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ครึ่งหนึ่งของผู้ว่างงานในเคนยาเลิกหางานท าสะท้อนปัญหาการฟื้นตัวที่เปราะบางของเคนยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ : บัณฑิตในเคนยาเข้าควิสัมภาษณ์งาน 

จ านวนครึ่งหนึ่งของชาวเคนยาผู้ว่างงานเลิกหางานท า รู้สึกท้อแท้กับโอกาสที่ลดลงในเศรษฐกิจที่ยากล าบาก ซึ่ง
เห็นธุรกิจจ านวนมากลดขนาดด าเนินงานเพ่ือเอาตัวรอด 

ข้อมูลโดยส านักสถิติแห่งชาติเคนยา (KNBS) ในเดือนมีนาคม 2564 แสดงให้เห็นว่า 1.23 ล้านคน จากจ านวนที่
ว่างงานทั้งหมด 2.49 ล้านคน นั้น มีอายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี และ มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้แรงงาน ไม่ได้
มองหางานอีกต่อไป  ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีเลิกมองหางาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-24 ปี จ านวน 363,018 คน รองลงมา 
คือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี จ านวน 232,146 คน  กลุ่มอายุ 20-24 ปีส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่
ซ่ึงมีความพยายามในการหางาน แตข่าดประสบการณ์และมีทักษะไม่ตรงกับคุณสมบัติทีเ่ปิดรับสมัคร 

ทุกปีจะมีผู้สมัครงานใหม่จ านวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงาน แตโ่อกาสที่มีจ ากัด จึงท าให้หลายคนต้องแสวงหาทางเลือก
อ่ืน เช่น การเลือกที่จะเปิดกิจการขนาดเล็กของตัวเองมากขึ้น เป็นต้น   

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 หลายธุรกิจไม่สามารถรับคนงานเพ่ิมได้เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาดโรค Covid-19  ตราบใดที่ธุรกิจยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่และผู้คนก าลังเผชิญกับความไม่
แน่นอนและมีคนตกงานมากข้ึน 
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คนเคนยาจ านวน 1.26 ล้านคน ยังอยู่ในกลุ่มที่แสวงหางานท า ในขณะที่ อีก 1.23 ล้านคนเป็นแรงงานที่มี
ศักยภาพ เป็นคนวัยท างานที่ล้มเลิกความพยายามหางานท า หรือ เคยหางานแต่ไม่พร้อมที่จะรับงาน แม้ว่าโอกาส
นั้นจะมาถึงก็ตาม 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวนผู้ว่างงานอยู่ที่ 1.04 ล้านคน ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้หางานท าอยู่ที่ 1.52 ล้านคน 
จ านวนผู้ว่างงานที่ลดลงถูกมองว่า เป็นตัวชี้วัดว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยได้รับผลกระทบรุนแรง
ที่สุดระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปีที่แล้ว 

โดยรวมแล้ว งานเกือบ 730,000 อัตรา หดหายไปในปี 2563 เนื่องจากการระบาดใหญ่ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจหด
ตัว 0.3% ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ การบริการ การคมนาคม บริการสนับสนุน และ การศึกษา 
อันเป็นผลมาจากข้อจ ากัดการล็อกดาวน์และการปิดโรงเรียนเป็นเวลา 9 เดือน  ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ก าลังฟ้ืนตัว 
แม้ว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดเข้ามาคุกคาม อันเป็นอุปสรรคให้การฟ้ืนตัวนี้เป็นไปได้ช้า 

ธนาคารกลางของเคนยา (CBK) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ มีการฟ้ืนตัวของงาน
อย่างต่อเนื่อง คาดว่า เศรษฐกิจจะเติบโต 6.1% ในปี  2564 และ 5.6% ในปี 2565 โดยมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นในด้านการผลิต การขนส่ง ค้าส่งและค้าปลีก  แต่ยังคงกังวลในภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย และนอกจากนั้น ภาคเกษตรกรรมยังมีห่วงโซ่อุปทานที่มีจ านวน
ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายวัตถุดิบ คนท างานในฟาร์ม ผู้ขนส่ง ผู้แปรรูป และ ผู้ค้าปลีกในตลาด 

ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า เมื่อปีที่ผ่านมา ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การบริการ การคมนาคม บริการสนับสนุน และ 
การศึกษา อันเป็นผลมาจากข้อจ ากัดการล็อกดาวน์และการปิดหน่วยงาน   ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลาย  มีแนวโน้มของความต้องการสินค้าเพ่ิมข้ึน และคาดว่าจะมีการจ้างงานในปี 2564-
2565 เพ่ิมมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มร้านอาหาร โรงแรมที่พักต่างๆ ที่ยังคงต้องพ่ึงพา
อาศัยจ านวนนักท่องเที่ยว ผู้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ซึ่ง ณ วันนี้ อาจจะคาดหวังให้สถานการณ์ฟ้ืนตัวกลับคืนมา
โดยเร็วไม่ได้  ส่งผลให้สภาพคล่องของธุรกิจดีขึ้นอย่างช้าๆ   นักลงทุนไทยหรือผู้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเคนยา
ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ คือ การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือถูกใช้กับร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อาจจะประสบ
ปัญหาการผิดนัดช าระหนี้ได้ 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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