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ธุรกิจไดรับผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกตองเผชิญกับปญหา

เก่ียวกับแรงงานตางดาวในชวงการระบาดของโควดิ-19 

 

มีนาคม 2564  
(WORKING PAPER) 

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเปนวง

กวางผูประกอบการตองแบกรับภาระและ

ตนทุนในระหวางท่ีธุรกิจเกิดการชะลอตัว

หรือบางธุรกิจไมสามารถดําเนินกิจการได

ช่ัวคราว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

ท่ีเก่ียวของกับการบริการตาง ๆ ท่ีมีรายได

หลักมาจากนักทองเท่ียวตางชาติ รวมถึง

กลุมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสงออกสินคาไป

ยังตางประเทศ เน่ืองจากบางประเทศคูคามี

มาตราการล็อคดาวนประเทศและไม

สามารถทํา กิจกรรมทางเศรษฐกิจได

เหมือนเดิม เมื่อธุรกิจเกิดการชะลอตวั ผลท่ี

ตามมา คือ แรงงานท้ังไทยและตางดาวถูก

ป ล ด แ ล ะ ก ล า ย เ ป น ค น ว า ง ง า น  ใ น

ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคา

จําเปนในชวงการการแพรระบาดของไวรัส

โควิค-19 เชน ธุรกิจหนากาอนามัย หรือ

อุปกรณทางการแพทย ตองเผชิญหนากับ

อุปสงคของผูบริ โภคท่ีเ พ่ิมสูงข้ึน ทําให

ภาคอุตสาหกรรมตองผลิตสินคาใหรวดเร็ว

และเพียงพอตอความตองการของตลาด ผล

ท่ีตามมา คือ ไมสามารถหาแรงงานท่ีตอบ

โจทยความตองการไดทันเวลา 

จากการสํารวจจํานวนแรงงาน

ตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางานในประเทศ

ไทย (สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม) ประจําเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 

2563 พบวา มีแรงงานตางดาวท่ีพํานักอยู

ในประเทศไทยจํานวนท้ังสิ้น 2,382,306 

คน โดยสวนใหญทํางานอยูในภาคสวนการ

ผลิต จํานวน 405,866 คน และภาคสวน

การบริการ จํานวน 213,057 คน 

(สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว, 2563) 

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และ

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสดังกลาวของรัฐบาล ทําใหมีการสั่งปด

สถานท่ีและกิจการบางประเภทช่ัวคราว

และการควบคุมการเดินทางท้ังภายในและ

ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ  ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

ผูประกอบการท่ีพ่ึงพาแรงงานตางดาว

จํ า เป นต อ ง เต รี ยมการ เมื่ อ รั บมื อ กับ

สถานการณดังกลาว บทความน้ี จึงมุ ง

ศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ตอภาค

ธุรกิจท่ีใชแรงงานตางดาว  

โ ด ย ค ณ ะ ผู วิ จั ย ดํ า เ นิ น ก า ร

สัมภาษณเชิงลึกจากผูประกอบธุรกิจท่ี

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับภาคการบริการ และ

ภาคการผลิตท่ีพ่ึงพาแรงงานตางดาวและ

ไดรับผลกระทบโดยจากการแพรระบาด

ของโควิด-19  จํานวนท้ังสิ้น 5 แหงดวยกัน 

ผูประกอบธุรกิจท่ีเขารวมการสัมภาษณ

ประกอบดวย ธุรกิจโรงงานพลาสติก ธุรกิจ

ผลิตสินค าแปรรู ปการ เกษตร  ธุ ร กิ จ

รานอาหาร ธุรกิจโรงงานเครื่องดื่ม และ

ธุรกิจสปา โดย ธุรกิจโรงงานพลาสติก 

ธุรกิจผลิตสินคาแปรรูปการเกษตร ธุรกิจ

รานอาหาร และธุรกิจโรงงานเครื่องดื่ม ใช

แรงงานตงดาวฝมือต่ํา แตธุรกิจสปาจะใช

แรงงานตางดาวท่ีเปนแรงงานฝมือปาน

กลาง ท่ีเปนแรงงานท่ีสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได วัตถุประสงคการสัมภาษณ

เพ่ือฉายภาพถึงปญหาและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโค

ขอบคุณท่ีมาภาพ https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-24 



ผลกระทบของโควิด-19 ตอภาคธุรกิจท่ีพึ่งแรงงานตางดาวในประเทศไทย โดย ตรีนุช ไพชยนตวิจิตร และ สรัญญา เตรัตน  2 

 

 

วิด -19  และแนวทางการรับมือและการ

บริหารจัดการแรงงานตางดาวของนายจาง 

การศึกษาน้ีพบวา สถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบ

ตอการดําเนินธุรกิจและ เศรษฐกิจของ

ประเทศ เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยพ่ึงพานักทองเท่ียวตางชาติคอนขางสูง 

ในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ป พ .ศ .

 2563 รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุม

โรค โดยการล็อคดาวนประเทศและปด

พรมแดนการเดินทางระหวางประเทศและ

ภายในประเทศ สงผลตอธุรกิจภาคการ

บริการและการผลิตเปนอยางมาก โดย

คณะผูวิจัยแบงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนออกเปน 

2 กลุม ไดแก 1) ธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบใน

เชิงบวก กลาวคือ สถานการณโควิด-19 ทํา

ใหธุรกิจมีการเติบโตของรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

หรือสถานการณโควิด-19 มิไดสงผลกระทบ

ตอการดําเนินธุรกิจ และ 2) ธุรกิจท่ีไดรับ

ผลกระทบในเชิงลบ กลาวคือ สถานการณ

โควิด-19 ทําใหธุรกิจมีรายไดลดลง ทําให

นายจางตองแสวงหาแนวทางการบริหาร

จัดการแรงงานเพ่ือรักษาตนทุน 

จากการสัมภาษณธุรกิจท่ีไดรับ

ผลกระทบในเชิงบวกในชวงการระบาดของ

โควิด-19 เชน โรงงานพลาสติกและการ

แปรรูปสินคาการเกษตร พบวา สินคาของ

ท้ัง 2 ธุรกิจเปนท่ีตองการมากข้ึนใน

ทองตลาด ทําใหมียอดสั่งซื้อและรายไดท่ี

เ พ่ิม ข้ึนหรือ ไม ได ลดลงจากกอนหน า

สถานการณโควิด-19 แตปญหาท่ีธุรกิจกลุม

น้ีตองเผชิญ คือ การขาดแคลนแรงงานตาง

ดาว เน่ืองจาก สินคามีความตองการมาก

ข้ึน จึงตองการแรงงานในกระบวนการผลิต

เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานฝมือต่ํา แต

การปดพรมแดนทําใหไมสามารถนําเขา

แรงงานตางดาวได จํานวนแรงงานตางดาว

ท่ีมีอยูภายในประเทศไทยคอนขางจํากัด 

และเกณฑการดําเนินเอกสารเพ่ือเปลี่ยน

นายจางในชวงแรกของการแพรระบาดของ

โควิด-19 ยังไมชัดเจน ทําใหจํานวนแรงงาน

ตางดาวไมสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดท่ีรับผลเชิงบวกจากการแพรระบาด

ครั้งน้ี จากการสัมภาษณพบวานายจางกลุม

น้ีตองการแรงงานตางดาวเพ่ิมรอยละ 20 - 

30 ของแรงงานตางดาวท่ีมาอยูเดิม เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจใหราบรื่นและทันตอความ

ตองการของผูบริโภค ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไข

ขอ งกา รป ดพรมแดน ทํ า ให น า ยจ า ง

จําเปนตองหันมาจางแรงงานไทย แมวาจะ

ตองการแรงงานตางดาวมากกวาก็ตาม 

ในทางกลับกัน ธุร กิจ ท่ีไดรับ

ผลกระทบในเชิงลบในชวงล็อคดาวน เชน 

ธุรกิจรานอาหาร โรงงานเครื่องดื่ม  และ

ธุรกิจสปา สถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 รวมถึงการล็อคดาวนทําใหความ

ตองการของสินคาและบริการกลุมน้ีลดลง 

สงผลตอรายไดของธุรกิจเปนอยางมาก 

ผูประกอบการจําเปนตองมีแผนการดําเนิน

ธุรกิจเพ่ือพยุงกิจการภายใตภาวะวิกฤติน้ี 

การบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือพยุงกิจการของ

กลุมธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบในเชิงลบ คือ 

การจํากัดและควบคุมตนทุนการดําเนิน

ธุรกิจท่ีสามารถควบคุมได เชน จํานวน

แรงงาน และจากการสัมภาษณพบวา

นายจางจําเปนตองปลดแรงงานตางดาว 

รอยละ 30 - 40 ท่ีตนเองมีอยู เพ่ือควบคุม

ต น ทุ นข อ ง กิ จก า ร  ซึ่ ง เ ป น ก า ร ปรั บ

โครงสรางพนักงานใหสอดคลองและ

เพียงพอตอการดําเนินกิจการท่ีมีรายได

ลดลง ท้ังน้ี การลดจํานวนแรงงานลงทําให

นายจางสามารถดูแลพนักงานท่ียังรักษาไว

ไดอยางท่ัวถึง โดยสวนมากยังไดสิทธิและ

สวัสดิการเชนเดียวกับชวงกอนการระบาด

ของโควิด-19  

หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศคลาย

การล็อคดาวนแลว รายไดของธุรกิจท่ีไดรับ

ผลกระทบในเชิงลบเริ่มมีการฟนตัว แต

อยางไรก็ตาม ระดับรายไดยังไมสามารถ

กลับเขาสูสภาพปรกติดังเชนในชวงกอน

การแพรระบาดของโควิด-19 ได  ขอมูลท่ี

ไดจากการสัมภาษณ ช้ี ให เห็นวา ธุร กิจ

รานอาหารในชวงล็อคดาวนมีรายไดลดลง

เหลือเพียงรอยละ 10 ของรายไดกอนการ

แพรระบาดของโควิด-19 เมื่อเคลื่อนเขาสู

ชวงคลายล็อคดาวน รายไดขยับข้ึนเปนรอย

ละ 30 - 40 ของรายไดกอนการแพร

ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจโรงงานเครื่องดื่ม

ในชวงล็อคดาวนรายไดลดลงเหลือเพียง

รอยละ 10 ของรายไดกอนการแพรระบาด

ของโควิด-19 และเมื่อเขาสูการคลายล็อค

ดาวนรายไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 50 ของ

รายไดกอนการแพรระบาดของโควิด-19 

สําหรับธุรกิจสปาซึ่งเปนธุรกิจท่ีถูกกระทบ

เปนอย า งมาก  เ น่ื องจากไม สามารถ

ใหบริการในรูปแบบเวนระยะหางได รวมถึง

เปนธุรกิจท่ีตองพ่ึงพานักทองเท่ียวเปนหลัก 

ในชวงการล็อคดาวนธุรกิจสปาไมสามารถ

สรางรายไดไดเลย เน่ืองจากการปดการ

ใหบริการตามมาตรการของรัฐบาล เมื่อ

กลับมาเปดใหบริการไดในชวงคลายล็อค

ดาวนทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 40 
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ของรายไดกอนการแพรระบาดของโควิด-

19  

ถึงแมวามาตราการของภาครัฐจะ

ปรับจากการล็อคดาวนท้ังประเทศในชวง

การระบาดรอบแรกตอนเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2563 มาเปนการล็อคดาวนเฉพาะบาง

พ้ืนท่ีท่ีมีความชุกของการแพรระบาดสูง

ในชวงการระบาดรอบท่ีสองตอนตนป พ.ศ. 

2564 หลายกิจการเลือกท่ีจะไมปรับเพ่ิม

จํานวนแรงงานตางดาว เน่ืองจาก ผูบริหาร

คํานึงถึงความเสี่ยงและความไมแนนอนของ

สถานการณโควิด-19 ในอนาคต ทําให

กิจการท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบยังคงดําเนิน

กิจการดวยจํานวนแรงงานตางดาวในระดับ

ท่ีต่ํากวาระดับกอนการแพรระบาดโควิด-

19 และผลประกอบการไมไดขยายตัว

เ พ่ิมข้ึนเทา กับระดับกอนชวงการแพร

ระบาด 
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