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ผลสำรวจชีช้าวฟิลิปปินส์ว่างงานลดลง  

                            
 

สถานการณ์การจ้างงานของประเทศฟิลิปปินส์ดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากจำนวน
คนว่างงานและผู้ไม่มีงานทำในฟิลิปปินส์ลดลง หลังจากมาตรการล็อกดาวน์ผ่อนคลายลง  

สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistic Authority: PSA) เปิดเผยผลสำรวจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำลังแรงงาน (Labor Force Survey) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 สรุปผล ดังนี้  

• อัตราว่างงานเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 7.7 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์
ว่างงาน 3.730 ล้านคน ลดลงจากร้อยละ 8.7 ในเดือนเมษายน 2564 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ว่างงาน 
4.138 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอัตราว่างงานที่ลดลงต่ำสุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ต้นปี 2564 รองจากอัตราว่างงาน        
ในเดือนมีนาคม 2564 ที่อยู่ที่ร้อยละ 7.1  

• อัตราของผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับความรู้ความสามารถ/วุฒิการศึกษา (Underemployment)  
หรือผู้ที ่มีงานทำแต่ต้องการมองหางานเพิ่มหรือเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้นานขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติม พบว่า          
ในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 12.3 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 5.492 ล้านคน
ลดลงจากเดือนเมษายน 2564 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 17.2 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 
7.453 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ PSA ติดตามตัวเลขเป็นรายเดือนในปีนี้  

• ในส่วนของขนาดกำลังแรงงาน (Size of Labor Force) ในเดือนพฤษภาคม 2564 อยู ่ที่
ประมาณ 48 .446 ล้านคน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2564 ที ่มีขนาดกำลังแรงงานอยู ่ที ่ 47.407 ล้านคน            
ทำให้อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังงาน (Labor Force Participation Rate: LFPR) ในเดือนพฤษภาคม 2564      
อยู่ที่ร้อยละ 64.6 เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2564 ที่มีอัตรา LFPR อยู่ที่ร้อยละ 63.2 

• สำหรับอัตราการจ้างงาน (สัดส่วนของการจ้างงานต่อกำลังแรงงานทั้งหมด) พบว่าในเดือน
พฤษภาคม 2564 อยู ่ที ่ร ้อยละ 92.3 หรือเทียบเท่ากับ 44.716 ล้านคน เพิ ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2564                 
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ที่มีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 91.3 หรือเทียบเท่ากับ 43.269 ล้านคน โดยอัตราการจ้างงานในภาคบริการ    
พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 57.8 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 57.4 ในเดือนเมษายน 2564 ในขณะที่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
อยู่ที่ร้อยละ 18.4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.2 ในเดือนเมษายน 2564 สำหรับการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 
23.8 ลดลงจากร้อยละ 24.4 ในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า
ภาคบริการสร้างงานมากที ่ส ุดประมาณ 1.042 ล้านงาน รองลงมาได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม (338,362 งาน)           
และภาคเกษตรกรรม (66,103 งาน) ตามลำดับ 

นาย Carlos G. Dominguez III รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย Karl Kendrick T. Chua 
เลขานุการของ National Economic and Development Authority (NEDA) และนาย Wendel E. Avisado 
แถลงร่วมกันว่า จากรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานล่าสุดพบความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างข้อจำกัด     
ของมาตรการกักกันชุมชนกับตลาดแรงงาน โดยผลจากการใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อสะกัด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงสี ่เดือนแรกของปี 2564 ได้ส่งผลกระทบชั่วคราวต่อระบบเศรษฐกิจและ         
การจ้างงาน อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ลงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาในเดือน
พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ประกอบกับการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เร็วขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ เลขานุการ NEDA ยังได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานที่
เพ่ิมขึ้นและตัวเลขการว่างงานที่ลดลงนำไปสู่การสร้างงาน 1.5 ล้านตำแหน่งในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2564 ซึ่งแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากการเปิดเศรษฐกิจขึ้นใหม่อีกครั้ง
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2564 ทำให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากขึ้นสามารถกลับเข้าร่วมในตลาดกำลัง
แรงงานและมีรายได้มากข้ึน ทำให้อัตราว่างงานลดต่ำลง  
ทิศทางแนวโน้ม  

นาย Nicholas Antonio T. Mapa นักเศรษฐศาสตร ์อาว ุโสของ ING Bank N.V. กล่าวว่า       
อัตราการว่างงานที่ต่ำลงถือเป็นแนวโน้มที่ดี แม้ว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยจะลดลงต่ำกว่า 40 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่กำลังหางานยอมรับชั่วโมงที่ต่ำลงและเต็มใจที่จะทำงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจยังคงสามารถเปิดได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะได้เห็นชั่วโมง    
การทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายและการกลับมาบริโภคอย่างแข็งแกร่งต่อไป 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนจากการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งการกลับมาบังคับใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ตัวเลขอัตราว่างงานที่ปรับตัวดีขึ ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 จะเป็นสิ ่งที ่ยั ่งยืน นอกจากนี้ แม้ว่าตัวชี ้วัด
ตลาดแรงงานจะปรับปรุงขึ้น แต่อัตราว่างงานในปัจจุบันยังคงค่อนข้างห่างไกลเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 5.4  

ในขณะที่นาย Emilio S. Neri, Jr หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of the Philippines (BPI) 
กล่าวว่า การเปิดเศรษฐกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จะมีส่วนสำคัญในการรักษาการขยายตัวของตลาดแรงงานตลอดทั้งปี 
และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราว่างงานจะสามารถปรับลดลงอยู่ในระดับร้อยละ 6 หากสามารถควบคุมและ
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หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของประเทศ      
ที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งการเร่งโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและการดำเนินตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆ 
ของรัฐบาลซึ ่งรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การกู ้คืนการจ้างงานแห่งชาติ (National Employment Recovery 
Strategy (NERS) เพื่อรักษาการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ของประเทศให้ได้ร้อยละ 6-7 ในปีนี้ ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Rodrigo R. Duterte ได้ลงนามในคำสั่ง Executive 
Order No. 140 เพ่ือจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับ NERS เพ่ือรับผิดชอบการดำเนินการตามแผนของรัฐบาล
ในการฟื้นฟูการจ้างงานจนถึงปี 2565 ทั้งนี้ แผนการฟื้นฟูซึ ่งยึดติดอยู ่กับแผนพัฒนาประเทศฉบับปรับปรุง          
ปี 2560-2565 พยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมและปรับปรุงการเข้าถึงการจ้างงานตลอดจน
โอกาสในการฝึกอบรมและการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น 
ทีม่า: หนังสือพิมพ์ Business World  
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น  

• เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เริ ่มฟื้นตัวได้อีกครั้ง หลังจากรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และ
มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด (ECQ) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564       
ส่งผลให้คนฟิลิปปินส์ตกงานลดลง ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 รัฐบาลฟิลิปปินส์
ได้กลับมาบังคับใช้มาตการล็อกดาวน์และมาตรการ ECQ อีกครั้งในพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาและจังหวัดใกล้เคียง  
4 จังหวัด ได้แก่ Bulacan, Rizal, Laguna และ Cavite เพ่ือสะกัดกั้นการแพร่ระบาดฯ ที่กลับมารุนแรงเพ่ิมมากข้ึน
จากเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักลงชั่วคราว ส่งผลให้คนฟิลิปปินส์
กลับมาว่างงานมีจำนวนมากข้ึน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ทยอยปลดล็อกมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลง 
เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง ทำให้มีผู้คนจำนวนมากกลับมามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
กำลังแรงงานและเริ่มมีงานทำมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ลดลงตามผลการสำรวจ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จะสามารถกลับเข้าสู่การฟื้นตัวได้ต่อไป 
อย่างไรก็ตาม อัตราว่างงานที่ลดลงดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
และสถานการณ์ในระยะต่อไปก็ยังคงไม่แน่นอน ดังนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์คงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดฯ พร้อมกับการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ เพ่ือเปิดทางให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ การเร่งฉีดวัคซีนให้กับแรงงานให้ได้เป็นวงกว้าง
โดยเร็วก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้ดีขึ้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์การจ้างงานในฟิลิปปินส์มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ก็จะช่วยส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทยมายังฟิลิปปินส์ด้วย เนื่องจากการจ้างงานจะช่วยทำให้ 
คนฟิลิปปินส์กลับมามีรายได้และกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้ดีมานต์ที่ซบเซาเริ ่มฟื้นตัวและเกิดการ
จับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากข้ึนตามมา 

------------------------------------------------------- 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา  

20 กรกฎาคม 2564 


