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เม็ดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานพลัดถิ่นฟิลิปปินส์ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี  

 
 

ยอดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน 
เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกทยอยเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากได้เร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน  

ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Philippinas: BSP) เปิดเผยยอดโอนเงินสด
ส่งกลับประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (Overseas Filipino Workers: OFWs ) ในเดือน
มิถุนายน 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 2.64 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 จากเดือนมิถุนายน 2563 ที่มี
มูลค่า 2.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 จากเดือนพฤษภาคม 2564 ที่มีมูลค่า 2.38 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการเติบโตเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และยังเป็นมูลค่ายอดเงินส่งกลับประเทศที่มีมูลค่าสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 2.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นยอดเงินส่งกลับประเทศ
ของแรงงานบนบก (Land-based) มีมูลค่าอยู่ที่ 2.13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่การโอนเงินส่งกลับประเทศของแรงงานในทะเล (Sea-based) มีมูลค่า 502 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับยอดรวมเงินส่งประเทศของแรงงาน OFWs           
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 หรือในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวม 1.49 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 1 .40 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกายังคงเป็นแหล่งส่งเงินกลับประเทศของแรงงาน OFWs ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ รองลงมา
ได้แก่ สิงคโปร์ ซาอุดิอาระเบีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา เกาหลีใต้ กาตาร์ และ
ไต้หวัน โดยมียอดเงินส่งกลับรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 78.4 ของยอดการโอนเงินกลับทั้งหมด ทั้งนี้ ธนาคาร
กลางฟิลิปปินส์คาดการณ์การส่งเงินกลับประเทศของแรงงาน OFWs ในปี 2564 จะสามารถเติบโตอยู ่ที่           
ร้อยละ 4 ฟื้นตัวจากภาวะหดตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2563 
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อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงินต่างๆ 
ได ้แก่  ING Bank N.V., Security Bank Corp. ออกมาให ้ความเห ็นว่ า 
ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการ
และข้อจำกัดต่างๆ ลง ส่งผลให้แนวโน้มการส่งเงินกลับของแรงงาน
ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแหล่งส่งเงินกลับประเทศ
ของแรงงานฟิลิปปินส์ที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ แม้ว่าการโอนเงินจะมีความยืดหยุ่น
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดฯ แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่า ยอดโอนเงินกลับ
ประเทศเพียงพอที่จะสนับสนุนค่าเงินเปโซหรือไม่ โดยปัจจุบันแนวโน้ม
ความต้องการสินค้าต่างๆ สูงขึ้น ทำให้เห็นการนำเข้าเพ่ิมข้ึนโดยเห็นได้จาก
บัญชีการเงินของประเทศแสดงการไหลออกมากกว่าไหลเข้า จึงคาดการณ์ว่า
ค่าเงินเปโซจะยังคงอ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของปี โดยค่าเงินเปโซ ณ วันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาปิดที่ 50.645      
เปโซต่อเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง 16.4 เซนตาโว จาก 50.481 เปโซ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยข้อมูลจาก
สมาคมธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ (Bankers Association of the Philippines) ระบุว่าในปีนี้ ค่าเงินเปโซอ่อนค่าลง 
2.622 เปโซ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45 จาก 48.023 เปโซ ที่ปิดในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การซื้อขายของปีก่อน  

นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์มองว่า แม้ว่ายอดเงินส่งกลับของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีนี้ แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการกลับมา   
บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านลบทั้งในระยะใกล้      
จนถึงระยะกลางจากการแพร่ระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ ์เดลตาที ่กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้         
โดยอาจจะกลายเป็นปัจจัยหน่วงให้เกิดการชะลอตัวการโอนเงินกลับประเทศ รวมถึงการบริโภคภายในประเทศ
ของฟิลิปปินส์ด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ได้ส่งผลให้จำนวน         
ผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศที่เป็นแหล่งทำงานของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประชากรสูงแล้วก็ตาม  

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2564 
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น 

• รายได้จากการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ  (OFWs) ถือเป็นแหล่งเงิน
หมุนเวียนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละปี
จะมีเม็ดเงินกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของฟิลิปปินส์            
ที ่แรงงานส่งกลับประเทศมาให้คนในครอบครัวและเครือญาติ  ซึ ่งช ่วยกระตุ ้นกำลังซื ้อและการบริโภค
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ภายในประเทศ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาภาวะขาดดุล และภาวะเงินไหลออกประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ชาวฟิลิปปินส์      
มีวัฒนธรรมนิยมออกไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากประชากรในประเทศมีจำนวนมาก ทำให้แหล่งงาน          
ในประเทศมีจำกัดส่งผลให้มีอัตราการว่างงานในประเทศสูง โดยรายงานของธนาคารโลกระบุว่ามีแรงงาน          
ชาวฟิลิปปินส์ที่อพยพไปทำงานในต่างประเทศประมาณ 12.6 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวน
ประชากรทั้งหมด ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกแรงงานมากที่สุดในโลก รองจากประเทศจีน
และอินเดีย และยังเป็นประเทศที่มีแรงงานย้ายถิ่นฐานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• ยอดเงินส่งกลับประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศที่เป็นแหล่งทำงานของแรงงาน
ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศเริ่มลดลงและมีการผ่อนคลายมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลงมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิด
พรมแดนรับแรงงานต่างชาติกลับเข้าไปทำงานอีกครั้ง รวมถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19      
ให้กับประชาชนในหลายประเทศ ทำให้แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศได้ประโยชน์จากการที่ประเทศต่างๆ         
ทยอยเปิดประเทศและเศรษฐกิจใหม่มากขึ้น หลังจากได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง
และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมากเข้าไปทำงานเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ แนวโน้มการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่ยังคง
สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ถือเป็นสัญญาณที่ดี และเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ
ต่อการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและกำลังซื้อภายในประเทศของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลตาซึ่งสามารถติดได้ง่ายและทำให้วัคซีนบางประเภทมีประสิทธิภาพลดลง 
ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ  และคาดว่าจะทำให้การเปิดประเทศและการฟื้นตัว      
ของเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งอาจทำให้แนวโน้มการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานฟิลิปปินส์       
ในต่างประเทศที่ขยายตัวมาหลายเดือนติดต่อกันอาจสะดุดลงและจะส่งผลต่อเนื่องต่อการบริโภคภายในประเทศ
ฟิลิปปินส์ในระยะต่อไป ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ควรติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดในฟิลิปปินส์       
อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและตลาดได้       
อย่างเหมาะสมต่อไป  

------------------------------------------------------- 
 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
24 สิงหาคม 2564 

 


