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 รายงานสรุปของไอแอลโอ 
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ข้อมูลล่าสดุของตลาดแรงงานไทย 
ขอ้กงัวลต่อผลกระทบทีย่ดืเยือ้ของโควดิ - 19  
 

 

 ตลาดแรงงานในประเทศไทยแสดงถงึผลกระทบเชงิลบอนั
เนื่องจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแง่ของชัว่โมงการท างาน การ
ว่างงาน ผลติภาพแรงงานและค่าจา้ง 

 ชัว่โมงการท างานทัง้หมดลดลงร้อยละ 7 และการว่างงาน
ของแรงงานเยาวชนชายและหญงิอยู่ทีร่อ้ยละ 9 ซึ่งเป็นระดบัสูง
แบบที่ไม่ เคยปรากฏมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา   ใน
ขณะเดียวกัน การจ้างงานแรงงานเยาวชนชายและหญิงลดลง
รอ้ยละ 7 

 บางภาคธุรกิจมีความเปราะบางอย่างมากต่อ
มาตรการการควบคุมการระบาด เช่นภาคธุรกจิทีพ่กัอาศยั
และบริการอาหาร ภาคขนส่งและคลงัสินค้า รวมถึงภาค
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลกี รายได้ในภาคธุรกิจดงักล่าวลดลง
อย่างมาก 

 สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการระบาดนี้มีผลกระทบกับ
ประเทศไทยตลอดปี 2564 ส่งผลกระทบเชงิลบสะสมระยะ
ยาวทางดา้นรายได ้การว่างงาน ชัว่โมงการท างานและผลติ
ภาพแรงงานอนัเป็นผลมาจากมาตรการการควบคุมการ
แพร่ระบาด 

 

 

บางภาคธรุกิจยงัคงได้รบัผลกระทบอย่าง
หนัก 

วกิฤตโควดิ - 19 เพิม่ความทา้ทายทางเศรษฐกจิและการจา้งงาน
ระยะยาวของประเทศไทย และอาจส่งผลใหค้วามก้าวหน้าต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ถดถอย อาทิ ความเหลื่อมล า้ด้าน

 
1 ILO, 2021. “COVID-19 and rising wage inequality: trends and challenges in Thailand and Viet Nam”, Research Brief.  

ค่าจ้างท่ีเพ่ิมขึ้นในไตรมาสทีส่อง ของปี 2563 เมื่อเทยีบกบัไตร

มาสเดยีวกนัของปี 2562 ในขณะทีต่ าแหน่งระดบัสูงไดร้บัค่าจา้ง
เพิม่ขึน้ แต่พบว่ามกีารจ่ายค่าจ้างในอตัราต า่เพ่ิมขึ้นในทุกไตร

มาสของปี 25631  

วิกฤตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของไทยโดยเติบโต
ลดลงรอ้ยละ 6 ในปี 2563 ผลกระทบทีใ่หญ่ทีสุ่ดอยู่ในไตรมาสที่

ประเดน็ส าคญั  

https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_767475/lang--en/index.htm
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สองของปี 2563 โดยผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี หดตวั
ถงึรอ้ยละ 88 ของมลูค่าในปี 25622  

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวกิฤตทางการเงนิในปี 2541 ซึ่งเศรษฐกจิหด
ตวัลงร้อยละ 8 ผลกระทบทางสงัคมเศรษฐกิจในปี 2564 อาจจะ
ใหญ่กว่ามาก เน่ืองจากวิกฤตมีความยืดเยื้อยาวนาน แมว้่าจะ

มกีารฟ้ืนตวัอยู่บ้างในปี 2564 แต่ระดบัของจดีพีใีนไตรมาสที่สอง
ยงัไม่ฟ้ืนกลบัมาสู่ระดบัเดยีวกนักบัปี 2562 ในขณะทีป่ระเทศไทย
ก าหนดมาตรการควบคุมทีเ่ขม้งวดในไตรมาสที่สามของปี 25643 
ความเข้มงวดของมาตรการกักตัวในปี 2564 เทียบเท่ากับ
มาตรการในไตรมาสที่สองของปี 2563 ความรุนแรงและ

ระยะเวลาของวกิฤตยงัคงเป็นสิง่ทีน่่ากงัวลและจ าเป็นต้องมกีาร

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวกิฤตจะยิง่ท าให้ผลิตภาพและ

ค่าจ้างจากการท างานลดลง 

ภาคธุรกิจท่ีได้ผลกระทบมากท่ีสุด ในไตรมาสที่สองของปี 

2564 คอืภาคธุรกจิทีพ่กัอาศยัและบรกิารอาหาร (รอ้ยละ 61 ของ
มลูค่าเพิม่ไตรมาสทีส่ีข่องปี 2562) ภาคขนส่งและคลงัสนิคา้ (รอ้ย
ละ 74) และภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลกี (ร้อยละ 95) (ภาพที่ 1) 
ซึง่ทัง้สามภาคธุรกจิทีก่ล่าวมามมีูลค่าคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจดีพีี
ในภาคการผลติที่ไม่ใช่การเกษตรในปี 2562 ภาคการผลติอื่นๆ 
เริม่มกีารฟ้ืนตวั อาท ิภาคเกษตรกรรม และการผลติ หรอืมกีาร

ขยายตวัต่อเน่ืองในช่วงการระบาดใหญ่ อาทภิาคธุรกจิก่อสรา้ง 

ขอ้มูลข่าวสารและการสื่อสาร และภาคอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้ มี
ความไม่สมดุลเกิดขึ้นชัว่คราวระหว่างภาคการผลติต่างๆ หาก

วิกฤตทางสงัคมเศรษฐกิจน้ียงัยืดเยื้อ ความไม่สอดคล้องกนั

ระหว่างภาคการผลิตต่างๆ ในตลาดแรงงานอาจส่งผลให้

สถานการณ์เลวร้ายลงและกลายเป็นปัญหาเชงิโครงสรา้ง 

 
2 การค านวณโดยส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิขอ้มูลผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ตารางที่ 4 จดีพี ี
มาตรการวดัมลูค่าห่วงโซ่ (ปีทีน่ ามาอา้งองิ = 2545) ขอ้มลูอา้งองิทีน่ ามาใชค้อืขอ้มลูไตรมาสที่สองของปี 2562 
3 ดชันีคา่เฉลีย่มาตรการควบคมุทีเ่ขม้งวดของประเทศไทยในไตรมาสทีส่ามของปี 2564 อยู่ที ่73 ค่าเฉลีย่ทัว่โลกอยู่ที ่55 ของช่วงเวลาเดยีวกนั ขอ้มลูจาก Oxford 

COVID-19 Government Response Tracker 
4 รายงานสรุปนี้ใชข้อ้มลูจากไตรมาสทีส่ ีข่องปี 2563 เป็นจุดอา้งองิก่อนเกดิโรคระบาด 

 ภาพท่ี 1. มูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้นในภาคการผลิตบางประเภทท่ี

ได้รบัเลือก (2562 – ไตรมาสท่ี 4 = 100) 

 

หมายเหตุ: TRA = ธุรกจิค้าส่งและค้าปลกี TPT = ธุรกจิขนส่งและคลงัสนิค้า และ 
A&F =ธุรกจิทีพ่กัแรมและบรกิารอาหาร 
ทีม่า: สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ บญัชรีายไดป้ระชาชาต ิตารางที ่
6 ปรบัใหม่เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูไตรมาสที ่4 – 2562 = 100 

ความปัน่ป่วนในตลาดแรงงาน 

จ านวนการจ้างงานทัง้หมดเพิ่มขึ้น 98,000 อตัราในไตรมาสที่
หนึ่งของปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 25624 
อตัราการมส่ีวนร่วมของก าลงัแรงงานโดยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 
จุด แม้ว่ามีการลดลงร้อยละ 1 จุดในกลุ่มแรงงานหนุ่มสาว ดู
เหมอืนว่า โดยรวมแลว้แรงงานยงัอยู่ในตลาดแรงงาน ในช่วงเวลา
นี้ด้วยการเปลี่ยนงาน อย่างไรก็ดมีสีญัญาณบ่งชี้ว่ารายได้และ

สภาพการท างานอาจจะแย่ลง 

ตารางท่ี 1. ตวัช้ีวดัตลาดแรงงานท่ีส าคญั 

สถิติ/ตวัช้ีวดั ไตรมาส 4 

-2562 

ไตรมาส 1 

-2563 

ความ

แตกต่าง 
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อตัราการมีส่วนร่วมของก าลงั

แรงงาน 
66.6 66.9 0.3 

   เยาวชน: ชาย 47.5 46.2 -1.3 

   เยาวชน: หญิง 33.8 33.0 -0.8 

การจ้างงาน (‘000s)  37 483 37 581 0.3 

   เยาวชน: ชาย 2 175 2 018 -7.2 

   เยาวชน: หญิง 1 477 1 380 -6.6 

อตัราการวา่งงาน (%)  0.7 1.4 0.7 

   เยาวชน: ชาย 2.9 6.1 3.2 

   เยาวชน: หญิง 4.9 7.5 2.7 

หมายเหตุ: คอลมัน์หวัขอ้ “ความแตกตา่ง” ในการจา้งงานแสดงถงึการเปลีย่นแปลง   
รอ้ยละ 
ทีม่า ไอแอลโอประเมนิจากการส ารวจก าลงัแรงงานประเทศไทย 

เป็นทีแ่น่ชดัแล้วว่า เยาวชนได้รบัผละกระทบเชิงลบต่อโอกาส

ต่างๆ ในตลาดแรงงาน (ตารางที ่1) การจ้างงานเยาวชนลดลง

ร้อยละ 7 ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 อตัราการว่างงานของ

เยาวชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จุด  ส าหรบัทัง้แรงงานชายและหญงิ 

ซึง่สงูถงึรอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 8 ตามล าดบั 

การจ้างงานเติบโตขึ้นในหลายภาคการผลิต แต่ตามมาด้วย

การลดลงของผลติภาพ (ภาพที ่2 ควอแดรนทท์ี ่4) ภาคการผลติ
ทีเ่คยเตบิโดทัง้ในการจา้งงานและผลติภาพ รวมถงึ ภาคการเงนิ 
การประกันภัย การศึกษา และก่อสร้าง (ควอแดรนท์ที่ 1) ภาค
เกษตรกรรมประสบปัญหาการจา้งงงานอย่างมากและผลติภาพที่
ลดลงระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 
25645  

 
5 ส่วนหนึ่งของการลดลงของการจา้งงานในภาคเกษตรกรรมในไตรมาสทีห่นึ่งของปี 2564 เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาล 
6 ยกเวน้การจดัการน ้า การบ าบดัและการจดัการน ้าเสยี และการศกึษาทีก่ารจา้งงานแบบไม่เตม็เวลาลดลงที ่1.3 จุด และ 0.3 จุดตามล าดบัระหว่างไตรมาสทีส่ ีข่องปี 2562 
และไตรมาสทีห่นึ่งของปี 2564  
7 ไม่รวมสาธารณูปโภคและการบรหิารรฐักจิเนื่องจากมจี านวนการจา้งงานค่อนขา้งน้อย 

 ภาพท่ี 2: การเติบโตในการจ้างงานและผลิตภาพ แยก

ตามภาคธุรกิจ  ไตรมาสท่ีส่ีของปี 2562 และไตรมาสท่ี

หน่ึงของปี 2563 (%) 

 

ทีม่า: ไอแอลโอประเมนิจากการส ารวจก าลงัแรงงานประเทศไทย ตารางธนาคาร
แห่งประเทศไทย EC_EI_030_S3 

ปรากฎการณ์การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาเพ่ิมขึ้นเกือบจะทุก

ภาคการผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน 6, รวมถึงภาควิชาชีพ 

วทิยาศาสตร์ และวชิาการ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จุด) ภาคการผลติ 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จุด) และข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 จุด) ดงันัน้ ในขณะทีย่งัสามารถรกัษาการจา้ง
งานไว้ได้ ปริมาณการท างาน ในแง่ของชัว่โมงการท างาน

กลบัพบว่าลดลง 

มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ - 19 
ส่งผลกระทบเชิงลบกบัการจ้างงานในสถานประกอบการ

ขนาดเลก็ทีม่กีารจา้งงานแรงงานน้อยกว่า 50 คน ในระหว่างไตร

มาสที่สี่ของปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 พบว่าการ

จ้างงานเกือบทุกภาคการผลิตลดลงร้อยละ 77, ยกเว้นภาค

อสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) กิจกรรมการจ้างงานใน
ครวัเรอืน (รอ้ยละ 8) และภาคก่อสรา้ง (รอ้ยละ 5) การลดลงของ

การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเลก็เห็นได้ชดัเจน
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ท่ีสุดในกลุ่มแรงงานเยาวชน ซึ่งลดลงร้อยละ 18 ส าหรับ

แรงงานเยาวชนชาย และรอ้ยละ 24 ส าหรบัแรงงานเยาวชนหญงิ 

ชัว่โมงการท างานลดลงอยา่งมาก 

ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 
ชัว่โมงการท างานทัง้หมดลดงร้อยละ 7 หรือเทียบเท่ากับการ
ลดลงของการจา้งงานเตม็เวลาจ านวน 2 ลา้นชัว่โมง8 การฟ้ืนตวั

ท่ีค่อนข้างมีเสถียรภาพในด้านชัว่โมงการท างานและการจา้ง

งานในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 กลบัมีทิศทางตรงกนัข้ามใน

ไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2564 อนัเนื่องมาจากการระบาดระลอก

ใหม่และมาตรการการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อรับมือกับการ
ระบาดใหญ่ดงักล่าว (ภาพที ่3) 

 ภาพท่ี 3 จ านวนชัว่โมงการท างานทัง้หมดต่อชัว่โมง 

(ล้าน) 

 

ทีม่า: ไอแอลโอประเมนิจากการส ารวจก าลงัแรงงานประเทศไทย 

การเพ่ิมขึ้นของการใช้แรงงานแบบไม่เตม็ศกัยภาพ 

การสูญเสียชัว่โมงท างานและความต้องการในการมีรายได้
สามารถเหน็ไดจ้ากส่วนแบ่งของการมีงานท าท่ีไม่เตม็ศกัยภาพ

ตามชัว่โมงของการท างาน (ต้องการชัว่โมงการท างานท่ีมาก

 
8 ข้อมูลกำลังแรงงานในประเทศไทย นำเสนอตามลกัษณะฤดูกาลที่มกีารจ้างงานสูง ดังนั้นขนาดของการเปลีย่นแปลงค่อนข้างแปลผันกับการลอืกระยะเวลาที่ใชอ้้างอิง สำหรบั

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบโควิด 19 ตอ่ตลาดแรงงานฉบับเต็ม จะตอ้งนำแนวโนม้และผลกระทบตามฤดูกาลมาพิจารณาด้วย 
9 กรณนีี้เป็นวิธกีารวัดอัตราการใช้ทรัพยากรแรงงานแบบไม่เต็มศักยภาพ (LU2) ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งของการว่างงานและการจ้างงานที่ต่ำกว่าระดับในแงข่องชัว่โมงการทำงานในกำลัง
แรงงาน 

ขึ้น) และการว่างงานของคนทีอ่ยู่ในก าลงัแรงงาน9 นับตัง้แต่เริม่

มีวิกฤต ตัวชี้วดันี้บนัทกึการเพ่ิมขึ้นครัง้ประวติัศาสตร์ในทุก

กลุ่มประชากร (ภาพที่ 4)      การเพ่ิมขึ้นชัดเจนในกลุ่ม

แรงงานเยาวชนชายและเยาวชนหญิงโดยเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 9 

ในไตรมาสทีห่นึ่งของปี 2564 

ในทางกลับกัน สัดส่วนของเยาวชนท่ีไม่อยู่ในการจ้างงาน 

การศึกษา หรือการอบรม ในกลุ่มประชากรทีเ่ป็นเยาวชนลดลง

ร้อยละ 1 จดุ ระหว่างไตรมาสทีส่ีข่องปี 2562 และไตรมาสทีห่นึ่ง

ของปี 2564 การลดลงดงักล่าวส่วนหนึ่งแสดงถงึความตอ้งการใน
การมรีายได้และส่วนหนึ่งอาจจะเป็นฤดูกาลของการศกึษา การ
ลดลงนี้ค่อนข้างชดัเจนส าหรบัเยาวชนหญิง (ร้อยละ 2 จุด) ที่

ร้อยละ 17 แต่เยาวชนหญิงยงัคงได้รบัผลกระทบจากการไม่ได้
เรียนหนังสือหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากกว่า

เยาวชนชาย (รอ้ยละ 12) ในไตรมาสแรกของปี 2564 

 ภาพท่ี 4 การจ้างงานท่ีต า่กว่าระดบัชัว่โมงการท างาน และ

การว่างงาน คิดเป็นร้อยละของแรงงาน 

 

ทีม่า: ไอแอลโอประเมนิจากการส ารวจก าลงัแรงงานประเทศไทย 



 บทสรปุของไอแอลโอ 5 
ข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานไทย 

การกระจายการเติบโตของรายได้ในทุกภาคส่วนท่ีไม่เท่า
เทียมกนั 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารายได้เฉล่ียต่อเดือนตามค่ามธัยฐานมี

ค่าคงที่ โดยมสีญัญาณบ่งบอกการเติบโตเล็กน้อยในหลายภาค
การผลติ 

ในขณะเดยีวกนั ค่าจา้งรายเดอืนทัง้หมดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ในไตร

มาสที่หนึ่งของปี 2564 อย่างไรก็ดี มีการกระจายการเพ่ิมขึ้น

หรือการลดลงของรายได้ในทุกภาคส่วนไม่เท่ากนั ภาคการ

ผลิตมสีดัส่วนค่าจ้างรายเดือนที่ใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 25) ในไตร

มาสสุดท้ายของปี 2562 และนับจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า
ค่ าจ้างรายเดือน เติบโตขึ้นร้อยละ 4 ค่าจ้างรวมในภาค

การศึกษาเติบโตขึ้นร้อยละ 12 เช่นกนั ซึ่งในไตรมาสทีส่ีข่องปี 

2562 มกีารเตบิโตคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของค่าจา้ง 

ในทางกลบักนั ภาคธรุกิจค้าส่งและค้าปลีกเตบิโตขึน้รอ้ยละ 14 

คดิเป็นสดัส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ดรองจากภาคการผลติ แต่พบว่าค่าจา้งที่
ได้รบัลดลงร้อยละ 9 ในช่วงเวลาเดยีวกนั ภาคธุรกิจการท่ีพกั

อาศัยและบริการอาหาร และภาคขนส่งและการบริการ

คลงัสินค้า ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของค่าจ้างอย่างมี

นัยส าคญักล่าวคือท่ีร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตามล าดบั 

ดงันัน้ ภาพของภาคการผลิตมีความหลากหลายค่อนข้างมาก

แต่ชดัเจนว่า แม้จ านวนการจ้างงานจะยงัทรงตวัอยู่ในทัง้สาม

ภาคการผลิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อมาตรการในการควบคุมการ
ระบาด รายได้จากการท างานลดลงอย่างมีนัยยะส าคญั 

 

ความหวงัส าหรบัการฟ้ืนตวัในปี 2565 

จนถึงไตรมาสแรกของปี 2564 ตลาดแรงงานไทยแสดงถึง
ผลกระทบเชงิลบอนัเนื่องจากมาตรการการควบคุมสถาณการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในแง่ของชัว่โมง
การท างาน การว่างงาน ผลผลติ และรายไดจ้ากค่าจา้ง 

 
10 ILO, 2021. รายงานการวิจยั  “COVID-19 and employment protection policies: A quantitative analysis of the Asia-Pacific region”  

 

 

แม้ในเงื่อนไขที่ยากล าบากนี้  การตอบสนองของตลาดแรงงาน
โดยรวมในช่วงปีแรกของการระบาดใหญ่ยงัคงเป็นสภาวะของการ
อยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากการ

มาตรการคุ้มครองการจ้างงานที่วางไว้ในปี 256310 อย่างไรก็
ตาม วกิฤตนี้ไดส่้งผลใหส้ถติกิารว่างงานของแรงงานเยาวชนชาย
และหญิงอยู่ในระดบัสูงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะต้องมีการ
ตอบสนองเชงินโยบายอย่างจรงิจงั 

ภาพผลกระทบในภาคการผลิตมีความหลากหลายค่อนข้างสงู 

อย่างไรก็ตามความเติบโตของผลิตภาพส่วนใหญ่ติดลบ และ

การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเลก็ (ท่ีมีการจ้างงาน

แรงงานน้อยกว่า 50 คน) ลดลงเกอืบทุกภาคการผลติ การจ้าง

งานเยาวชนในสถานประกอบการขนาดเลก็ได้รบัผลกระทบ

มากท่ีสุด ถ้าสถานประกอบการณ์ขนาดเลก็เป็นหนึ่งในช่องทาง

ส าหรบัการจ้างงานแรงงานเยาวชน ช่องทางนี้ ได้แคบลงอย่าง
มาก ทา้ยทีสุ่ด มกีารสูญเสยีชัว่โมงการท างานและรายได้จ านวน
มากในภาคการผลติทีม่คีวามเปราะบางทีสุ่ดต่อมาตรการควบคุม
เกีย่วกบัการระบาด (ภาพที ่1) 

ข้อกังวลประการหนึ่งคอื การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทยตลอดช่วงไตรมาสท่ีสองและไตรมาสท่ีสามของ

ปี 2564 และก าลงัส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่สี่ ในส่วนของไตร

มาสที่สามของปี 2564 ความเข้มงวดของมาตรการที่ใช้นั ้น 
เทยีบเท่ากบัมาตรการในไตรมาสที่สองของปี 2563 คาดว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในระดับใกล้เคียงกับที่เคย
เกิดขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2563 อาจมีความเป็นไปได้ 
ผลกระทบเชิงลบสะสมระยะยาวจากมาตรการการควบคุมส

ถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโควดิ-19 ต่อ 
รายได้ การว่างงาน ชัว่โมงการท างานและผลิตภาพเป็นข้อที่

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_810842.pdf


 บทสรปุของไอแอลโอ 6 
ข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานไทย 

กงัวลอย่างยิง่ อกีทัง้ยงัมขีอ้กงัวลเกี่ยวกบัมาตรการการคุม้ครอง
การจา้งงานทีค่วรมกีารขยายหรอืปรบัปรุงในปี 2564 

อย่างไรกต็าม ดว้ยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดทางดา้น
สุขภาพทีไ่ดร้บัการผ่อนคลายอนัเนื่องมาจากอตัราการฉีดวคัซนีที่
เพิ่มขึ้น และการประกาศมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้าม
ประเทศในเดอืนพฤศจกิายน 2564 มีความเป็นไปได้ว่าการฟ้ืน

ตวัจะเกิดขึ้นแบบไม่สม า่เสมอและเป็นไปอย่างช้าๆ ในไตร

มาสสุดทา้ยของปี 2564 และในปี 2565  
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