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เม็ดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานตากาล็อกในต่างแดนขยายตัวดีขึ้น 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ยอดโอนเงินกลับประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศ (Overseas Filipino 
Workers: OFWs) ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มลดลง    
และมีการผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ลงมากขึ้น  
  ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) เปิดเผยว่ายอดโอนเงินสดส่งกลับประเทศของแรงงาน         
ชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) ในเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 2.514 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.9 จากมลูค่า 2.397 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2563 ทีห่ดตัวลงร้อยละ 4.7 ซึ่งเป็นช่วงที่            
ประเทศต่างๆ ทั ่วโลกเริ ่มใช ้มาตรการล็อกดาวน์เพื ่อควบคุม        
การแพร่ระบาดที่รุนแรงของโควิด-19 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.53 จาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีมูลค่า 2.476 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ     
ซึ่งถือเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่การส่งเงินกลับประเทศของแรงงาน 
OFWs ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ ตัวเลขยอดเงินส่งกลับ
ที่เติบโตขึ้นดังกล่าวยังมีส่วนผลักดันให้ยอดโอนเงินกลับประเทศ   
ของแรงงาน OFWs ในไตรมาสแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 7.593 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากไตรมาสแรกของ       
ปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผ่อนคลายมาตรการและข้อจำกัด
ต่างๆ ลงของหลายประเทศ โดยเฉพาะการเปิดพรมแดนรับแรงงาน
ต่างชาติอีกครั ้ง และแนวโน้มผู ้ติดเชื ้อที ่เริ ่มลดลง รวมทั้งความ
คืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ ทั้งนี้ ยอดเงิน
ส่งกลับเดือนมีนาคม 2564 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่มาจากการโอนเงินส่งกลับประเทศของแรงงาน    
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บนบก (Land-based) มีมูลค่าอยู่ที่ 1.948 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่การโอนเงินส่งกลับ
ประเทศของแรงงานในทะเล (Sea-based) มีมูลค่า 566 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นแหล่งส่งเงินกลับประเทศของแรงงาน OFWs ที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ 
ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา กาตาร์ ไต้หวันและมาเลเซีย โดยมี
ยอดเงินส่งกลับรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 78.2 ของการโอนเงินทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดเงินส่งกลับประเทศของ
แรงงาน OFWs ถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจ      
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 พบว่ายอดโอนเงินกลับประเทศของแรงงาน  OFWs มีมูลค่าอยู่ที่ 2.99 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.8 จากปี 2562 ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกเมื่อเทียบปี ต่อปี นับตั้งแต่      
ปี 2544 ซึ่งเป็นผลจากที่แรงงานจำนวนมากต้องตกงานจากวิกฤติโควิด-19 สำหรับปี 2564 ธนาคารกลาง
ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่ายอดโอนเงินสดกลับประเทศจะฟ้ืนตัวด้วยการขยายตัวร้อยละ 4 
  ทั ้งนี ้ นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Rizal Commercial Banking 
Corp. ได้วิเคราะห์ว่า Frontline workers ชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันการส่งเงิน
กลับประเทศเพื่อช่วยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์    
มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเติบโตของยอดส่งเงินกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดฯ และ
คาดว่าการส่งเงินของแรงงาน OFWs จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากแรงงาน
ข้ามชาติจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในหลายประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในฟิลิปปนิส์พบตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการกลับมาบังคับใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดเพ่ือสะกัดสกั้น
การแพร่ระบาดฯ ในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลา (เขตเมืองหลวงแห่งชาติ) และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม 2564 ซึ่งยิ ่งเพิ่มความจำเป็นที่แรงงาน OFWs ต้องส่งเงินกลับมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้เริ ่มปรับลดมาตรการกักกันที่มีความผ่อนคลาย      
มากขึน้ ในขณะที่ นาย John Paolo R. Rivera นักเศรษฐศาสตร์ของ Asian Institute of Management วิเคราะห์ว่า 
แรงงานในภาคส่วนที่จำเป็นโดยเฉพาะภาค Healthcare และรวมถึงพนักงานที่มีทักษะจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แรงงานในภาคก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า แม่บ้านและแรงงานที่มีทักษะอื่นๆ ยังคงเป็น      
ที่ต้องการของตลาดแรงงานข้ามชาติเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในระยะต่อไป รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและ
แรงงานทักษะสูงบางส่วนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเริ่มเปิดตัวอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม นาย Rivera เห็น
ว่าแนวโน้มการโอนเงินก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ที่ไม่แน่นอนทั้งในประเทศฟิลิปปินส์     
และต่างประเทศ โดยการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ในฟิลิปปินส์อาจขัดขวางความต้องการแรงงาน       
ชาวฟิลิปปินส์ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์โดยตรง นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ใหม่ๆที่เพ่ิมข้ึน         
ในต่างประเทศยังเป็นภัยคุกคามต่อภาวะการจ้างงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกงที่มีความต้องการแรงงาน
แม่บ้านจำนวนมาก กำหนดห้ามเที่ยวบินจากฟิลิปปินส์เข้าประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องจากฟิลิปปินส์พบ       



  
 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาหจ์าก สคต. ณ กรงุมะนิลา ระหวา่งวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2564 
 

     นโยบายภาครัฐ        เศรษฐกิจการลงทุน           √  แนวโน้มการตลาด        รายงานสินค้าและบริการ        
 

 

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในเดือนมีนาคม 2564 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในประเทศทะลุกว่า    
1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่กลายพันธุ์สองครั้ง รวมถึงสายพันธุ์อ่ืนๆ อีกด้วย  
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ผลกระทบและโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  

• ยอดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFWs) มีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ซึ ่งถือเป็นแนวโน้มที ่ดีต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ เนื ่องจากรายได้จากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงาน          
ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีระบบการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานออกนอกประเทศมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีแรงงานชาวฟิลิปปินส์          
ที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศคิดเป็นประมาณ 12 ล้านคน และในแต่ละปีจะมีเม็ดเงินมหาศาลประมาณ 3 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ส่งกลับประเทศมาให้คนในครอบครัวและเครือญาติซึ่งช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ
และการบริโภคภายในประเทศทำให้เกิดการใช้จ่ายจนเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโต    
มาอย่างต่อเนื ่องในช่วงหลายปีที ่ผ ่านมา โดยในปี 2562 ยอดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์               
ในต่างประเทศมีมูลค่าถึง 3.35 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนที่ในปี 2563 
ยอดเงินส่งประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศอยู่ที ่ 2.99 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ จากผลกระทบ         
โควิด-19 ที่ทำให้แรงงานฟิลิปปินส์ในภาคธุรกิจต่างๆ ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ลดลง
ดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่เลวร้ายและตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้  เนื่องจากยังมีแรงงานชาวฟิลิปปินส์
บางส่วนได้ส่งเงินออมพิเศษที่สามารถส่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น  

• ทั้งนี้ คาดว่าในระยะต่อไป แรงงาน OFWs จะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศต่างๆ เริ่มทยอยเปิดเศรษฐกิจ
มากขึ้น หลังจากที่หลายประเทศได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง และคาดว่า
จะมีความต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมากในการช่วยขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากแนวโน้มการส่ง
เงินกลับประเทศของแรงงาน OFWs ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการฟื้นตัว    
ของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคภาคครัวเรือนที่ประสบกับภาวะการชะลอตัวอย่างมากนับตั ้งแต่      
เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน  
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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
25 พฤษภาคม 2564 


