แนวทางการฟื้นฟูตลาดแรงงานไทยจากผลกระทบของ COVID-19
สถานการณ์ COVID-19 ส่ง ผลกระทบต่อ กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานไทยอย่างมี
นัยสาคัญ โดยในระยะแรกของการระบาด ธุรกิจบางส่วนต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อ
แรงงานเป็นวงกว้าง สาหรับในปัจจุบัน แม้รัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดและทยอยให้ธุรกิจกลับมาเปิด
ดาเนินการได้ แต่สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงรวมถึงรูปแบบการทาธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปภายใต้
ภูมิทั ศ น์ใ หม่ (new normal) จะสร้างแรงกดดัน ต่อ การฟื้น ตั วของอุป สงค์ ใ นประเทศและตลาดแรงงาน
มาตรการในระยะต่อไปจึง จาเป็น ต้องสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวของแรงงานเพื่อ นาไปสู่การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในระยะแรกของการระบาด มาตรการด้านแรงงานส่วนใหญ่เป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อเยียวยาแรงงานที่
ได้ รั บ ผลกระทบ ซึ่ ง แบ่ ง ได้ 2 กลุ่ ม ตามสถานะในระบบประกัน สั ง คม (ภาพที่ 1) (1) แรงงานในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งได้รับการเยียวยาตามสิทธิของผูป้ ระกันตน อาทิ สิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม
ในกรณีว่างงาน25/ หรือถูกให้หยุดงานจากเหตุสุดวิสัย26/ หรือถูกให้หยุดงานชั่วคราวตามมาตรา 75 ที่ไม่จัดเป็น
เหตุสุดวิสัย27/ ล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน 2563 กองทุนประกันสังคมได้ช่วยเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
แล้วทั้งสิ้น ประมาณ 2 ล้านราย (2) แรงงานนอกระบบประกันสังคม ซึ่ งได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจาก
ภาครัฐผ่านช่องทางการลงทะเบียนหรือผ่านแอปพลิเคชัน อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน
15 ล้านราย รวมถึงเกษตรกร 8 ล้านราย ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3
เดือน รวมถึงการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
ภาพที่ 1 การช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แบ่งตามกลุ่มแรงงาน
กลุ่มแรงงาน
แรงงานในระบบประกันสังคม:
1. ผู้ว่างงาน

ผลกระทบ

ความช่วยเหลือจากธุรกิจ

ว่างงานและขาดรายได้

ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน

2. หยุดงานจากเหตุสดุ วิสยั

ยังรักษาตาแหน่งงาน
แต่ไม่ได้ทางานและขาดรายได้

ธุรกิจอาจให้ลูกจ้างพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง (leave without pay)

3. หยุดงานชัว่ คราวตามมาตรา 75

ยังรักษาตาแหน่งงาน
แต่ไม่ได้ทางานและขาดรายได้บางส่วน

ธุรกิจต้องชดเชยเงินไม่น้อยกว่า 75 ของ
ค่าจ้างรายวันในช่วงที่ลูกจ้างหยุดงาน

4. เปลีย่ นสัญญาจ้างเป็นรายชัว่ โมง ยังรักษาตาแหน่งงาน แต่ทางานน้อยลง
(ลูกจ้างเดิมและลูกจ้างใหม่)
และขาดรายได้บางส่วน

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ประกันสังคมชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวัน
เป็นเวลา 3 เดือน

ธุรกิจจ่ายค่าจ้างตามชัว่ โมง
ที่ลูกจ้างทางานจริง

แรงงานนอกระบบประกันสังคม:
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ /
ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม

ทางานน้อยลงและขาดรายได้บางส่วน

โครงการเราไม่ทิ้งกัน (รัฐบาลช่วยเหลือ
5,000 บาท ต่อราย เป็นเวลา 3 เดือน)

6. เกษตรกร

ทางานน้อยลงและขาดรายได้บางส่วน

มาตรการเยียวยาเกษตรกร (รัฐบาลช่วยเหลือ
5,000 บาท ต่อราย เป็นเวลา 3 เดือน)

7. นักศึกษาจบใหม่

หางานไม่ได้และขาดรายได้

รัฐบาลพิจารณาจ้างนักศึกษาจบใหม่
ตามความต้องการของหน่วยงาน

25/ มาตรา

38 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
กฎกระทรวงแรงงาน การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสยั อันเกิดจากการระบาดของ
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 (17 เมษายน 2563)
27/ มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
26/
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ภาพที่ 2 มาตรการด้านแรงงานหลังควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ ต้องให้ความสาคัญกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การสร้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจให้รองรับภูมิทัศน์ใหม่
ระยะที่ 1 : COVID-19 ระบาด ระยะที่ 2 : คุมการระบาดของ COVID-19 ได้ ระยะที่ 3 : โลกทีเ่ ปลีย่ นไปหลัง COVID-19
เยียวยา

ฟื้นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจ

ประชาชนสามารถดารงชีพได้
และได้รับการพัฒนาทักษะผ่าน online platform

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ประชาชนมีงานทาในภาคธุรกิจที่ฟื้นตัว หรือทางาน public work นโยบายอุปทานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับ potential
growth สอดคล้องกับโลกทีเ่ ปลี่ยนไปหลัง COVID-19
สร้างโครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการชุมชน

แนวทางมาตรการ
1) เยียวยาแรงงานทัง้ ในและ
นอกระบบทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

แนวทางมาตรการ

ภูมิทัศน์ใหม่ (new normal)

2) พัฒนาทักษะแรงงาน
3) สร้างงานผ่านการจัดจ้าง public work
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในท้องถิน่
4) อุดหนุนให้ผปู้ ระกอบการรักษาการจ้างงาน
และจ้างงานใหม่

• เศรษฐกิจดิจทิ ลั (digital economy)
เต็มรูปแบบ เช่น smart farmer / SME
• โครงสร้างพืน้ ฐานรองรับสังคมสูงวัย
• ยกระดับการผลิต การค้า และการบริการทีส่ าคัญ
ของประเทศ (S-Curve / modern services)

ออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดแรงงานและการยกระดับเชิงโครงสร้างในระยะยาว
อาทิ อายุและทักษะของแรงงานที่ได้รับผลกระทบ สาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย

กลไก/ เครื่องมือสาคัญเพือ่ ผลักดันมาตรการด้านแรงงานให้สมั ฤทธิผล
technology
incentive

regulation

สาหรับในระยะที่ 2 ที่รัฐบาลเริม่ ควบคุมการระบาดได้ (ภาพที่ 2) ภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการควบคุม
การระบาดและออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และช่วยให้ธุรกิจสามารถจ้างงานได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี แรงงานที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมากและกลับเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ยาก ได้แก่ แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่มี กาลังการผลิตส่วนเกิน เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรง
และแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (automation) ในกระบวนการผลิต รวมถึงแรงงาน
จบใหม่ แรงงานสูงอายุ และแรงงานทักษะน้อย ดังนั้น มาตรการด้านแรงงานจึงควรปรับบทบาทจากการ
เยียวยาแรงงานมาสู่การสร้างงานและเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน (ภาพที่ 2) ดังนี้ (1) มาตรการสร้างงานเพื่อ
รองรับแรงงานตกงานและนักศึกษาจบใหม่ โดยเฉพาะการจ้างงานในระดับชุมชนของภาครัฐ (public work)
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (local economy) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างอาชีพรองรับแรงงานนอกภาคเกษตร
บางส่วนที่กลับคืนภูมิลาเนา (2) มาตรการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ควบคู่กับการให้เงินอุดหนุนจูงใจให้
แรงงานได้ พั ฒ นาทั ก ษะผ่ า นช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ อาทิ online training platforms28/ ซึ่ ง สามารถ
ดาเนินการต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อปลู กฝังให้ แรงงานคุ้น เคยกับ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ ซึ่งจะช่วยสร้า ง
ภูมิคุ้มกันให้แรงงานอยู่รอดได้ในยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง (3) มาตรการอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อรักษา
การจ้า งงาน (wage subsidy) ผ่านการอุดหนุน ค่ าจ้ างในกรณี ที่ ผู้ป ระกอบการไม่ลดการจ้ างงานหรือ ลด
การจ้างงานลงไม่เกินระดับที่กาหนด เพื่อให้แรงงานยังมีงานทาและภาคธุรกิจยังเดินหน้าต่อได้ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐ
ได้ดาเนินมาตรการนี้แล้วบางส่วน โดยให้กองทุนประกันสังคมให้เงินชดเชยผู้ประกันตนแทนนายจ้างเมื่อต้อง
หยุดงานจากเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ มาตรการอุดหนุนค่าจ้างสามารถดาเนินการควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนปรับตัวรองรับภูมิทัศน์ใหม่ ทั้งการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมสูงวัย ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการสมัยใหม่ (modern services)

28/

กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล 2563 “Labor Market Digital Transformation: หนทางต้านวิกฤต” FOCUSED AND
QUICK (FAQ) ฉบับที่ 171 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้ การออกแบบมาตรการด้านแรงงานในระยะต่อไป นอกจากการมุ่งช่วยเหลือในวงกว้าง ควรมุ่ง
ผลสัมฤทธิในกลุ่มเปาหมายที่เหมาะสมและชัดเจน อาทิ อายุและทักษะของแรงงาน รวมถึงสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายผ่านมาตรการอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อรักษาการจ้างงาน โดยการช่วยเหลือสถานประกอบการ
ขนาดเล็กและกลางในสาขาอุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve และ New S-curve ที่จ้างงานแรงงานอายุน้อยหรือ
กลุ่ม first jobber เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้พัฒนาทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล
ที่สาคัญ ผู้กาหนดนโยบายต้องผลักดันการใช้มาตรการอย่างแพร่หลายและเกิดประสิทธิผลสูงผ่าน
การพัฒนากลไกที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้ (1) การพัฒนาเทคโนโลยี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มหางาน และการพัฒนาทักษะที่มีคุณสมบัติจับคู่แรงงานกับตาแหน่งงาน
ว่าง รวมถึงเสนอแนะทักษะที่แรงงานต้องการพัฒนาเพิ่มเติ มได้ (2) การสร้างแรงจูงใจให้ทั้งแรงงานและ
นายจ้างมีส่วนร่วมในมาตรการพัฒนาทักษะตามความจาเป็น หรือตามแผนยุทธศาสตร์ช าติ อาทิ การให้
นายจ้ างเชื่อมโยงข้อมูล ต าแหน่งงานว่าง คุ ณ สมบั ติ และทั กษะของแรงงานที่ ต้องการและน าข้อมูลเข้าสู่
แพลตฟอร์ ม เพื่ อ ให้ ร ะบบสามารถจั บ คู่ กั บ แรงงานที่ ว่ า งงานอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง (3) การปรั บ กฎเกณฑ์
บางประการเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ อาทิ การจ้างงานรายชั่วโมง หรือการจ้างงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยสรุ ป ภาครั ฐ ได้ ด าเนิ น มาตรการเยี ย วยาแรงงานทั้ ง ในและนอกระบบประกั น สั ง คมที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในช่วงแรกของการระบาด COVID-19 ไประดับหนึ่งแล้ว ในระยะต่อไป มาตรการด้านแรงงานจะ
ยิ่งมีความสาคัญในการเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการสร้างงาน มาตรการพัฒนาทักษะแรงงาน
และมาตรการอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อรักษาการจ้างงาน (wage subsidy) ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบ
ของ COVID-19 ต่ อเศรษฐกิจ ไทยในระยะยาว (economic scars) ช่วยให้ การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิ จ
เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รายงานนโยบายการเงิน มิถนุ ายน 2563
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