ณฑิตจบใหม่จ านวนมากอาจ
จาเป็นต้องเลือกทางานต่ากว่าระดับ หรือตัดสินใจไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยังขาดช่องทางในการเสริมทักษะจากความไม่
พร้ อมของสถานศึ กษาในการจั ดการเรี ยนการสอน ซึ่งเท่ ากั บว่ าเป็ นค่าเสี ยโอกาสสาคัญต่ อเศรษฐกิ จไทย โดยเฉพาะหาก
เศรษฐกิจต้องอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นเวลานาน

รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้เศรษฐกิจกลับฟืน
้ ขึน
้ ได้โดยเร็วเมือ
่ สถานการณ์ COVID-19
เริ่มคลี่คลาย
มาตรการจากทางการที่ออกมาก่อนหน้านี้ ไม่ ว่าจะเป็นมาตรการเงิ นโอน 5,000 บาท (“เราไม่ ทิ้งกัน”) การพักชาระหนี้
ชั่วคราว หรือการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่า (Soft loans) ผ่านสถาบันการเงินให้แก่ธุรกิจ เป็นมาตรการเชิงเยียวยาเพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อลูกจ้างและภาคธุรกิจ โดยมีการจ้างงานเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขหลักในการขอรับความช่วยเหลือ
อีกทั้งข้อมูลของภาครัฐที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดยังทาให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ ทั้งที่ความช่วยเหลือจาเป็นต้องถึงมือผู้ที่
ประสบปั ญหาจริ ง และด้ วยความรวดเร็ วทั นการ จึ งอาจก่ อให้ เกิ ดภาระแก่ รัฐมากเกิ นความจ าเป็ น (moral
inefficiency)
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มาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาการจ้างงานของภาคธุรกิจ
KKP Research มองว่า นอกจากมาตรการเชิงเยียวยาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางการควรมี มาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาการ
จ้างงานให้อยู่ระดับที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ซึ่งอาจทาได้โดย (1) การกาหนด
เงื่อนไขในการรักษาระดับการจ้างงานขั้นต่าในการขอรับความช่วยเหลือ โดยอาจมีข้อยกเว้นได้ในบางกรณี (2) การอุดหนุน
การจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเป็นสัดส่วนตามผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งรวมถึงผลกระทบจาก
คาสั่งปิดเมืองของภาครัฐ (3) การออกแบบโครงสร้างความช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ในการจ้างงานและธุรกิจที่คงตาแหน่งงาน
ได้รับประโยชน์จากมาตรการไม่น้อยไปกว่าการพักงานหรือการเลิกจ้าง เพื่อลดปัญหา moral hazard และ (4) สนับสนุนให้
แรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันตนเองในภาคสมัครใจเพิ่มมากขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงจูงใจมากกว่า
การสงเคราะห์อุดหนุนจากภาครัฐในแบบเดิม โดยอาจให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินสมทบ เพื่อลดภาระทางการคลังในอนาคต
และเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านการจ้างงานที่ครอบคลุมและถูกต้อง พร้อมต่อการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในระยะต่อไป

เร่งสร้างงานในท้องถิ่นและส่งเสริมการเพิ่มทักษะใหม่
นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพื่อให้แรงงานยังสามารถรักษาทักษะ
มีรายได้ และเพิ่มทักษะใหม่เพื่อรองรับงานประเภทใหม่ได้ ทั้ง (1) การขยายการลงทุนในท้องถิ่นเพื่อสร้างตาแหน่ งงานใหม่ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์จริงต่อเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือลงทุน
ด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การน้ าในเขตอุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ ง อาจ ลงทุ น ในด้ า นสุ ข อนามั ย และเวชภั ณ ฑ์ มี ก ารจ้ า งงาน
ด้านสาธารณสุ ขเพื่อเป็ นผู้ ให้ ความรู้หรื อรณรงค์ ด้านอนามั ย หรื อเป็ นผู้ ช่วยแพทย์ และพยาบาล ในห้ วงเวลาปั จจุ บันที่ โรค
COVID-19 และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะยังดารงอยู่ไปอีกพักหนึ่ง และ (2) การเสริมทักษะแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
เพื่อให้แรงงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตน หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ เพื่อประโยชน์ในการหางานในอนาคตเมื่อสถานการณ์
COVID-19 บรรเทาลง โดยโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นควรมีการปรึกษาร่วมกันทั้งในแง่ความต้องการและความเป็นไปได้กับ
หน่วยงานท้องถิ่น และอาจเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิ มหากยังมีอยู่ เพื่อสร้างงานและเพิ่มเม็ ดเงินลงสู่เศรษฐกิจได้โดย
เร็วที่สุด

KKP Research
Email: kki@phatrasecurities.com

Tel. +66 (2) 305 9056-58

ณชา อนันต์โชติกุล

ผู้อานวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ชินวุฒิ์ เตชานุวัตร์

ผู้อานวยการ หัวหน้าทีมวิจัยอุตสาหกรรม

ณิชารีย์ อรัญ

นักวิเคราะห์

ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ

นักวิเคราะห์

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนีข
้ อ
้ คิดเห็นที่ปรากฏเป็นความคิดเห็นของฝ่ายวิจย
ั เศรษฐกิจและกลยุทธ์ไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเว้นแต่จะได้แจ้งไว้ และขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความคิดเห็นโดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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