
Q1/64 19,771 อัตรา     0.67%

เปรียบเทียบกับ

Q4/64 12,381 อัตรา     60.76%

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 7.73 ล้านคน

Q1/64 14,518 คน      7.23%

เปรียบเทียบกับ

Q4/64 11,207 คน      38.91%

Q1/64 9,786 คน        23.45%

เปรียบเทียบกับ

Q4/64 7,256 คน       66.50%

Q1/65 Q1/65

ผู้สมัครงาน
จ านวน 15,568 คน

Q1/65

การบรรจุงาน
จ านวน 12,081 คน

ความต้องการแรงงาน
จ านวน 19,904 อัตรา

ภาวะการท างานของประชากร
ภาวะการลงทุน

ภาวะตลาดแรงงาน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5.34 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน
2.38 ล้านคน

ผู้มีงานท า 5.21 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 1.27 แสนคน
(อัตราการว่างงาน 2.38%)

Q1/64 : 5.12 ล้านคน
Q1/65 : 5.21 ล้านคน

1.89 % Q1/64 : 1.64 แสนคน
Q1/65 : 1.27 แสนคน 22.44%

ไตรมาส 1 ปี 2564  1,316 คน         
ไตรมาส 1 ปี 2565    793 คน

การจ้างงาน

การท างานของคนต่างด้าว

การไปท างานต่างประเทศ

แรงงานไทยขออนุญาตไปท างานต่างประเทศ  

ไตรมาส 1 ปี 2564 310 คน      
ไตรมาส 1 ปี 2565 1,024 คน      

5 จังหวัดท่ีแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศมากท่ีสุด

1

2

5

4

3

สตูล
576 คน
ร้อยละ 
56.25

สงขลา
108 คน
ร้อยละ 
10.55

นครศรีธรรมราช
54 คน

ร้อยละ 
5.27

ปัตตานี
43 คน
ร้อยละ 
4.20

ตรัง
80 คน
ร้อยละ 
7.81

น าเข้าตาม
MOU

31,265 คน

มติครม.
20 ส.ค.62
89,209 คน

ส่งเสริม
การลงทุน
540 คน

มติ ครม.
4 ส.ค.63

10,807 คน

มติ ครม.
28 ก.ย.64
14,071 คน

ทั่วไป
11,593 คน

ตลอดชีพ
64 คน

แรงงานต่างด้าว
310,511 คน

ชนกลุ่มน้อย
1,210 คน

มติ ครม.
29 ธ.ค.63
43,350 คน

มติ ครม.
13 ก.ค.64

108,402 คน

ผู้รอฤดูกาล 1,572 คน

ท างานบ้าน 7.43 แสนคน

เรียนหนังสือ 7.29 แสนคน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
7.25 แสนคน

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน

Q1/64 :  278,470 คน
Q1/65 : 310,511 คน

11.51%

ไตรมาส 1 ปี 2564  64 แห่ง

ไตรมาส 1 ปี 2565  68 แห่ง

โรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่

6.25%

39.74%

จังหวัดชุมพร มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการใหม่มากท่ีสุด

230.32%

อื่น ๆ 1.86 แสนคน



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน



บรรณาธิการ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) เป็นการน าเสนอภาพรวม
สถานการณ์ในไตรมาส 1 ปี 2565 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน การไปท างาน
ต่างประเทศ และการท างานของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมท้ังข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ภาวะการท างานของประชากรและการว่างงานใน         
14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา      
และผู้สนใจท่ัวไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดสามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคใต้ โทรศัพท์ 0-7432-5042 โทรสาร 0-7432-1095  หรือ E-mail : lmi_ska@hotmail.com ท้ังนี้ 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์  www.doe.go.th/lmi-south และผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : 
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

สารบญั
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• การไปท างานต่างประเทศ 11

• การท างานของคนต่างด้าว 12
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2565

การท่องเที่ยว ขยายตัว โดยนักท่องเท่ียวไทยปรับ
ดีขึ้นจากผลของโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 ขณะท่ี
นักท่องเท่ียวต่างชาติดีข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการเข้า
ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเท่ียวยุโรปและรัสเซีย 

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงตามการผลิตยางพารา
แปรรูปเป็นส าคัญ จากฐานสูงปีก่อนและผลของนโยบาย 
Zero-COVID ของจีน อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทะเลแช่
เย็นแช่แข็งปรับดีข้ึนตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้นจากด้านผลผลิต
ท่ีขยายตัวต่อเนื่อง ขณะท่ีราคากลับมาขยายตัว โดยเฉพาะ
ยางพาราและกุ้งท่ีมีความต้องการต่อเนื่อง ส่วนปาล์มน้ ามัน
ได้ผลดีจากนโยบายควบคุมการส่งออกน้ ามันปาล์มของ
อินโดนีเซีย

กา รจ้ า ง ง า น  มี ทิ ศท า ง ดี ขึ้ น ต า ม จ า น ว น
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ท่ีเพิ่มขึ้น แต่ยังมี
ความเปราะบาง

การเงิน เงินฝากขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นของ
ภาครัฐ สินเช่ือ ขยายตัวตามการปล่อยสินเช่ือของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFLs) เป็นส าคัญ        

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานดีขึ้น
ต่อเนื่อง แต่ยังเปราะบาง การจ้างงานปรับดีขึ้นจากจ านวน
ผู้ประกันตนในมาตรา 33 ท่ีเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ า 
ธุรกิจโรงแรมมีการจ้างงานเพิ่มข้ึนบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น
ลูกจ้างรายวัน ธุรกิจการค้ามีการจ้างงานค่อนข้างทรงตัว 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตและการก่อสร้างยังพบปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดี
ขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวปรับดี
ข้ึนจากท้ังนักท่องเท่ียวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติ ด้าน
การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและ    
ยานยนต์ ขณะท่ีสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้าง แต่ยังถูก
กดดันจากค่าครองชีพ ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอ    
ลงบ้าง

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง ตามการ
กลับมาขยายตัวของยานยนต์ จากปัญหาขาดรถส่งมอบ
ทยอยคล่ีคลาย และหมวดบริการท่ีความต้องการท่องเท่ียว
มีมากขึ้น ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้าง แต่ยังถูก
กดดันด้านค่าครองชีพ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการ
น าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ี
ขยายตัวสูง และการลงทุนภาคก่อสร้างท่ีขยายตัวต่อเนื่อง 
สะท้อนจากยอดจ าหน่ายปูนซิเมนต์ท่ีปรับดีขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ทรงตัว โดยรายจ่ายประจ ายัง
ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรายจ่ายลงทุนหดตัวมากข้ึน
ตามการเบิกจ่ายในหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้างเป็นส าคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกกลับมา    
หดตัวตามการส่งออกยางพาราแปรรูปท่ีชะลอลงมาก     
ส่วนหนึ่งจากฐานสูงปีก่อน และจากนโยบาย Zero-COVID 
ของจีน ขณะท่ีถุงมือยางหดตัวต่อเนื่องจากด้านราคา        
ท่ีลดลง

ภาวะเศรษฐกิจ
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง
จากหมวดบริการและยานยนต์ที่
กลับมาขยายตัวเป็นส าคัญ ด้าน
สินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้าง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง
ตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภาคการผลิตที่ขยายตัวสูง เช่นเดียวกับ
ภาคก่อสร้างขยายตัวต่อเน่ือง

การใช้จ่ายภาครัฐ  ทรงตัว
โดยรายจ่ายลงทุนหดตัว ขณะที่
รายจ่ายประจ าขยายตัวเพิ่มขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมา
หดตัว ตามการส่งออกที่กลับมา
หดตัว จากยางพาราแปรรูปที่
ชะลอลง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางหด
ตัวต่อเน่ือง

การท่องเที่ยว ขยายตัว
โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจาก
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขณะที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้นจากการผ่อน
คลายมาตรการเข้าประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง
ตามการผลิตยางพาราแปรรูปเป็น
ส าคัญ จากฐานสูงปี ก่อน และจาก
นโยบาย Zero-COVID ของจีนในช่วง
ปลายไตรมาส

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น
จา ก ด้ านผล ผลิ ตที่ ข ย าย ตั ว
ต่อ เ น่ื อ ง  แ ล ะร า คา กลั บ ม า
ขยายตัว โดยเฉพาะยางพารา
และกุ้งที่มีความต้องการต่อเน่ือง

การจ้างงาน  มีทิศทางดีขึ้น
ตามจ านวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม (ม.33) ที่เพิ่มขึ้น แต่ยัง
มีความเปราะบาง

กา ร เ งิน เ งินฝาก  ขยายตัว ตาม
มาตรการกระตุ้นของภาครัฐ สินเชื่อ 
ขยายตัว ตามการปล่อยสินเชื่อของ
สถาบันกา ร เ งิน เ ฉพาะ กิจ  (SFLs)     
เป็นส าคัญ

จ านวนผู้ประกันตน ม.33 (แสนคน)
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* การจ้างงานปรับดีขึ้น จากจ านวนผู้ประกันตน
ในมาตรา 33 ที่เพิ่มข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับต่ า

* ธุรกิจโรงแรมมีจ้างงานเพิ่มข้ึนบ้าง แต่ส่วนใหญ่
ยังเป็นลูกจ้างรายวัน

* ธุรกิจการค้ามีการจ้างงานค่อนข้างทรงตัว
* ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างยังพบ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

8.33

ตลาดแรงงานดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังเปราะบางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

7.15
7.34
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อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น

Q4/64

2.99 %

Q1/65

5.07 %

ราคาพลังงานเร่งขึ้น ตามราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลก จากปัญหา Geopolitics

ราคาอาหารสดปรับเพิ่มข้ึน

ภาวะการลงทุน 

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคใต้ช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 มีจ านวน
โรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ านวน 68 แห่ง เงินลงทุน จ านวน 3,656.19 ล้านบาท และมี
การจ้างงาน จ านวน 793 คน เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนเครื่องตบแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ  มีโรงงานได้รับอนุญาตเปิด
กิจการใหม่มากท่ีสุด จ านวน 18 แห่ง เงินลงทุน 2,596.38 ล้านบาท การจ้างงาน 330 คน รองลงมา
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางพลาสติก จ านวน 9 แห่ง  เงินลงทุน 
177.12 ล้านบาท การจ้างงาน 66 คน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์จากพืช มีโรงงาน
จ านวน 5 แห่ง เงินลงทุน 399.26 ล้านบาท การจ้างงาน 196 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้น
พื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ จ านวน 1 แห่ง เงินลงทุน 110.00 ล้านบาท           
การจ้างงาน 21 คน และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จ านวน 35 แห่ง เงินลงทุน 373.43 ล้านบาท และ     
มีการจ้างงาน 180 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 เงินลงทุนลดลงร้อยละ 21.18 และการจ้างงานลดลงร้อยละ 39.74  เมื่อพิจารณา
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดชุมพร มีจ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่มากท่ีสุด จ านวน     
14 แห่ง รองลงมาจังหวัดสงขลา จ านวน 11 แห่ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 10 แห่ง   

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย



เงินลงทุน 3,656.19 ล้านบาท

โรงงาน 68 แห่งการจ้างงาน 793 คน

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 64 แห่ง 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 68 แห่ง 

6.25%โรงงาน

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 1,316 คน 
ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 793 คน 

39.74%การจ้างงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 4,638.45 ล้านบาท 
ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 3,656.19 ล้านบาท 

21.18%เงินลงทุน

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565

จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน

อุตสาหกรรม
โรงงาน (แห่ง) เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)

Q1/2564 Q1/2565 Q1/2564 Q1/2565 Q1/2564 Q1/2565

อาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑ์จากพืช 6 5 242.82 399.26 51 196

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองเรือนเคร่ืองตบแต่ง
ในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ

5 18 83.40 2,596.38 119 330

เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม การพิมพ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์
ยาง และพลาสติก

8 9 3,442.58 177.12 896 66

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เคร่ืองจักร เคร่ืองกล 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ

6 1 51.64 110.00 49 21

การผลิตอื่นๆ 39 35 818.01 373.43 201 180

รวมทั้งสิ้น 64 68 4,638.45 3,656.19 1,316 793

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาวะการลงทนุ



แผนผังการจ าแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 1.64 แสนคน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 1.27 แสนคน 22.44%

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5,343,092 คน

ก าลังแรงงานปัจจุบัน
5,341,520 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,572 คน

ผู้มีงานท า
5,214,395 คน

ผู้ว่างงาน
127,125 คน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
ไม่สามารถท างานได้ 725,284 คน

ท างานบ้าน
743,490 คน

เรียนหนังสือ
729,339 คน

ผู้ว่างงานลดลง 36,770 คนผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น 96,934 คน

อื่น ๆ
186,120 คน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
7,727,325 คน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
2,384,233 คน

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 5.12 ล้านคน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 5.21 ล้านคน 

1.89%

ผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการประมง
2,151,747 คน (41.27%)

01

03 04

02

05

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีท าการส ารวจในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป       
มีจ านวน 7.73 ล้านคน มีผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 5.34 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 5.21 ล้านคน ผู้ว่างงาน 1.27 แสนคน      
(คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.38) และมีผู้รอฤดูกาล จ านวน 1,572 คน มีผู้ท่ีไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 
2.38 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 ผู้ว่างงาน ลดลง    
ร้อยละ 22.44  อัตราการว่างงาน ลดลงจากร้อยละ 3.10 เป็นร้อยละ 2.38 

การก่อสร้าง
309,487 คน (5.94%)

การผลิต
449,061 คน (8.61%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
415,651 คน (7.97%)

การขายส่ง การขายปลีก
921,144 คน (17.67%)

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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เปรียบเทียบผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2564 กับ ปี 2565

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติการในโรงงาน

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ

งานเกษตรและประมง

งานบริการ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

529,324
615,349

196,761
199,010

502,250
542,681

2,080,350
2,012,319

1,089,396
1,091,478

172,749
178,800
179,658

173,828
234,221
271,762

132,752
129,168

ผู้มีงานท ากระจุกตัวอยู่ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากท่ีสุด จ านวน     
2.01 ล้านคน (ร้อยละ 38.59) รองลงมา คือพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า จ านวน 1.09 ล้านคน    
(ร้อยละ 20.93) และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 6.15 แสนคน (ร้อยละ 
11.80) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าเพิ่มข้ึนหลายประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพ      
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง ท่ีมีผู้มีงานท าลดลง

จ านวน (คน)

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จ าแนกรายจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2564 กับ ปี 2565

อัตราการว่างงานสูงสุดในจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 6.58 รองลงมา จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 5.13 และ
จังหวัดพังงา ร้อยละ 4.44 และต่ าสุดในจังหวัดตรัง ร้อยละ 0.79

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละ
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1.48

3.55

3.22

9.87

1.74 1.83

0.88

3.31 3.67

0.99 1.41

3.76

1.88

9.35

1.97
2.19

4.44
5.13

1.03
0.97

1.00

2.28
1.35

0.79
1.37

3.38
2.06

6.58

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00 ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565



19,771
19,904

ความต้องการแรงงาน 

14,518
15,568

ผู้สมัครงาน

9,786
12,081

การบรรจุงาน

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

(อัตรา) (คน) (คน)

อาชีพงานพ้ืนฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าท่ี

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ
1,603

657

873
555

3,976
3,066

2,031
2,441

1,752
2,572

118
44

1,032
1,792

699
960

7,687
7,817

ความต้องการแรงงาน

จ านวน (อัตรา)

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2564 กับ ปี 2565

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 กับ ปี 2565

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน

01 02

การขายส่ง    
ขายปลีก      

การซ่อมยาน
ยนต์ฯ

การผลิต

03

5,285 อัตรา 
(26.55%)

5,266 อัตรา 
(26.46%)

1,999 อัตรา 
(10.04%)

04 05

ที่พักแรมและ
บริการด้าน

อาหาร
1,816 อัตรา 

(9.12%)

กิจกรรมทาง
การเงินและการ

ประกันภัย
1,092 อัตรา 

(5.49%)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 7

ภาวะตลาดแรงงาน

การก่อสร้าง



ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน  19,771 อัตรา 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 19,904 อัตรา 

0.67%

จ านวน (คน)

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ 592
526

839
805

2,508
2,817

3,955
3,949

2,366
1,679

63
29

358
314

670
522

4,317
3,777

ผู้สมัครงาน  

ไตรมาส 1 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2565

ประถมศึกษาและต่ ากว่า
จ านวน 3,189 อัตรา

มัธยมศึกษา
จ านวน 6,499 อัตรา

ปวช.
จ านวน 2,816 อัตรา

ปวส.
จ านวน 2,925 อัตรา

อนุปริญญา
จ านวน 1,805 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 2,670 อัตรา 16.02%

32.65%

14.15%14.70%

9.07%

13.41%

19,904 อัตรา

ความต้องการแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจ านวนผู้สมัครงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565

ท่ีมา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 8



ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน  14,518 คน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 15,568 คน 

7.23%

การบรรจุงาน

กิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย

667 คน
5.52%

กิจกรรมวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และ

กิจกรรมทางวิชาการ

684 คน
5.66 %

ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร

1,527 คน
12.64%

การขายส่ง ขายปลีก   
การซ่อมยานยนต์ฯ

3,026 คน
25.05%

การผลิต

3,093 คน
25.60%

ประถมศึกษาและต่ ากวา่
จ านวน 2,095 คน

มัธยมศึกษา
จ านวน 4,875 คน

ปวช.
จ านวน 1,070 คน

ปวส.
จ านวน 1,899 คน

อนุปริญญา
จ านวน 133 คน

ปริญญาตรข้ึีนไป
จ านวน 5,496 คน

13.46%

31.31%

6.87%12.21%

0.85%

35.30%

15,568 คน

01

02

03

04

05

ผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ

ท่ีมา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 9



อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ 364
243

386
292

2,015
1,863

1,562
1,770

1,269
1,769

61
12

211
208

341
447

5,477
3,577

ไตรมาส 1 ปี 2564
ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน  9,786 คน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน  12,081 คน 

23.45%

จ านวน (คน)

ประถมศึกษาและต่ ากว่า
จ านวน 1,535 คน

มัธยมศึกษา
จ านวน 4,225 คน

ปวช.
จ านวน 840 คน

ปวส.
จ านวน 1,471 คน

อนุปริญญา
จ านวน 118 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 3,892 คน

12.70%

34.97%

6.95%12.18%

0.98%

32.22%

12,081 คน

เปรียบเทียบจ านวนการบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 1 ปี 2564 และปี 2565

การบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

ท่ีมา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ านวน 40 คน ร้อยละ 3.91

กรมการจัดหางานจัดส่ง จ านวน 8 คน ร้อยละ 0.78

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน จ านวน 74 คน ร้อยละ 7.23

การเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 783 คน ร้อยละ 76.463

2

1

ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 310 คน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 1,024 คน

230.32%

แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ 

14 จังหวัดภาคใต้
จ านวน 1,024 คน

4

Re-entry visa จ านวน 118 คน ร้อยละ 11.52

5 จังหวัดที่แรงงานเดินทางไปท างานต่างประเทศมากที่สุด

จ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง

ท่ีมา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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การไปท างานตา่งประเทศ

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.105

04

05

03

02

01

แรงงานไทยใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2565 
จ านวน 1,024 คน เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง จ านวน 906 คน  และการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ    
(RE-ENTRY) จ านวน 118 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การได้รับอนุญาตเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 230.32

6

จังหวัดสตูล

576 คน ร้อยละ 56.25

108 คน ร้อยละ 10.55

80 คน ร้อยละ 7.81
54 คน ร้อยละ 5.27

43 คน ร้อยละ 4.20



ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน  278,470 คน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน  310,511 คน 

11.51%

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานในภาคใต้ ณ เดือนมีนาคม 2565 มีจ านวนทั้งสิ้น 310,511 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของท้ังประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 เนื่องจากการ
ด าเนินการเปิดให้ขึ้นทะเบียนและน าเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในภาคใต้ ณ เดือนมีนาคม 2565

ตลอดชีพ
64 คน

ชนกลุ่มน้อย 
1,210 คน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ
(กัมพูชา เมียนมา ลาว)

297,104 คน

ประเภททั่วไป
11,593 คน

ส่งเสริมการลงทุน
540 คน

กลุ่มมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
89,209 คน

กลุ่มมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563
10,807 คน

กลุ่มมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 
108,402 คน

กลุ่มน าเข้าตาม MOU
31,265 คน

3 จังหวัดที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด

ท่ีมา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว
310,511 คน

01

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 76,301 คน

ร้อยละ 24.57

02

จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 54,092 คน

ร้อยละ 17.42

03

จังหวัดสงขลา
จ านวน 42,577 คน

ร้อยละ 13.71
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การท างานของคนตา่งดา้ว

กลุ่มมติ ครม. 28 กันยายน 2564 
14,071 คน

กลุ่มมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 
43,350 คน



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่า (ชั้น 1) ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-5042

อ านวยการโดย
นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล

ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

จัดท าโดย

https://doe.go.th/lmi-south
Facebook Fanpage

ศูนยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้
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