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รายงานสรุปของไอแอลโอ

ตุลาคม 2564

ข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานไทย
ข้อกังวลต่อผลกระทบทีย่ ดื เยือ้ ของโควิด - 19
ประเด็นสาคัญ

ตลาดแรงงานในประเทศไทยแสดงถึงผลกระทบเชิงลบอัน 
บางภาคธุ ร กิ จ มี ค วามเปราะบาง อย่ า งมากต่ อ
เนื่องจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ มาตรการการควบคุมการระบาด เช่นภาคธุรกิจทีพ่ กั อาศัย
โรคติด เชื้อ ไวรัส โควิด -19 ในแง่ ข องชัว่ โมงการท างาน การ และบริการอาหาร ภาคขนส่งและคลังสินค้า รวมถึงภาค
ว่างงาน ผลิตภาพแรงงานและค่าจ้าง
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รายได้ในภาคธุรกิจดังกล่าวลดลง

ชัวโมงการท
่
างานทัง้ หมดลดลงร้อยละ 7 และการว่างงาน อย่างมาก
สิ่ ง ที่ น่ า เป็ นห่ ว งคื อ การระบาดนี้ มีผ ลกระทบกับ
ของแรงงานเยาวชนชายและหญิงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 9 ซึ่งเป็ นระดับสูง 
แบบที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ นในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า น มา ใน ประเทศไทยตลอดปี 2564 ส่งผลกระทบเชิงลบสะสมระยะ
ขณะเดียวกัน การจ้างงานแรงงานเยาวชนชายและหญิง ลดลง ยาวทางด้านรายได้ การว่างงาน ชัวโมงการท
่
างานและผลิต
ร้อยละ 7
ภาพแรงงานอันเป็ นผลมาจากมาตรการการควบคุม การ
แพร่ระบาด

บางภาคธุรกิ จยังคงได้รบั ผลกระทบอย่าง
หนัก
วิกฤตโควิด - 19 เพิม่ ความท้าทายทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ระยะยาวของประเทศไทย และอาจส่งผลให้ความก้าวหน้าต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้ านี้ถดถอย อาทิ ความเหลื่อมลา้ ด้าน
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ค่าจ้างที่เพิ่ มขึ้นในไตรมาสทีส่ อง ของปี 2563 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี 2562 ในขณะทีต่ าแหน่ งระดับสูงได้รบั ค่าจ้าง
เพิม่ ขึน้ แต่พบว่ามีการจ่ายค่าจ้างในอัตราตา่ เพิ่ มขึ้นในทุกไตร
มาสของปี 25631
วิกฤตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของไทยโดยเติบโต
ลดลงร้อยละ 6 ในปี 2563 ผลกระทบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดอยู่ในไตรมาสที่

ILO, 2021. “COVID-19 and rising wage inequality: trends and challenges in Thailand and Viet Nam”, Research Brief.
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สองของปี 2563 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี หดตัว
ถึงร้อยละ 88 ของมูลค่าในปี 25622
เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตทางการเงินในปี 2541 ซึ่งเศรษฐกิจหด
ตัวลงร้อยละ 8 ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ ในปี 2564 อาจจะ
ใหญ่กว่ามาก เนื่ องจากวิ กฤตมีความยืดเยื้อยาวนาน แม้ว่าจะ
มีการฟื้ นตัวอยู่บ้างในปี 2564 แต่ระดับของจีดพี ใี นไตรมาสที่สอง
ยังไม่ฟ้ื นกลับมาสู่ระดับเดียวกันกับปี 2562 ในขณะทีป่ ระเทศไทย
กาหนดมาตรการควบคุมทีเ่ ข้มงวดในไตรมาสที่สามของปี 25643
ความเข้ ม งวดของมาตรการกั ก ตัว ในปี 2564 เที ย บเท่ า กั บ
มาตรการในไตรมาสที่ ส องของปี 2563 ความรุ น แรงและ
ระยะเวลาของวิกฤตยังคงเป็ นสิง่ ทีน่ ่ ากังวลและจาเป็ นต้องมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิกฤตจะยิง่ ทาให้ผลิ ตภาพและ
ค่าจ้างจากการทางานลดลง
ภาคธุร กิ จ ที่ ไ ด้ ผ ลกระทบมากที่ สุ ด ในไตรมาสที่ส องของปี
2564 คือภาคธุรกิจทีพ่ กั อาศัยและบริการอาหาร (ร้อยละ 61 ของ
มูลค่าเพิม่ ไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2562) ภาคขนส่งและคลังสินค้า (ร้อย
ละ 74) และภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 95) (ภาพที่ 1)
ซึง่ ทัง้ สามภาคธุรกิจทีก่ ล่าวมามีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 30 ของจีดพี ี
ในภาคการผลิตที่ไม่ใช่การเกษตรในปี 2562 ภาคการผลิตอื่นๆ
เริม่ มีการฟื้ นตัว อาทิ ภาคเกษตรกรรม และการผลิต หรือมีการ
ขยายตัวต่อเนื่ องในช่วงการระบาดใหญ่ อาทิภาคธุรกิจก่อสร้าง
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และภาคอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ มี
ความไม่สมดุลเกิดขึ้น ชัวคราวระหว่
่
างภาคการผลิตต่างๆ หาก
วิ กฤตทางสังคมเศรษฐกิ จนี้ ยงั ยืดเยื้อ ความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างภาคการผลิ ตต่ างๆ ในตลาดแรงงานอาจส่ งผลให้
สถานการณ์เลวร้ายลงและกลายเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้าง



ภาพที่ 1. มูลค่าที่ เพิ่ มขึ้นในภาคการผลิ ตบางประเภทที่
ได้รบั เลือก (2562 – ไตรมาสที่ 4 = 100)

หมายเหตุ: TRA = ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก TPT = ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า และ
A&F =ธุรกิจทีพ่ กั แรมและบริการอาหาร
ทีม่ า: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, บัญชีรายได้ประชาชาติ ตารางที่
6 ปรับใหม่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลไตรมาสที่ 4 – 2562 = 100

ความปัน่ ป่ วนในตลาดแรงงาน
จานวนการจ้างงานทัง้ หมดเพิ่มขึ้น 98,000 อัตราในไตรมาสที่
หนึ่ ง ของปี 2564 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับไตรมาสที่ส่ีของปี 25624
อัตราการมีส่วนร่วมของกาลังแรงงานโดยรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3
จุ ด แม้ว่ า มีก ารลดลงร้อ ยละ 1 จุ ด ในกลุ่ ม แรงงานหนุ่ ม สาว ดู
เหมือนว่า โดยรวมแล้วแรงงานยังอยู่ในตลาดแรงงาน ในช่วงเวลา
นี้ด้วยการเปลี่ยนงาน อย่างไรก็ดมี สี ญ
ั ญาณบ่งชี้ว่า รายได้และ
สภาพการทางานอาจจะแย่ลง
ตารางที่ 1. ตัวชี้วดั ตลาดแรงงานที่สาคัญ
สถิ ติ/ตัวชี้วดั

ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ความ
-2562
-2563
แตกต่าง

การคานวณโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ตารางที่ 4 จีดพี ี
มาตรการวัดมูลค่าห่วงโซ่ (ปี ทน่ี ามาอ้างอิง = 2545) ข้อมูลอ้างอิงทีน่ ามาใช้คอื ข้อมูลไตรมาสที่สองของปี 2562
2

3

ดัชนีคา่ เฉลีย่ มาตรการควบคุมทีเ่ ข้มงวดของประเทศไทยในไตรมาสทีส่ ามของปี 2564 อยู่ท่ี 73 ค่าเฉลีย่ ทัวโลกอยู
่
่ท่ี 55 ของช่วงเวลาเดียวกัน ข้อมูลจาก Oxford
COVID-19 Government Response Tracker

4

รายงานสรุปนี้ใช้ขอ้ มูลจากไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2563 เป็ นจุดอ้างอิงก่อนเกิดโรคระบาด
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อัตราการมีส่วนร่วมของกาลัง
แรงงาน

66.6

66.9

0.3

เยาวชน: ชาย

47.5

46.2

-1.3

เยาวชน: หญิง

33.8

33.0

-0.8

37 483

37 581

0.3

เยาวชน: ชาย

2 175

2 018

-7.2

เยาวชน: หญิง

1 477

1 380

-6.6

0.7

1.4

0.7

เยาวชน: ชาย

2.9

6.1

3.2

เยาวชน: หญิง

4.9

7.5

2.7

การจ้างงาน (‘000s)

อัตราการว่างงาน (%)



ภาพที่ 2: การเติ บ โตในการจ้ า งงานและผลิ ต ภาพ แยก
ตามภาคธุร กิ จ ไตรมาสที่ สี่ ข องปี 2562 และไตรมาสที่
หนึ่ งของปี 2563 (%)

หมายเหตุ: คอลัมน์หวั ข้อ “ความแตกต่าง” ในการจ้างงานแสดงถึงการเปลีย่ นแปลง
ร้อยละ
ทีม่ า ไอแอลโอประเมินจากการสารวจกาลังแรงงานประเทศไทย

เป็ นทีแ่ น่ ชดั แล้วว่า เยาวชนได้รบั ผละกระทบเชิ งลบต่อโอกาส
ต่างๆ ในตลาดแรงงาน (ตารางที่ 1) การจ้างงานเยาวชนลดลง
ร้อยละ 7 ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 อัตราการว่างงานของ
เยาวชนเพิ่ มขึ้นร้อยละ 3 จุด สาหรับทัง้ แรงงานชายและหญิง
ซึง่ สูงถึงร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลาดับ
การจ้างงานเติ บโตขึ้นในหลายภาคการผลิ ต แต่ตามมาด้วย
การลดลงของผลิตภาพ (ภาพที่ 2 ควอแดรนท์ท่ี 4) ภาคการผลิต
ทีเ่ คยเติบโดทัง้ ในการจ้างงานและผลิตภาพ รวมถึง ภาคการเงิน
การประกันภัย การศึกษา และก่ อสร้าง (ควอแดรนท์ท่ี 1) ภาค
เกษตรกรรมประสบปั ญหาการจ้างงงานอย่างมากและผลิตภาพที่
ลดลงระหว่างไตรมาสที่ส่ขี องปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี
25645

5

ทีม่ า: ไอแอลโอประเมินจากการสารวจกาลังแรงงานประเทศไทย ตารางธนาคาร
แห่งประเทศไทย EC_EI_030_S3

ปรากฎการณ์การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาเพิ่ มขึ้นเกือบจะทุก
ภาคการผลิ ต ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น 6, รวมถึ ง ภาควิ ช าชี พ
วิทยาศาสตร์ และวิชาการ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23 จุด) ภาคการผลิต
(เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 20 จุ ด ) และข้ อ มู ล ข่ า วสารและการสื่ อ สาร
(เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19 จุด) ดังนัน้ ในขณะทีย่ งั สามารถรักษาการจ้าง
งานไว้ไ ด้ ปริ มาณการทางาน ในแง่ของชั ่วโมงการทางาน
กลับพบว่าลดลง
มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19
ส่ งผลกระทบเชิ งลบกับการจ้างงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กทีม่ กี ารจ้างงานแรงงานน้อยกว่า 50 คน ในระหว่างไตร
มาสที่ส่ขี องปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 พบว่าการ
จ้างงานเกื อบทุกภาคการผลิ ตลดลงร้อยละ 77, ยกเว้นภาค
อสัง หาริม ทรัพ ย์ (เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 10) กิจ กรรมการจ้า งงานใน
ครัวเรือน (ร้อยละ 8) และภาคก่อสร้าง (ร้อยละ 5) การลดลงของ
การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก เห็นได้ชดั เจน

ส่วนหนึ่งของการลดลงของการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมในไตรมาสทีห่ นึ่งของปี 2564 เนื่องจากเป็ นช่วงนอกฤดูกาล

6

ยกเว้นการจัดการน้า การบาบัดและการจัดการน้าเสีย และการศึกษาทีก่ ารจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาลดลงที่ 1.3 จุด และ 0.3 จุดตามลาดับระหว่างไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2562
และไตรมาสทีห่ นึ่งของปี 2564
7

ไม่รวมสาธารณูปโภคและการบริหารรัฐกิจเนื่องจากมีจานวนการจ้างงานค่อนข้างน้อย
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ที่ สุ ด ในกลุ่ ม แรงงานเยาวชน ซึ่ ง ลดลงร้ อ ยละ 18 ส าหรับ
แรงงานเยาวชนชาย และร้อยละ 24 สาหรับแรงงานเยาวชนหญิง
ชั ่วโมงการทางานลดลงอย่างมาก
ระหว่างไตรมาสที่ส่ขี องปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564
ชัว่ โมงการท างานทัง้ หมดลดงร้อ ยละ 7 หรือ เทีย บเท่ า กับ การ
ลดลงของการจ้างงานเต็มเวลาจานวน 2 ล้านชัวโมง
่ 8 การฟื้ นตัว
ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในด้านชั ่วโมงการทางานและการจ้าง
งานในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 กลับมีทิศทางตรงกันข้ามใน
ไตรมาสที่ หนึ่ งของปี 2564 อันเนื่องมาจากการระบาดระลอก
ใหม่ แ ละมาตรการการควบคุ ม ที่ก าหนดขึ้น เพื่อ รับ มือ กับ การ
ระบาดใหญ่ดงั กล่าว (ภาพที่ 3)


ภาพที่ 3 จานวนชั ่วโมงการทางานทัง้ หมดต่อชั ่วโมง
(ล้าน)

ขึ้น) และการว่างงานของคนทีอ่ ยู่ในกาลังแรงงาน9 นับตัง้ แต่เริม่
มีวิกฤต ตัวชี้วดั นี้บนั ทึก การเพิ่ มขึ้นครัง้ ประวัติศาสตร์ในทุก
กลุ่ ม ประชากร (ภาพที่ 4)
การเพิ่ ม ขึ้ น ชัด เจนในกลุ่ ม
แรงงานเยาวชนชายและเยาวชนหญิ งโดยเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 9
ในไตรมาสทีห่ นึ่งของปี 2564
ในทางกลับ กัน สัด ส่ ว นของเยาวชนที่ ไ ม่อ ยู่ใ นการจ้ า งงาน
การศึกษา หรือการอบรม ในกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นเยาวชนลดลง
ร้อยละ 1 จุด ระหว่างไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2562 และไตรมาสทีห่ นึ่ง
ของปี 2564 การลดลงดังกล่าวส่วนหนึ่งแสดงถึงความต้องการใน
การมีรายได้และส่วนหนึ่งอาจจะเป็ นฤดูกาลของการศึกษา การ
ลดลงนี้ค่อนข้างชัดเจนสาหรับ เยาวชนหญิ ง (ร้อยละ 2 จุด) ที่
ร้อยละ 17 แต่เยาวชนหญิง ยังคงได้รบั ผลกระทบจากการไม่ ได้
เรีย นหนั ง สือ หรือ ไม่ ไ ด้ มีส่ ว นร่ ว มในตลาดแรงงานมากกว่ า
เยาวชนชาย (ร้อยละ 12) ในไตรมาสแรกของปี 2564


ภาพที่ 4 การจ้างงานที่ตา่ กว่าระดับชั ่วโมงการทางาน และ
การว่างงาน คิ ดเป็ นร้อยละของแรงงาน

ทีม่ า: ไอแอลโอประเมินจากการสารวจกาลังแรงงานประเทศไทย

การเพิ่ มขึ้นของการใช้แรงงานแบบไม่เต็มศักยภาพ

ทีม่ า: ไอแอลโอประเมินจากการสารวจกาลังแรงงานประเทศไทย

การสู ญ เสีย ชัว่ โมงท างานและความต้ อ งการในการมีร ายได้
สามารถเห็นได้จากส่วนแบ่งของการมีงานทาที่ไม่เต็มศักยภาพ
ตามชั ่วโมงของการทางาน (ต้องการชั ่วโมงการทางานที่มาก
8

9

ข้อมูลกำลังแรงงานในประเทศไทย นำเสนอตามลักษณะฤดูกาลที่มกี ารจ้างงานสูง ดังนั้นขนาดของการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างแปลผันกับการลือกระยะเวลาที่ใช้อ้างอิง สำหรับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโควิด 19 ต่อตลาดแรงงานฉบับเต็ม จะต้องนำแนวโน้มและผลกระทบตามฤดูกาลมาพิจารณาด้วย

กรณีนี้เป็นวิธกี ารวัดอัตราการใช้ทรัพยากรแรงงานแบบไม่เต็มศักยภาพ (LU2) ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของการว่างงานและการจ้างงานที่ต่ำกว่าระดับในแง่ของชัว่ โมงการทำงานในกำลัง
แรงงาน
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การกระจายการเติ บโตของรายได้ในทุกภาคส่วนที่ไม่เท่า
เทียมกัน
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ผี ่านมารายได้เฉลี่ยต่ อเดือนตามค่ามัธยฐานมี
แม้ในเงื่อนไขที่ยากลาบากนี้ การตอบสนองของตลาดแรงงาน
ค่าคงที่ โดยมีสญ
ั ญาณบ่งบอกการเติบโตเล็กน้อยในหลายภาค
โดยรวมในช่วงปี แรกของการระบาดใหญ่ยงั คงเป็ นสภาวะของการ
การผลิต
อยู่ ใ นตลาดแรงงาน ซึ่ ง อาจได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากการ
ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างรายเดือนทัง้ หมดเพิ่ มขึ้นร้อยละ 3 ในไตร มาตรการคุ้มครองการจ้างงานที่วางไว้ในปี 256310 อย่างไรก็
มาสที่ห นึ่ ง ของปี 2564 อย่ า งไรก็ดี มีก ารกระจายการเพิ่ มขึ้น ตาม วิกฤตนี้ได้ส่งผลให้สถิตกิ ารว่างงานของแรงงานเยาวชนชาย
หรือการลดลงของรายได้ในทุกภาคส่วนไม่เท่ากัน ภาคการ และหญิง อยู่ในระดับสูงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะต้องมีการ
ผลิ ตมีสดั ส่วนค่าจ้างรายเดือนที่ใหญ่ท่สี ุด (ร้อยละ 25) ในไตร ตอบสนองเชิงนโยบายอย่างจริงจัง
มาสสุ ด ท้า ยของปี 2562 และนั บ จากช่ ว งเวลาดัง กล่ า วพบว่ า
ภาพผลกระทบในภาคการผลิ ตมีความหลากหลายค่อนข้างสูง
ค่ า จ้ า งรายเดื อ นเติ บโตขึ้ น ร้ อ ยละ 4 ค่ า จ้ า งรวมในภาค
อย่างไรก็ตามความเติบโตของผลิ ตภาพส่วนใหญ่ติดลบ และ
การศึกษาเติ บโตขึ้นร้อยละ 12 เช่นกัน ซึ่งในไตรมาสทีส่ ข่ี องปี
การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก (ที่มีการจ้างงาน
2562 มีการเติบโตคิดเป็ นร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
แรงงานน้ อยกว่า 50 คน) ลดลงเกือบทุกภาคการผลิต การจ้าง
ในทางกลับกัน ภาคธุรกิ จค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึน้ ร้อยละ 14 งานเยาวชนในสถานประกอบการขนาดเล็กได้รบั ผลกระทบ
คิดเป็ นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดรองจากภาคการผลิต แต่พบว่าค่าจ้างที่ มากที่สุด ถ้าสถานประกอบการณ์ขนาดเล็กเป็ นหนึ่งในช่องทาง
ได้รบั ลดลงร้อยละ 9 ในช่วงเวลาเดียวกัน ภาคธุรกิ จการที่พกั สาหรับ การจ้างงานแรงงานเยาวชน ช่องทางนี้ ได้แคบลงอย่าง
อาศัย และบริ ก ารอาหาร และภาคขนส่ ง และการบริ ก าร มาก ท้ายทีส่ ุด มีการสูญเสียชัวโมงการท
่
างานและรายได้จานวน
คลังสิ นค้า ได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของค่าจ้างอย่างมี มากในภาคการผลิตทีม่ คี วามเปราะบางทีส่ ุดต่อ มาตรการควบคุม
นัยสาคัญกล่าวคือที่ร้อยละ 13 และร้อยละ 10 ตามลาดับ
เกีย่ วกับการระบาด (ภาพที่ 1)
ดังนัน้ ภาพของภาคการผลิ ตมีความหลากหลายค่อนข้างมาก
แต่ชดั เจนว่า แม้จานวนการจ้างงานจะยังทรงตัวอยู่ในทัง้ สาม
ภาคการผลิต ที่มีความเสี่ย งสูงต่อ มาตรการในการควบคุมการ
ระบาด รายได้จากการทางานลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญ

ความหวังสาหรับการฟื้ นตัวในปี 2565
จนถึ ง ไตรมาสแรกของปี 2564 ตลาดแรงงานไทยแสดงถึ ง
ผลกระทบเชิงลบอันเนื่องจากมาตรการการควบคุมสถาณการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแง่ของชัวโมง
่
การทางาน การว่างงาน ผลผลิต และรายได้จากค่าจ้าง

10

ข้อกังวลประการหนึ่ง คือ การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยตลอดช่วงไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของ
ปี 2564 และกาลัง ส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่ส่ี ในส่วนของไตร
มาสที่ ส ามของปี 2564 ความเข้ม งวดของมาตรการที่ ใ ช้ นั ้น
เทียบเท่ากับมาตรการในไตรมาสที่สองของปี 2563 คาดว่าการ
เปลี่ย นแปลงทางสัง คมเศรษฐกิจ ในระดับ ใกล้ เ คีย งกับ ที่ เ คย
เกิ ด ขึ้น ในไตรมาสที่ส องของปี 2563 อาจมี ค วามเป็ นไปได้
ผลกระทบเชิ งลบสะสมระยะยาวจากมาตรการการควบคุ ม ส
ถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อ
รายได้ การว่ า งงาน ชัว่ โมงการท างานและผลิตภาพเป็ นข้อที่

ILO, 2021. รายงานการวิจย
ั “COVID-19 and employment protection policies: A quantitative analysis of the Asia-Pacific region”
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กังวลอย่างยิง่ อีกทัง้ ยังมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับมาตรการการคุม้ ครอง
การจ้างงานทีค่ วรมีการขยายหรือปรับปรุงในปี 2564
อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดทางด้าน
สุขภาพทีไ่ ด้รบั การผ่อนคลายอันเนื่องมาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่
เพิ่มขึ้น และการประกาศมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้าม
ประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีความเป็ นไปได้ว่าการฟื้ น
ตัวจะเกิ ดขึ้นแบบไม่สมา่ เสมอและเป็ นไปอย่างช้าๆ ในไตร
มาสสุดท้ายของปี 2564 และในปี 2565
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