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ประเทศที่กาํลงัพฒันาส�วน

ใหญ�นิยมใช�ภาคการท�องเที่ยวเป�น

ภาคเศรษฐกิจทีน่ํารายได�จํานวน

มหาศาลเข�าสู�ประเทศในแต�ละป� 

ประเทศไทยกเ็ช�นเดียวกนั ถือได�ว�า

ภาคการท�องเที่ยวเป�นภาค

เศรษฐกิจที่มคีวามสําคัญต�อการ

สร�างการเจริญเติบโตของรายได�

ประชาชาติเป�นอย�างมากในหลายป�

ที่ผ�านมา โดยในช�วง 5 ป�ที่ผ�านมา 

รายได�จากนกัท�องเที่ยวต�างชาติ

ขยายตวัต�อเนื่องและมีความสาํคัญ

ถึงร�อยละ 17 ของ GDP ในคร่ึงแรก

ของป� 25620

1 และมีรายได�จากการ  

 

ท�องเที่ยว ทั้งจากนักท�องเที่ยว 

ต�างประเทศและชาวไทยรวมกนักว�า 3.01 

ล�านล�านบาท1

2   และสร�างการจ�างงาน

มากกว�า 19.1 เปอร�เซ็นต�ของการจ�างงาน

ทั่วประเทศ2

3  

จากการระบาดของ COVID-19 

และการดําเนนิมาตรการป�ดประเทศ 

ธุรกิจด�านการท�องเที่ยวได�รับผลกระทบ

อย�างมาก ได�มคีวามพยายามในการ

คาดการณ�ตวัเลขการท�องเที่ยว จากการ

ท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมท�องเทีย่วแห�งประเทศไทย 

โดยเป�ดเผยว�า ในไตรมาส 

1/2563  จํานวนนกัท�องเที่ยวต�างชาติจะ

ลดลงร�อยละ 37.96 ทําให�รายได�จากการ 

 

ท�องเที่ยวลดลงร�อยละ 38.4 เมือ่

เทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป� 

2562 

และคาดว�าหลังจากการระบาดของ 

COVID-19 และเมือ่สถานการณ�

คลีค่ลายคาดว�าจะมนีักท�องเทีย่ว

ชาวต�างชาติมาเยือนประเทศไทยทั้ง

ป�ประมาณ 26.59 ล�านคน ซึ่งลดลง

จากป� 2562 ประมาณร�อยละ 33.19 

ทั้งนีค้าดว�ารายได�จากนักท�องเที่ยว

ต�างชาติทั้งป�ลดลงจากป� 2562 

ประมาณร�อยละ 36.383

4   

ถึงแม�ผู�ประกอบการด�านการ

ท�องเที่ยวของไทยมีความสามารถ 

  

1 สืบคนจาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_29Oct2019.aspx 
2 กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา. (2563). สถานการณดานการทองเท่ียวเดือนธันวาคม 2562. กรุงเทพฯ. 
3 สืบคนจาก https://www.prachachat.net/tourism/news-421816 
4 สืบคนจาก http://www.thailandtourismcouncil.org/en/สถานการณทองเท่ียวไทย-และดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการทองเท่ียวไตรมาส-12563/ 

“การช�วยเหลือแรงงานต�าง

ด� า ว ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ท�องเท่ียวเป�นการช�วยลด

ภ า ร ะ ค� า ใ ช� จ� า ย ข อ ง

ผู�ประกอบการโรงแรมและ

ผู� ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท ธุ ร กิ จ

ท�องเท่ียวได�ทางอ�อม” 

ขอบคุณที่มาภาพ https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/790973/tourism-industry-migrant-workers-paid-less-work-more-hours 
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และศกัยภาพในการสร�างรายได� แต�

ผู�ประกอบการเหล�านี้ยังไม�เคยเผชิญ

และขาดประสบการณ�ในการรับมือ 

กับภาวะความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ภายใน

อุตสาหกรรม ดังนัน้อาจกล�าวได�ว�า

ผู�ประกอบการในอุตสาหกรรม

ท�องเที่ยวมีความอ�อนไหวสูง 

เนื่องจากผู�ประกอบการไม�สามารถ

ปรับตัวเมื่อมเีหตุการณ�หรือมีป�จจัย

ด�านลบเกดิขึน้ จึงขาดการวางแผน

รองรับ และขาดการเตรียมความ

พร�อมสําหรับเหตกุารณ�วิกฤต เช�น 

การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่

กําลงัเกดิขึน้ในขณะนี ้ผู�ประกอบการ

ทั้งหมดในอุตสาหกรรมท�องเทีย่ว

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมต�องเผชิญกับ

ภาวะการขาดสภาพคล�องอย�าง

รุนแรง เนื่องจากต�องเผชิญกบัการ

ลดลงของจํานวนนักท�องเที่ยวตั้งแต�

ต�นป� 2563 ทีผ่�านมา ถงึแม�ในอนาคต

จะผ�านช�วงเวลาของการระบาดไปแล�ว

ก็ตาม แต�ความเชื่อมั่นในการเดนิทาง

ของนกัท�องเที่ยวย�อมลดลง 

จึงไม�อาจปฏิเสธได�ว�าแรงงานใน

สาขาท�องเที่ยวและบริการไม�ว�าจะเป�น

แรงงานไทยหรือแรงงานต�างด�าวมี

ความเสี่ยงต�อการถูกเลกิจ�างสงู โดยมี

การคาดการณ�ว�าการจ�างงานในภาค  

การท�องเที่ยวจะหายไป ประมาณ 

0.5-1% ส�งผลกระทบต�อแรงงานใน 

อุตสาหกรรมท�องเทีย่วประมาณ 

180,000-500,000 คน4

5 

จากการสํารวจความเชื่อมั่นผู�

ประกอบธุรกิจการท�องเที่ยวใน

ประเทศไทยของการท�องเที่ยวแห�ง

ประเทศไทย ป� 2560 พบว�า

ผู�ประกอบการธุรกิจท�องเที่ยวร�อย

ละ 85 มีการจ�างแรงงานต�างด�าว 

ซึ่งถือเป�นสดัส�วนที่สูง5

6 และเมื่อ

สัมภาษณ�ผู�ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็

โดยเฉพาะแบรนด�ท�องถิ่นในเมือง

ท�องเที่ยวหลกัจํานวน 5 แห�ง เพื่อให�

ได�ข�อมลูเพิม่เติม พบว�า

ผู�ประกอบการเหล�านีต้ดัสนิใจจ�าง

แรงงานต�างด�าว โดยให�ความเห็นว�า

แรงงานไทยเลือกงาน เงินเดือนสูง 

และมผีลติภาพแรงงานตํ่า อีกทัง้มี

ลักษณะหลายประการที่ไม�เป�นทีพ่ึง

ประสงค�ของนายจ�าง ในขณะที่

แรงงานต�างด�าว ทําตามคาํสัง่ดีกว�า 

มีความอดทน และสู�งานทกุประเภท 

พบว�าในบางโรงแรมมีการจ�าง

แรงงานต�างด�าวมากถึงร�อยละ 60 

– 70 ของพนกังานทั้งหมด ซึ่งโดย

ส�วนใหญ�จะจ�างแรงงานต�างด�าวใน  

ตําแหน�งแม�บ�าน พนักงานทําความ

สะอาด พนักงานที่ทาํงานในครัว และ

คนสวน 

จากข�อมูลข�างต�นจึงอาจกล�าว

ได�ว�าแรงงานต�างด�าวมีส�วนสําคัญใน

การขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะ

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเลก็ที่เป�น

แบรนด�ท�องถิน่ในเมืองท�องเที่ยวหลกั

โดยเฉพาะต�างจังหวดั เช�น ชลบรีุ และ 

ภูเกต็ เป�นต�น อีกทั้งในมุมมองของ

ผู�ประกอบการยังให�ความสาํคญักับ

แรงงานต�างด�าวเป�นอย�างมาก เพราะ

เห็นว�าการดาํเนนิธุรกิจในป�จจุบนั

จําเป�นต�องพึ่งแรงงานต�างด�าวเป�น

หลกั ถ�าไม�มีแรงงานต�างด�าว

ผู�ประกอบการจะได�รับความเดือดร�อน

ในด�านการบริหารจัดการต�นทุน 

ถึงแม�รัฐบาลจะมกีารออก

มาตรการช�วยเหลือเยียวยาให�กบัผู�ที่

ได�รับผลกระทบจากการออกมาตรการ

ป�ดเมือง แต�พบว�ามาตรการช�วยเหลือ

เยียวยาที่ออกมาให�กบัธุรกิจท�องเที่ยว

และบริการมุ�งเน�นให�ความช�วยเหลือ

กับผู�ประกอบการเป�นหลัก เช�น 

มาตรการช�วยเพิ่มสภาพคล�องโดย

การเร�งคืนภาษีมลูค�าเพิ่ม และการ

ชะลอภาระค�าใช�จ�ายโดยขยายเวลาการ

ชําระภาษ ีเป�นต�น แต�ไม�ครอบคลุมการ  

 

5 สืบคนจาก https://www.prachachat.net/tourism/news-421816 
6 สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย. (2560). ดชันีความเชื่อม่ันผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย ไตรมาสท่ี 3 ป 2560  .กรุงเทพฯ  
หนา้ 2 
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ให�ความช�วยเหลือแรงงานต�างด�าวที่

ทํางานในภาคการท�องเที่ยวโดยเฉพาะ 

ธุรกิจโรงแรม  

จากการสมัภาษณ�

ผู�ประกอบการในธุรกิจโรงแรม และ

พนกังานแรงงานต�างด�าว พบว�า 

แรงงานต�างด�าวเหล�านีม้ีการจ�ายเข�า

ระบบประกันสังคมอย�างถกูต�องตาม

กฎหมายเช�นเดียวกบัแรงงานไทย แต�

ความช�วยเหลือส�วนใหญ�ที่ให�กบั

แรงงานต�างด�าวเหล�านีม้าจาก

ผู�ประกอบการเป�นคนหยิบย่ืนให� ซึง่

ความสามารถในการช�วยเหลือของ

ผู�ประกอบการแต�ละแห�งไม�เท�ากนั

ขึ้นอยู�กบักระแสเงินสดของ

ผู�ประกอบการแต�ละราย เช�น 

สวัสดิการทีพ่ักอาศัยโดยไม�เสีย

ค�าใช�จ�าย หรือสวัสดิการอาหาร 3 มื้อ

โดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายถึงแม�โรงแรม

จะไม�ได�เป�ดดําเนินการ เป�นต�น ดังนัน้

สภาพความเป�นอยู�ของแรงงานต�าง

ด�าวจะถกูกระทบอย�างมากหากทํางาน

กับผู�ประกอบการที่มปี�ญหากระแสเงิน

สด  ผู�ประกอบการบางรายทีม่กีระแส

เงินสดและสภาพคล�องพอสมควร

อาจจะตัดสนิใจเป�ดดําเนินงานอยู� และ

ยังคงจ�ายค�าจ�างจ�างงานแรงงานต�าง

ด�าวเหล�านัน้ต�อไป เพราะไม�ต�องการให�

แรงงานต�างด�าวเหล�านัน้กลับประเทศ 

ในขณะทีต่ัดสนิใจเลิกจ�างแรงงานไทย 

สําหรับผู�ประกอบการบางรายทีม่ี  

กระแสเงินสดและสภาพคล�องอยู�ใน

เกณฑ�ดีมักจะตัดสินใจไม�เลิกจ�าง

พนักงานและยังคงเป�ดดําเนินการ

ต�อไป ผู�ประกอบการกลุ�มนี้จะหันมา

ใช�มาตรการลดชั่วโมงการทํางาน

ของพนักงานและจ�ายค�าจ�างตาม

ชั่วโมงการทํางานที่แท�จริงเพื่อลด

ค�าใช�จ�าย จากการสัมภาษณ�พบว�า

ผู�ประกอบการกลุ�มนี้จะตัดสินใจให�

ชั่วโมงทํางานแก�แรงงานต�างด�าว

มากกว�าแรงงานไทย 

ผู�ประกอบการยังให�ข�อมูล

เพิม่เติมอีกว�า ผู�ประกอบการบาง

รายที่มกีระแสเงินสดและสภาพ

คล�องไม�ดีจะไม�สามารถให�สวสัดิการ

ด�านทีพ่ักกับพนกังานได�เนือ่งจาก

ป�ญหาด�านการบริหารจัดการต�นทนุ 

ดังนัน้แรงงานต�างด�าวจะมีรายได�ที่

ลดลงและป�ญหาหลัก คือ รายได�ที่

ได�รับในช�วงป�ดเมืองจะไม�เพียงพอ

ต�อการเสียค�าเช�าห�องพัก แรงงาน

ต�างด�าวเหล�านั้นจาํเป�นต�องคืนห�อง

และย�ายมาอยู�รวมกนัเพื่อบรรเทา

ภาระค�าใช�จ�าย แต�ทาํให�เกดิความ

เสี่ยงในการตดิโรคมากขึน้ เนื่องจาก

สภาพความเป�นอยู�ทีค่วามแออัด

มากขึ้น อีกทั้งแรงงานต�างด�าวที่

ย�ายมาอยู�รวมกนันี้อาจจะทํางาน

จากสถานประกอบการหลากหลาย

แห�ง ซึ่งเพิม่ความเสี่ยงต�อการรับ

เชื้อ และกลายเป�นพาหะนําโรคมา

ติดต�อแรงงานต�างด�าวคนอ่ืนที ่

อาศัยอยู�ในห�องเดียวกนัได�  

การสมัภาษณ�พบว�า

ผู�ประกอบการต�องการให�รัฐช�วยเหลือ

แรงงานต�างด�าวที่อยู�ในประเทศ

เพิม่เติม โดยเฉพาะแรงงานต�างด�าวที่

มีการลงทะเบียนถูกต�องตามกฎหมาย 

เนื่องจากความช�วยเหลือแรงงานต�าง

ด�าวในช�วงการระบาดของ COVID-19 

นี้ ตอนนี้ยังตกเป�นภาระของ

ผู�ประกอบการแต�เพียงฝ�ายเดียว และ

ผู�ประกอบการไม�ต�องการจะเลิกจ�าง

แรงงานต�างด�าวเหล�านี ้เนื่องจาก

จําเป�นต�องพึ่งพิงแรงงานกลุ�มนี้เมื่อ

สถานการณ�กลับมาเป�นปกต ิดงันั้น

การช�วยเหลือแรงงานต�างด�าวใน

อุตสาหกรรมท�องเที่ยวจึงเป�นการช�วย

ลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ประกอบการ

โรงแรมและผู�ประกอบการทธุรกจิ

ท�องเที่ยวได�ทางอ�อม 

 

 

หนา้ 3 
 


	“การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการทธุรกิจท่องเที่ยวได้ทางอ้อม”

