
Q4/63 11,442 อัตรา     8.21%

เปรียบเทียบกับ

Q3/64 20,206 อัตรา     38.73%

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 7.56 ล้านคน

Q4/63 13,508 คน      17.03%

เปรียบเทียบกับ

Q3/64 15,516 คน      27.77%

Q4/63 9,635 คน        24.69%

เปรียบเทียบกับ

Q3/64 10,973 คน      33.87%

Q4/64 Q4/64

ผู้สมัครงาน
จ านวน 11,207 คน

Q4/64

การบรรจุงาน
จ านวน 7,256 คน

ความต้องการแรงงาน
จ านวน 12,381 อัตรา

ภาวะการท างานของประชากร
ภาวะการลงทุน

ภาวะตลาดแรงงาน

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5.21 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน
2.35 ล้านคน

ผู้มีงานท า 5.07 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 1.40 แสนคน
(อัตราการว่างงาน 2.68%)

Q4/63 : 5.08 ล้านคน
Q4/64 : 5.07 ล้านคน 0.39 %

Q4/63 : 1.59 แสนคน
Q4/64 : 1.40 แสนคน 12.11%

ไตรมาส 4 ปี 2563  1,629 คน         
ไตรมาส 4 ปี 2564  2,093 คน

การจ้างงาน

การท างานของคนตา่งดา้ว

การไปท างานตา่งประเทศ

แรงงานไทยขออนุญาตไปท างานต่างประเทศ  

ไตรมาส 4 ปี 2563 230 คน      
ไตรมาส 4 ปี 2564 306 คน      

5 จังหวัดที่แรงงานไทยไปท างานตา่งประเทศมากที่สดุ

1

2

5

4

3

สงขลา
69 คน

ร้อยละ 
22.55

สตูล
51 คน

ร้อยละ 
16.67

นครศรีธรรมราช
30 คน
ร้อยละ 
9.80

ตรัง
25 คน
ร้อยละ 
8.17

ภูเก็ต
47 คน
ร้อยละ 
15.36

น าเข้าตาม
MOU

43,106 คน

มติครม.
20 ส.ค.62

181,318 คน
ส่งเสริม

การลงทุน
489 คน

ชนกลุ่มน้อย
1,158 คน

มติ ครม.
4 ส.ค.63

18,060 คน

มติ ครม.
29 ธ.ค.63
43,144 คน

ท่ัวไป
11,285คน

ตลอดชีพ
64 คน

แรงงานต่างด้าว
298,624 คน

ผู้รอฤดูกาล 1,776 คน

ท างานบ้าน 7.64 แสนคน

เรียนหนังสือ 6.47 แสนคน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
7.75 แสนคน

ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน

Q4/63 :  339,402 คน
Q4/64 : 298,624 คน 12.01%

ไตรมาส 4 ปี 2563  59 แห่ง

ไตรมาส 4 ปี 2564  68 แห่ง

โรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่

15.25%

28.48%

จังหวัดพัทลุง มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการใหม่มากที่สุด

33.04%

อ่ืน ๆ 1.65 แสนคน



ศนูยบ์รหิารขอ้มลูตลาดแรงงานภาคใต้

กองบริหารขอ้มลูตลาดแรงงาน 

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน



บรรณาธิการ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) เป็นการน าเสนอภาพรวม
สถานการณ์ในไตรมาส 4 ปี 2564 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน การไปท างาน
ต่างประเทศ และการท างานของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ภาวะการท างานของประชากรและการว่างงานใน         
14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา      
และผู้สนใจทั่วไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคใต้ โทรศัพท์ 0-7432-5042 โทรสาร 0-7432-1095  หรือ E-mail : lmi_ska@hotmail.com ทั้งนี้ 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์  www.doe.go.th/lmi-south และผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : 
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

สารบญั
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2564

การท่องเท่ียว หดตัวน้อยลง นักท่องเที่ยวไทย
ปรับดีข้ึนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติปรับดี ข้ึนจากการเข้าประเทศตามมาตรการ
Test and Go

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการผลิต
น้ ามันปาล์มดิบและถุงมือยางที่กลับมาขยายตัวตามความ
ต้องการคู่ค้าที่มากข้ึน ด้านการผลิตอาหารทะเลกระป๋อง
ปรับดีข้ึนตามการระบาดในโรงงานที่คลี่คลาย

รายได้เกษตรกร ชะลอลงจากราคายางที่กลับมา
หดตัวเป็นส าคัญจากผลฐานสูงปีก่อน ขณะที่ผลผลิต
ขยายตัวมากข้ึนจากปาล์มน้ ามันและผลผลิตที่เข้าสู่ช่วง 
Low-Season ช้ากว่าอดีต 

การจ้างงาน มีทิศทางดีข้ึนตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจแต่ยังมีความเปราะบาง

การเงิน เงินฝากขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นของ
ภาครัฐ สินเชื่อ ชะลอลงตามการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์         

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานดีข้ึน
เล็กน้อย แต่ยังเปราะบาง จากจ านวนผู้ประกันตนในมาตรา 
33 ที่เพิ่มข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับต่ า ธุรกิจโรงแรมมีการจ้าง
งานเพิ่มข้ึนบ้างแต่ยังระมัดระวังไม่ให้เป็นภาระต้นทุนของ
ธุรกิจ ธุรกิจการค้าบางแห่งเริ่มกลับมาจ้างงานล่วงเวลา 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการผลิตยังพบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนตามราคา
พลังงานเร่งข้ึน ตามความต้องการใช้ที่มากข้ึน ขณะที่การ
ผลิตลดลง และราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง   

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 2564 ปรับดี
ขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19 และสถานการณ์การระบาดที่
ปรับดี ข้ึน ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดจนมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวและการบริโภค ด้านการผลิตเพื่อส่งออกและการ
ลงทุนขยายตัวได้ต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง โดยปรับดีข้ึน
เกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ตามความเช่ือมั่นที่เพิ่มข้ึน หลัง
จ านวนผู้ติดเช้ือลดลง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
และปัญหาขาดแคลนรถส่งมอบที่ทยอยคลี่คลาย

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวมากข้ึนตามการ
น าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และภาคก่อสร้างที่ปรับดีข้ึน สะท้อนจากยอดจ าหน่ายปูน  
ซีเมนต์ที่ขยายตัวดี

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลงจากรายจ่ายประจ าที่
ขยายตัวชะลอลง ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับดีข้ึน อย่างไรก็
ดีด้านรายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อนตามการ
เบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กลับมาขยายตัว

การค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออก ชะลอลง
ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราที่ชะลอลง  
ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนแทนเนอร์ยังเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการส่งออก ขณะที่การน าเข้าขยายตัวมากข้ึน 
ตามการน าเ ข้าในกลุ่มสินค้าทุนเป็นส าคัญโดยเฉพาะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 1

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง
โดยปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดการ
ใช้จ่ายตามความเชื่อมันที่เพิ่มขึ้น 
หลังจ านวนผู้ติดเชื้อลดลง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวมากขึ้น
ตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาค
ก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ  ชะลอลง
จากรายจ่ายประจ าที่ขยายตัวชะลอลง 
ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง
ตามการส่งออกยางพาราแปรรูป
แ ละ ไ ม้ ยางพ าราที่ ช ะ ลอล ง 
ขณะที่การน าเข้ายังขยายตัวได้

การท่องเที่ยว หดตัวน้อยลง
นักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากโครงการ
เราเที่ยวด้วยกัน  และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติดีขึ้น จากการเข้าประเทศโดย
ไม่ต้องกักตัว

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและถุงมือ
ยางที่กลับมาขยายตัว ด้านการผลิต
อาหารทะเลกระป๋องปรับดีขึ้นตามการ
ระบาดในโรงงานที่คล่ีคลาย

รายได้เกษตรกร ชะลอลง
จากราคายางที่กลับมาหดตัวเป็น
ส าคัญ ขณะที่ผลผลิตขยายตัว
มากขึ้นจากปาล์มน้ ามัน

การจ้างงาน  มีทิศทางดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ยังมี
ความเปราะปาง

การ เ งิน  เ งิน ฝาก  ขยายตั ว ต าม
มาตรการกระตุ้นของภาครัฐ 
สินเชื่อ ชะลอลง ตามการปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์

จ านวนผู้ประกันตน ม.33 (แสนคน)
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* การจ้างงานดีขึ้นเล็กน้อย จากจ านวนผู้ประกันตน
ในมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ า

* ธุรกิจโรงแรมมีจ้างงานเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังระมัดระวัง
ไม่ให้เป็นภาระต้นทุนของธุรกิจ

* ธุรกิจการค้าบางแห่งเริ่มกลับมาจ้างงานล่วงเวลา
* อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการผลิต
ยังพบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

8.33

ตลาดแรงงานดีข้ึนเล็กน้อย แต่ยังเปราะบางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
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อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน

Q3/64

1.43 %

Q4/64

2.99 %

ราคาพลังงานเร่งขึ้น ตามความต้องการใช้
ที่มากขึ้น ขณะที่การผลิตลดลง

ราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ภาวะการลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคใต้ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 มีจ านวน
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ านวน 68 แห่ง เงินลงทุน จ านวน 3,509.07 ล้านบาท และมี
การจ้างงาน จ านวน 2,093 คน เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนเครื่องตบแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ  มีโรงงานได้รับอนุญาตเปิด
กิจการใหม่มากที่สุด จ านวน 15 แห่ง เงินลงทุน 478.41 ล้านบาท การจ้างงาน 290 คน รองลงมา
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม และผลิตภัณฑ์จากพืช จ านวน 8 แห่ง  เงินลงทุน 869.50 ล้านบาท       
การจ้างงาน 435 คน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางพลาสติก          
มีโรงงานจ านวน 6 แห่ง เงินลงทุน 1,610.11 ล้านบาท การจ้างงาน 1,211 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ โลหะข้ันพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ จ านวน 1 แห่ง เงินลงทุน 120.00
ล้านบาท การจ้างงาน 8 คน และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จ านวน 38 แห่ง เงินลงทุน 431.05 ล้านบาท 
และมีการจ้างงาน 149 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.25 เงินลงทุนลดลงร้อยละ 13.18 และการจ้างงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.48 เมื่อพิจารณา
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดพัทลุง มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่มากที่สุด จ านวน     
17 แห่ง รองลงมาจังหวัดสงขลา จ านวน 13 แห่ง และจังหวัดชุมพร จ านวน 12 แห่ง   

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย



เงินลงทุน  3,509.07 ล้านบาท

โรงงาน68 แห่ง
การจ้างงาน 2,093 คน

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 59 แห่ง 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 68 แห่ง 

15.25%โรงงาน

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 1,629 คน 
ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 2,093 คน 

28.48%การจ้างงาน
ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 4,041.99 ล้านบาท 
ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 3,509.07 ล้านบาท 

13.18%เงินลงทุน

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2564

จ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เงินลงทุน และการจ้างงาน

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

Q4/2563 Q4/2564 Q4/2563 Q4/2564 Q4/2563 Q4/2564

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช 1 8 35.00 869.50 10 435

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนเครื่องตบแต่ง
ในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ

14 15 441.95 478.41 554 290

เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม การพิมพ์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์
ยาง และพลาสติก

9 6 2,688.30 1,610.11 777 1,211

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะข้ันมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ

4 1 294.40 120.00 74 8

การผลิตอื่นๆ 31 38 582.34 431.05 214 149

รวมทั้งส้ิน 59 68 4,041.99 3,509.07 1,629 2,093

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ภาวะการลงทนุ



แผนผังการจ าแนกประชากรตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2564

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 1.59 แสนคน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 1.40 แสนคน 12.11%

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
5,206,764 คน

ก าลังแรงงานปัจจุบัน
5,204,988 คน

ผู้รอฤดูกาล
1,776 คน

ผู้มีงานท า
5,065,199 คน

ผู้ว่างงาน
139,789 คน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ
ไม่สามารถท างานได้ 774,995 คน

ท างานบ้าน
763,647 คน

เรียนหนังสือ
646,539 คน

ผู้ว่างงานลดลง 19,268 คนผู้มีงานท าลดลง 19,655 คน

อื่น ๆ
165,285 คน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
7,557,230 คน

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
2,350,466 คน

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 5.08 ล้านคน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 5.06 ล้านคน 0.39%

ผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการประมง
2,209,644 คน (43.62%)

01

03 04

02

05

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีข้ึนไป       
มีจ านวน 7.56 ล้านคน มีผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 5.21 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 5.07 ล้านคน ผู้ว่างงาน 1.40 แสนคน      
(คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.68) และมีผู้รอฤดูกาล จ านวน 1,776 คน มีผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 
2.35 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท า ลดลงร้อยละ 0.39 ผู้ว่างงาน ลดลงร้อยละ 
12.11 อัตราการว่างงาน ลดลงจากร้อยละ 3.03 เป็นร้อยละ 2.68

การก่อสร้าง
283,132 คน (5.59%)

การผลิต
404,442 คน (7.98%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
369,893 คน (7.30%)

การขายส่ง การขายปลีก
928,259 คน (18.33%)

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 5

ภาวะการท างานของประชากร



เปรียบเทียบผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2563 กับ ปี 2564

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติการในโรงงาน

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ

งานเกษตรและประมง

งานบริการ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2563

ไตรมาส 4 ปี 2564

563,227
541,755

217,802
208,760

486,489
483,794

2,015,564
2,093,255

1,001,969
1,064,451

157,747
161,537

206,087
163,363

217,719
229,870

218,250
118,416

ผู้มีงานท ากระจุกตัวอยู่ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด จ านวน     
2.09 ล้านคน (ร้อยละ 41.33) รองลงมา คือพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า จ านวน 1.06 ล้านคน    
(ร้อยละ 21.01) และอาชีพข้ันพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จ านวน 5.42 แสนคน (ร้อยละ 
10.70) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานท าลดลงหลายประเภทอาชีพ ยกเว้นอาชีพ      
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง ที่มีผู้มีงานท าเพิ่มขึ้น

จ านวน (คน)

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จ าแนกรายจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2563 กับ ปี 2564

อัตราการว่างงานสูงสุดในจงัหวัดนราธิวาส ร้อยละ 8.69 รองลงมา จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 6.45 และ
จังหวัดพังงา ร้อยละ 3.59 และต่ าสุดในจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 0.53

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ร้อยละ
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1.13

3.11

4.87

6.27

2.46 2.86

0.82

3.51

2.32
1.82

1.88

3.81

1.05

9.15

2.06 2.90
3.59

6.45

1.76
1.49 0.87

3.02
2.42

0.58
0.53

2.74

0.82

8.69

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2564



11,442
12,381

ความต้องการแรงงาน 

13,508

11,207

ผู้สมัครงาน

9,635 7,256

การบรรจุงาน

ไตรมาส 4 ปี 2563

ไตรมาส 4 ปี 2564

ไตรมาส 4 ปี 2563

ไตรมาส 4 ปี 2564

(อัตรา) (คน) (คน)

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ
515

266

492
342

2,455
1,890

1,873
1,475

1,672
1,293

89
54

397
1,140

580
448

3,369
5,473

ความต้องการแรงงาน

จ านวน (อัตรา)

อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2563 กับ ปี 2564

เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาส 4 ปี 2563 กับ ปี 2564

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน

01 02

การขายส่ง    
ขายปลีก      

การซ่อมยาน
ยนต์ฯ

การผลิต

03

การก่อสร้าง

3,932 อัตรา 
(31.76% )

2,532 อัตรา 
(20.45% )

1,590 อัตรา 
(12.84% )

04 05

ท่ีพักแรมและ
บริการด้าน

อาหาร

1,296 อัตรา 
(10.47% )

เกษตรกรรม
การป่าไม้และ
การประมง

549 อัตรา 
(4.43% )
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ภาวะตลาดแรงงาน



ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน  11,442 อัตรา 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 12,381 อัตรา 

8.21%

จ านวน (คน)

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ 548
432

568
835

1,907
2,700

2,952
3,359

1,477
1,528

32
76

284
379

440
622

3,071
3,398

ผู้สมัครงาน  

ไตรมาส 4 ปี 2563

ไตรมาส 4 ปี 2564

ประถมศึกษาและต่ ากว่า
จ านวน 2,728 อัตรา

มัธยมศึกษา
จ านวน 4,382 อัตรา

ปวช.
จ านวน 1,535 อัตรา

ปวส.
จ านวน 1,546 อัตรา

อนุปริญญา
จ านวน 906 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 1,284 อัตรา 22.03%

35.39%

12.40%12.49%

7.32%

10.37%

12,381 อัตรา

ความต้องการแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจ านวนผู้สมัครงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน  13,508 คน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 11,207 คน 17.03%

การบรรจุงาน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
จ านวน 372 คน

5.13%

การก่อสร้าง
จ านวน 484 คน

6.67 %

ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร

จ านวน 724 คน

9.98%

การขายส่ง ขายปลีก   
การซ่อมยานยนต์ฯ 
จ านวน 1,697 คน

23.39%

การผลิต
จ านวน 2,260 คน 31.15%

ประถมศึกษาและต่ ากว่า
จ านวน 1,702 คน

มัธยมศึกษา
จ านวน 3,665 คน

ปวช.
จ านวน 688 คน

ปวส.
จ านวน 1,125 คน

อนุปริญญา
จ านวน 128 คน

ปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 3,899 คน

15.19%

32.70%

6.14%10.04%

1.14%

34.79%

11,207 คน

01

02

03

04

05

ผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

อุตสาหกรรมท่ีมีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน ฯ

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรฯ

พนักงานบริการ พนักงานขายฯ

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ฯ 367
212

198
150

2,029
1,109

1,552
1,078

1,283
731

21
53

299
159

492
262

3,502
3,394

ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 4 ปี 2564

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน  9,635 คน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน  7,256 คน 24.69%

จ านวน (คน)

ประถมศึกษาและต่ ากว่า
จ านวน 1,196 คน

มัธยมศึกษา
จ านวน 2,707 คน

ปวช.
จ านวน 458 คน

ปวส.
จ านวน 751 คน

อนุปริญญา
จ านวน 74 คน

ปริญญาตรีข้ึนไป
จ านวน 2,070 คน

16.48%

37.31%

6.31%10.35%

1.02%

28.53%

7,256 คน

เปรียบเทียบจ านวนการบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2564

การบรรจุงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : ระบบไทยมีงานท า กรมการจัดหางาน
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บริษัทจัดหางานจัดส่ง จ านวน 23 คน ร้อยละ 7.52

กรมการจัดหางานจัดส่ง จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.33

นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน จ านวน 42 คน ร้อยละ 13.73

การเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 171 คน ร้อยละ 55.883

2

1

ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 230 คน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 306 คน

33.04%

จังหวัดสตูล จ านวน 41 คน ร้อยละ 17.82

จังหวัดตรัง จ านวน 30 คน ร้อยละ 13.04

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 22 คน ร้อยละ 20.10

จังหวัดสงขลา จ านวน 22 คน ร้อยละ 20.10

แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ 

14 จังหวัดภาคใต้
จ านวน 306 คน 4

Re-entry visa จ านวน 69 คน ร้อยละ 22.55
5

จังหวัดสงขลา จ านวน 69 คน ร้อยละ 22.55

จังหวัดสตูล จ านวน 51 คน ร้อยละ 16.67

จังหวัดภูเก็ต จ านวน 47 คน ร้อยละ 15.36

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน ร้อยละ 9.80

จังหวัดตรัง จ านวน 25 คน ร้อยละ 8.17

01

02

03

04

05

5 จังหวัดท่ีแรงงานเดินทางไปท างานต่างประเทศมากท่ีสุด

จ านวนแรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ าแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2564 11

การไปท างานตา่งประเทศ



ไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน  339,402 คน 

ไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน  298,624 คน 12.01%

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานในภาคใต้ ณ เดือนธันวาคม 2564 มีจ านวนท้ังสิ้น 298,624 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.70 ของทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 12.01

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในภาคใต้ ณ เดือนธันวาคม 2564

ตลอดชีพ
64 คน

ชนกลุ่มน้อย 
1,158 คน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ
(กัมพูชา เมียนมา ลาว)

285,628 คน

ประเภททั่วไป
11,285 คน

ส่งเสริมการลงทุน
489 คน

กลุ่มมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562
181,318 คน

กลุ่มมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563
18,060 คน

กลุ่มมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 
43,144 คน

กลุ่มน าเข้าตาม MOU
43,106 คน

3 จังหวัดท่ีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานมากท่ีสุด

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว
298,624 คน

01

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 76,270 คน

ร้อยละ 25.54

02

จังหวัดภูเก็ต
จ านวน 53,262 คน

ร้อยละ 17.84

03

จังหวัดสงขลา
จ านวน 40,961 คน

ร้อยละ 13.72
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การท างานของคนตา่งดา้ว



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเกา่ (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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