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อัตราการว่างงาน “ฟิลิปปินส์” ในเดือนมีนาคม 64 ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 

                             

 

 

 

 
 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistic Authority: PSA) เปิดเผยผลสำรวจ
เบื ้องต้นเกี ่ยวกับกำลังแรงงาน (Labor Force Survey) ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ซึ ่งได้ทำการสำรวจ                    
ในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 27 มีนาคม 2564 สรุปผล ดังนี้  

• อัตราว่างงานเดือนมีนาคม 2564 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 7.1 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์
ว่างงาน 3.441 ล้านคน ลดลงจาก 4.187 ล้านคน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ 3.953 ล้านคนในเดือน
มกราคม 2564 ซึ ่งถือเป็นอัตราว่างงานที่ลดลงสู ่ระดับต่ำที ่ส ุดนับตั ้งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19              
โดยหลังจากเริ่มมีแพร่ระบาดฯ ในเดือนมีนาคม 2563 ก็ได้ส่งผลให้อัตราว่างงานของฟิลิปปินส์ในเดือนเมษายน 
2563 พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ร้อยละ 17.6  

• อัตราของผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับความรู้ควมสามารถ/วุฒิการศึกษา (Underemployment)  
หรือผู้ที ่มีงานทำแต่ต้องการมองหางานเพิ่มหรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้นานขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติมพบว่า          
ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 16.2 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 7.355 ล้านคน 
ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 18.2 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานต่ำกว่า     
ระดับ 7.850 ล้านคน  

• ในส่วนของขนาดกำลังแรงงาน (Size of Labor Force) ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 
48 .772 ล้านคน จากจำนวนประชากรชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด 74.061 ล้านคนที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ ้นไป      
เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีขนาดกำลังแรงงานอยู่ที่ 47.341 ล้านคน และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 
2564 ที่มีขนาดกำลังแรงงานอยู ่ที ่ 45.201 ล้านคน ทำให้อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังงาน (Labor Force 
Participation Rate: LFPR) ในเดือนมีนาคม 2564 อยู ่ท ี ่ร ้อยละ 65 ซึ ่งถือเป็นอัตราที ่ส ูงที ่ส ุดนับตั ้งแต่             
เดือนเมษายน 2557 ที่มีอัตรา LFPR อยู่ที่ร้อยละ 65.2 
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• สำหรับอัตราการจ้างงาน (สัดส่วนของการจ้างงานต่อกำลังแรงงานทั้งหมด) พบว่าในเดือน
มีนาคม 2564 อยู่ที ่ร้อยละ 92.9 หรือเทียบเท่ากับ 45.332 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มี         
อัตราการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 91.2 หรือเทียบเท่ากับ 43.153 ล้านคน โดยอัตราการจ้างงานในภาคบริการพบว่า   
อยู ่ที่ร ้อยละ 56 ลดลงจากร้อยละ 58.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.6 และร้อยละ 19.4 จากร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจ้างงานในภาคส่วนย่อยพบว่า การจ้างงานในภาคการก่อสร้างเพิ ่มขึ้น      
มากที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 845,543 งาน รองลงมาได้แก่ ภาคค้าส่งและค้าปลีก (672,144 งาน) 
ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ (623,481 งาน) ตามลำดับ สำหรับภาคส่วนที่พบว่ามีการจ้างงานหดตัวมากที่สุด คือ   
ภาคการศึกษา (247,879 งาน) รองลงมาได้แก่ ภาคการขนส่งและการจัดเก็บ (194,321 งาน) และภาคบริการอื่นๆ 
(149,241 งาน) ตามลำดับ  

• แรงงานชาวฟิลิปปินส์มีชั ่วโมงการทำงานเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที ่ 39.7 ชั่วโมง           
ต่อสัปดาห์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 38.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ พนักงานประจำหรือผู้ที่ทำงาน
อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.2 ของจำนวนงานทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที ่ร้อยละ 59.9 ในขณะที่พนักงาน Part-time มีสัดส่วน        
คิดเป็นร้อยละ 36.7 ลดลงจากร้อยละ 38.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ทัง้นี้ นาย Carlos G. Dominguez III รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนาย Karl Kendrick 
T. Chua เลขานุการของ National Economic and Development Authority (NEDA) ระบุว่า  เศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์เริ่มฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด 
(ECQ) ลงตั้งแต่ในช่วงกลางปี 2563 ส่งผลให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 11.5 ล้านงาน ตามข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 
2564 ซึ่งมากกว่าตำแหน่งงาน 8.7 ล้านงานที่ได้สูญเสียไปในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 หรือหมายถึง   
มีการสร้างงานสุทธิถึง 2.8 ล้านงาน อย่างไรก็ตาม การสำรวจกำลังแรงงานในรอบเดือนมีนาคม 2564 ดังกล่าว
จัดทำขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 8 – 27 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะกลับมาบังคับใช้มาตการ          
ล็อกดาวน์และมาตรการ ECQ อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียง 4 จังหวัด ได้แก่ Bulacan, 
Rizal, Laguna และ Cavite เพื่อสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมารุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
โดยรัฐบาลไดบ้ังคับใช้มาตรการ ECQ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 และต่อมาได้ปรับลดระดับเป็น
การใช้มาตรการ Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ จึงคาดการณ์ว่า
การจ้างงานในรอบเดือนเมษายน 2564 อาจจะกลับมาหดตัวลงชั่วคราวจากผลกระทบจากการใช้มาตรการ ECQ 
และ MECQ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบจะรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการบังคับใช้มาตรการ
ดังกล่าวในปีผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการ
ดังกล่าวมากขึ้น โดยความแตกต่างสำคัญของการบังคับใช้มาตรการ ECQ และ MECQ ในปีที่ผ่านมา คือ ภาคส่วน
เศรษฐกิจของประเทศเกือบทั้งหมดต้องปิดตัวลงราว 3 ใน 4 รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ แต่การบังคับใช้
มาตรการในขณะนี้ ภาคธุรกิจต่างๆ และระบบขนส่งสาธารณะยังคงได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายใต้ปฏิบัติ
ของคณะทำงานเพ่ือการจัดการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (IATF) 
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ทีม่า: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่  7 พฤษภาคม 2564 
ผลกระทบและโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  

• วิฤกติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
อย่างหนักหนาสาหัส และทำให้คนฟิลิปปินส์หลายล้านคนต้องตกงานและสูญเสียรายได้ โดยในช่วงที่ผ่านมา
รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามปลดล็อกมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลง เพ่ือหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตัว
และเปิดทางให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น        
ทั้งนี้ ความพยายามในการเปิดเศรษฐกิจของประเทศใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยทำให้
ตัวเลขอัตราการว่างงานของคนฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม 2564 ลดลง เนื่องจากมีผู ้คนจำนวนมากกลับมามี      
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกำลังแรงงานและเริ่มมีงานทำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราว่างงานของคนฟิลิปปินส์    
ในเดือนมีนาคม 2564 จะลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดฯ และถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีที่เศรษฐกิจ
ของประเทศจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อัตราว่างงานดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ    
ก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานของคนฟิลิปปินส์อาจจะกลับมาแยล่ง  
เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์
ในฟิลิปปินส์ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันของฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จำเป็นต้อง
ตัดสินใจกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์และบังคับใช้มาตรการ ECQ อีกครั ้ง โดยห้างสรรพสินค้าและสถาน
ประกอบการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว รวมทั้งการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารและอื่นๆ 
จึงมีแนวโน้มที่จะมีคนฟิลิปปินส์ว่างงานและคนที่มีได้รายได้น้อยลงกลับมามีจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วง
เดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงที่จะมีนักศึกษาระดับมัธยมปลายและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย     
ส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงคาดว่าจะทำให้ความต้องการหางานในช่วงหลังจากนี้เพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย  

• สถานการณ์ความยากลำบากของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป       
อีกหลายปี โดยวิกฤติการเลิกจ้างงานและอัตราการว่างงานสูงจะยังคงอยู่และน่าจะยังไมส่ามารถฟ้ืนตัวได้โดยเร็ว 
แม้หลังวิกฤติโควิด-19 จะคลี ่คลายลงแล้วก็ตาม โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ที่ค ่อนข้างมีการฟื ้นตัว               
ทางเศรษฐกิจล่าช้าและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ประกอบกับประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดฯ          
ที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ยังคงมีการแพร่ระบาดฯ รุนแรงต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์    
ต้องพยายามอย่างหนักในการเร่งควบคุมการแพร่ระบาดฯ พร้อมกับการปลดล็อกมาตรการต่างๆ เพื่อเปิดทาง      
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศ 
นอกจากนี้ การเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ใช้แรงงานให้ได้เป็นวงกว้างโดยเร็วก็น่าจะช่วยทำให้การฟื้นตัวได้เร็วขึ้น       
ทั้งนี้ หากสถานการณ์การจ้างงานในฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็จะช่วยส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทย
มายังฟิลิปปินส์ไปด้วย เนื่องจากการจ้างงานจะช่วยทำให้คนฟิลิปปินส์กลับมามีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มมากข้ึน       
ซึ่งก็จะส่งผลให้ดีมานต์ที่ซบเซาเริ่มฟ้ืนตัวและเกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นตามมา 
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