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          ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจ
ภาคกลางในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อนจาก
ผลกระทบของ  COVID-19  สาย พันธุ์  Omicron 
ที่รุนแรงน้อยกว่าระลอกก่อน และการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ในรูปแบบ Test & Go เป็นสําคัญ ส่งผลให้ธุรกิจการ
ผลิตเพ่ือส่งออก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และบริการฟ้ืนตัวต่อเนื่อง แต่รายได้ของธุรกิจโดยรวม
ยังคงต่ํากว่าระดับปกติ ขณะที่ธุรกิจภาคการค้า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างทรงตัว ตามกําลังซ้ือ
ของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ และฟ้ืนตัวได้เฉพาะบางกลุ่ม 
ทั้งนี้ หลายธุรกิจเผชิญกับความเส่ียงด้านลบที่เพ่ิมข้ึนจาก
ปัญหาค่าขนส่งราคาสูงและล่าช้า ปัญหา Supply disruption 
ที่รุนแรงข้ึน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน 
รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะพ้ืนฐาน
          ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่ รุนแรงน้อยกว่าการ
ระบาดระลอกก่อน และส่งผลกระทบน้อยกว่าช่วงที่ผ่าน
มาทั้งในและต่างประเทศ โดยธุรกิจผลิตเพ่ือส่งออก 
อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
รวมถึงอาหารแปรรูปขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟ้ืนตัว ขณะที่อุปสงค์
ในประเทศยังทรงตัวตามกําลังซ้ือที่ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็น   
ค่อยไป อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตโดยรวมยังเผชิญ      
ปัญหา Supply disruption การขนส่งสินค้าราคาสูง     
และล่าช้า รวมถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
พลังงาน โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลน
ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ทําให้ปัญหาต่างๆ มีความรุนแรงและ
ยืดเยื้อข้ึน โดยเฉพาะปัญหาความผันผวนของราคา
วัตถุดิบและพลังงาน

          ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขยายตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดย
ธุรกิจที่พักแรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวสําคัญมีอัตราการเข้า
พักเฉลี่ยดี ข้ึนหลังการประกาศใช้นโยบายเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบ Test & Go ขณะที่
ผู้บริโภคลดความกังวลต่อการแพร่ระบาดลง ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารที่ จํานวนเที่ยวบินในประเทศ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่มีผู้ใช้บริการ
ภายในร้านเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม รายได้ของธุรกิจยังคง
อยู่ต่ํากวา่ระดับปกติ และคาดวา่จะต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี 
รายได้จึงกลับมาใกล้เคียงเดิม สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้า
และการให้บริการทางการเงินผ่านระบบ e-Payment 
ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ตามการเติบโตของธุรกิจ 
e-Commerce และการผลิตเพ่ือส่งออก ทั้งนี้ ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่เร่งสูงข้ึนตั้งแต่คร่ึง
หลังของเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วน
ยกเลิกการจองที่ พักหรือชะลอการเดินทางออกไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย และกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย
          ธุรกิจการค้าทรงตัวจากระยะเดียวปีก่อน และ
ไตรมาสก่อน จากผลมาตรการกระตุ้นการบริโภคของ
ภาครัฐ อาทิ โครงการช็อปดีมีคืน และโครงการคนละคร่ึง 
ทําให้สินค้าหมวดอาหารสด และสินค้าอุปโภคบริโภค   
ที่ จํ า เ ป็นมียอดขายเพิ่ ม ข้ึนบ้างแม้ว่ าราคาสินค้ า         
จะปรับสูงข้ึน สําหรับยอดขายสินค้ากึ่งคงทนและคงทน 
เช่น เส้ือผ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ยังทรงตัวใน
ระดับต่ํา แม้ผู้ประกอบการจะเร่งกระตุ้นยอดขาย 
สะท้อนกําลังซ้ือที่ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่
ยอดขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังไม่
สามารถชดเชยรายได้จากช่องทางปกติได้ทั้ งหมด       
ทั้งนี้ข้อมูลการสํารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการค้าปลีก
ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พบว่าผู้บริโภคมียอดใช้จ่าย   
ต่อค ร้ัง  (Spending Per B i l l )  ลดลงต่อเนื่ อง  
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และเลือกซ้ือสินค้าที่มีโปรโมชั่น รวมถึงขนาดสินค้า (Sizing) 
ที่เล็กลง สะท้อนกําลังซ้ือที่ยังอ่อนแอ ขณะท่ีราคาสินค้าใน
หมวดสินค้าจําเป็นที่ปรับสูงข้ึนในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัย
กดดันการฟ้ืนตัวของธุรกิจในภาคการค้าและการบริโภค
ในระยะต่อไป
          การลงทุนปรับดีข้ึนเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตาม
แผนงานของปีก่อนหรือโครงการต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุง
ระบบการผลิตเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ หรือระบบ 
Automation การขยายคลังสินค้า รวมถึงการลงทุนศูนย์
ทดสอบผลิตภัณฑ์  และการวิ จัยและพัฒนา (R&D) 
ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ยังจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพ่ือการ
ส่ งออก  โดย เฉพาะ ผู้ผ ลิตชิ้ น ส่ วนอิ เ ล็กทรอนิก ส์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และอาหารแปรรูป สําหรับ
ธุรกิจในภาคการค้ามีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนบ้าง แต่เป็น
สาขาที่มีขนาดเล็กลง เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแหล่ง
ชุมชน ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการ
ใหม่ โดยเน้นกลุ่มบ้านแนวราบที่มีราคาสูงเป็นสําคัญ
          การจ้างงานทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน และ
ไตรมาสก่อน แต่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้ม
รุนแรงข้ึน จากการที่หลายธุรกิจทยอยกลับมาเปิดให้บริการ 
ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ย้าย
กลับถ่ินฐาน และยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทําให้ช่วงที่ผ่าน
มาเห็นการดึงแรงงานระหว่างอุตสาหกรรมด้วยการปรับ
เพ่ิมค่าแรงหรือเบ้ียขยันเพ่ือจูงใจ แต่ยังจํากัดอยู่เฉพาะใน
บางธุรกิจ เช่น กลุ่มอาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม    
การจ้างงานใหม่เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว (ทั้งแบบ 
Part-time และ Outsource) เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นใน
การปรับเป ล่ียนจํานวนพนักงานให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง สําหรับกลุ่มแรงงานที่
มีอยู่เดิมเน้นการเพิ่มทักษะให้ทํางานได้หลากหลายมากข้ึน 
(Multitasking) สําหรับรายได้แรงงานโดยรวมปรับดีข้ึน 
ตามการเ พ่ิมของจํานวนวันและชั่วโมงการทํางาน       
หลังคําส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนและการเร่งผลิตเพ่ือชดเชยการผลิตที่
ชะลอลงจากปัญหา Supply disruption ในช่วงก่อนหน้า 
รวมถึงภาวะการท่องเที่ยวที่ปรับดีข้ึน

การลงทุน
          การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 
2565 มีจํานวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ 
จํานวน 89 แห่ง ลดลงร้อยละ 51.37 เงินลงทุน 
4,912.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.70 และมีการ
จ้างงาน 2,235 คน ลดลงร้อยละ 69.92 อุตสาหกรรม
ที่มีจํานวนโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด 
คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะข้ันมูลฐาน 
เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน 
จํานวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.21 จากจํานวน
โรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด เงินลงทุน 2,299.44 ล้านบาท 
และมีการจ้างงาน 920 คน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จํานวนโรงงานขออนุญาตประกอบ
กิจการใหม่ลดลง ร้อยละ 51.37 โดยเกือบทุกประเภท
อุตสาหกรรม  ที่มีทั้งจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และ
การจ้างงานลดลง ยกเว้น อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองแต่งกาย 
ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ พิจารณาราย
จังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนโรงงาน  
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี 
ส่วนจังหวัดที่ มีการจ้างงานมากที่ สุด คือ จังหวัด
นนทบุ รี  รองลงมาได้แก่  จังหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มีจํานวนโรงงานลดลงมาก
ที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงาน
ลดลงมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาวะการมีงานทําและการว่างงาน
          ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กําลังแรงงาน
รวมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน     
ผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.95 โดยอุตสาหกรรมที่มี    
ผู้มีงานทํามากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา 
การขายส่ง การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร ตามลําดับ ในขณะที่ผู้ว่างงานลดลง ร้อยละ 
24.62 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.67 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 2.33
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ผู้มีงานทํา  
          ผู้มีงานทํา มีจํานวน 11,119,759 คน คิดเป็น
ร้อยละ  70 .07  ของประชากรอายุ  15  ปี ข้ึน ไป  
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานทํา
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.95 โดยกรุงเทพมหานคร มีจํานวน       
ผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึนมากที่สุด ผู้มีงานทําในอุตสาหกรรม
การผลิตมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมา       
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ร้อยละ 19.62 ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร ร้อยละ 9.57 และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
ร้อยละ 8.61 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 
พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจํานวนผู้มีงานทํา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.13 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ ร้อยละ 17.82 ผู้มีงานทําส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.61 โดยจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.40 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
สําหรับสถานภาพการทํางาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมาก
ที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 57.73 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ลูกจ้างเอกชน ผู้ทํางานส่วนตัว และ
ลูกจ้างรัฐบาล มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ส่วนชั่วโมงการทํางาน
เป็นผู้ที่ทํางานระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.04
การว่างงาน 
          ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ผู้ว่างงาน มีจํานวน 
189,123 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
24.62 โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 1.67 ลดลง    
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงอยู่ที่ ร้อยละ 2.33 เม่ือ
พิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า จังหวัด
สระบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ ร้อยละ 2.34 
รองลงมา จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 จังหวัดสิงห์บุรี 
ร้อยละ 2.29 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.12 
ตามลําดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานตํ่าสุด คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.04 

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน 

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีความต้องการ
แรงงาน จํานวน 47,639 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการแรงงานมาก คือ การขายส่งยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.06 รองลงมา ระดับ ปวช. ร้อยละ 14.95 และ
ระดับ ปวส. ร้อยละ 14.65 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.67 
รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 26.40 และ
อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 23.36 สําหรับประเภท
อาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมา 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 17.15 
และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
ร้อยละ 13.12
ผู้สมัครงาน 

     ผู้สมัครงาน มีจํานวน 27,738 คน เป็นชาย 
จํานวน 11,430 คน หญิง จํานวน 16,308 คน       
โ ด ย จั ง ห วั ด ที่ มี ผู้ ส มั ค ร ง า น ม า ก ที่ สุ ด  คื อ 
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา 
จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 14.39 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 8.70 ผู้สมัครงานจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.87 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.20 
และระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า ร้อยละ 16.87 
ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน         
มี ผู้ส มัครงานมากที่ สุด  คิด เ ป็น ร้อยละ  38 .16 
รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 16.10 และ    
ช่างเทคนิคต่าง ๆ ร้อยละ 15.26 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.84 
รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 21.98 และ
อายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 19.60
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การบรรจุงาน 
          ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จํานวน 19,353 คน     
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ 
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ การขายส่งยกเว้น    
ยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร       
และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิ เล็กทรอนิกส์      
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงาน
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 5.34 สําหรับประเภทอาชีพ พบว่า 
อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
48.57 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 15.60 และพนักงานบริการ พนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด ร้อยละ 12.73 ส่วนระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.88 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 17.96 
และระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า ร้อยละ 17.05     
เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 32.95 รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี 
ร้อยละ 20.94 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 19.57 
ตามลําดับ
การไปทํางานต่างประเทศ 
          ในช่วงของไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 แรงงานไทย
ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทาํงานต่างประเทศ มีจํานวน 
964 คน เป็นชาย 629 คน หญิง 335 คน โดยมีภูมิลําเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.97 
รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 13.07 และจังหวัด
ปทุมธานี ร้อยละ 12.14 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 119.59 เ ม่ือพิจารณาประเภทการ
เดินทาง พบว่า เดินทางไปทํางานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้าง

ไปทํางานมากที่สุด รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง 
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางานจัดส่ง 
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน เม่ือพิจารณาระดับ
การศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ ได้ รับอนุญาตให้
เดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.59 
รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 
31.33 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 
18.15 และระดับประถมศึกษา  ร้อยละ  11.93         
โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางาน 10 อันดับแรก 
ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ลาว บังคลาเทศ      
อินโดนิเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย รัสเซีย และ
สาธารณรัฐเกาหลี ตามลําดับ ส่วนประเภทอาชีพที่
แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน ได้แก่ นวดแผนโบราณ 
ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค คนงานเกษตร และกรรมกรหรือคนงาน
การทํางานของคนต่างด้าว
          ข้อมูลสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ณ เดือน
มีนาคม 2565 มีคนต่างด้าวใน 10 จังหวัดภาคกลาง
คงเหลือ จํานวน 947,137 คน แยกเป็น แรงงานประเภท
ฝีมือ จํานวน 90,224 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 แรงงาน
ประเภททั่วไป จํานวน 845,148 คน ร้อยละ 89.23      
และชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) จํานวน 11,764 คน      
ร้อยละ 1.24 จังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 539,904 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.00 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
145,756 คน ร้อยละ 15.39 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 
113,414 คน ร้อยละ 11.97 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
84,853 คน ร้อยละ 8.96 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 27,190 คน ร้อยละ 2.87
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565
                 (มกราคม – มีนาคม)

ภาวะเศรษฐกิจ
          สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติรายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 
ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ 1.8    
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ด้านการใช้จ่ายการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการขยายตัวเร่งข้ึน 
การลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะท่ีการส่งออก
สินค้าชะลอตัว และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง      
ด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และ
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงกลับมา
ขยายตัว สาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งข้ึน 
ขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง 
ขายปลีก และการซ่อมฯ และสาขาการไฟฟ้าและก๊าซฯ 
ชะลอตัว และสาขาการก่อสร้างลดลงต่อเนื่อง เม่ือปรับผล
ของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 
2565 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ร้อยละ 1.1
          การอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.9 
เร่งข้ึนจากการขยายตัวร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า      
เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ       
แพร่ระบาดส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวเข้าสู่
ภาวะปกติมากข้ึน รวมทั้งการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายได้
ในระบบเศรษฐกิจและการดําเนินมาตรการของภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนในทุก
หมวด การใช้จ่ายหมวดบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการกลับมา
ขยายตัวของการใช้จ่ายในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร    
และกลุ่มนันทนาการและวัฒนธรรม การใช้จ่ายหมวด
สินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งข้ึนจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มข้ึนของการ  
ใช้จ่ายกลุ่มไฟฟ้า และก๊าซฯ กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ และกลุ่มเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์และยาสูบ 
การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัว
ดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

ตามการขยายตัวเร่งข้ึนของการใช้จ่ายกลุ่มเส้ือผ้าและ
รองเท้า และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ปรับตัวดี ข้ึนจากการลดลง ร้อยละ 5.4       
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการกลับมาขยายตัวในเกณฑ์สูง
ของการใช้ จ่ายเพ่ือซ้ือยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม      
ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในไตรมาสน้ีลดลงมาอยู่ที่ระดับ 37.3 จากระดับ 
38.9  ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความกังวลเกี่ยวกับการ
เพ่ิมข้ึนของภาระค่าครองชีพท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 
ส่วนการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัว    
ร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.1        
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายการโอนเพ่ือสวัสดิการ
ทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสําหรับสินค้าและบริการ       
ในระบบตลาดขยายตัวสูงร้อยละ 74.5 ตามการเพิ่มข้ึน
ของค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 
ส่วนค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และค่าซ้ือ
สินค้าและบริการลดลงร้อยละ 2.6 และร้อยละ 3.8 
ตามลําดับ การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีข้ึน
จากการลดลงร้อยละ  0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า         
โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีข้ึน
จากการลดลงร้อยละ  0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า        
ตามการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือร้อยละ 5.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9     
ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 8.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.7   
ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลง    
ร้อยละ  4 .7 เที ยบกับการขยายตัว ร้อยละ  1 .7         
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของทั้งการลงทุน
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 6.5 และร้อยละ 2.1 
ตามลําดับ
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          ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน
ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตัว
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ทรงตัวจากไตรมาส
ก่อนจากผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron 
ที่ รุ นแร งน้ อยกว่ า ร ะลอกก่ อน  และกา ร เ ปิ ด รับ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test & Go เป็นสําคัญ ส่งผลให้
ธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่รายได้ของธุรกิจ
โดยรวมยังคงตํ่ากว่าระดับปกติ ขณะที่ธุรกิจภาคการค้า 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างทรงตัว ตามกําลัง
ซ้ือของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ และฟ้ืนตัวได้เฉพาะบางกลุ่ม 
ทั้งนี้ หลายธุรกิจเผชิญกับความเส่ียงด้านลบที่เพ่ิมข้ึนจาก
ปัญหาค่าขนส่งราคาสูงและล่าช้า ปัญหา Supply disruption 
ที่ รุนแรงข้ึน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน    
รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะพ้ืนฐาน
          ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  สายพันธุ์  Omicron ที่ รุ นแรงน้อยกว่ า      
การระบาดระลอกก่อน และส่งผลกระทบน้อยกว่าช่วงที่
ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ โดยธุรกิจผลิตเพ่ือส่งออก 
อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และช้ินส่วน รวมถึง
อาหารแปรรูปขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
สอดค ล้อ งกั บอุ ปส งค์ ขอ งประ เทศคู่ ค้ าที่ ฟ้ื นตั ว       
ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังทรงตัวตามกําลังซ้ือที่ฟ้ืน
ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิต
โดยรวมยังเผชิญปัญหา Supply disruption การขนส่ง
สินค้าราคาสูงและล่าช้า รวมถึงความผันผวนของราคา
วัต ถุดิบและพลังงาน  โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังคงเผชิญกับปัญหา
ขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ขณะท่ีความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน ทําให้ปัญหาต่างๆ มีความ
รุนแรงและยืดเยื้อข้ึน โดยเฉพาะปัญหาความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและพลังงาน
          ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขยายตัวเล็กน้อย   
จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน 

โดยธุรกิจที่พักแรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวสําคัญมีอัตราการ
เข้าพักเฉลี่ยดีข้ึนหลังการประกาศใช้นโยบายเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในรูปแบบ Test & Go ขณะท่ี
ผู้บริโภคลดความกังวลต่อการแพร่ระบาดลง ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารที่ จํานวนเที่ยวบินในประเทศ
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่มีผู้ใช้บริการ
ภายในร้านเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม รายได้ของธุรกิจยังคง
อยู่ต่ํากว่าระดับปกติ และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี 
รายได้จึงกลับมาใกล้เคียงเดิม สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้า
และการให้บริการทางการเงินผ่านระบบ e-Payment 
ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ตามการเติบโตของธุรกิจ       
e-Commerce และการผลิตเพ่ือส่งออก ทั้งนี้ ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการแพร่ระบาด
ของ COVID -19 สายพันธุ์ Omicron ที่เร่งสูงข้ึนตั้งแต่
คร่ึงหลังของเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
บางส่วนยกเลิกการจองที่พักหรือชะลอการเดินทาง
ออกไป โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย และกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวีย
          ธุรกิจการค้าทรงตัวจากระยะเดียวปีก่อน และ
ไตรมาสก่อน จากผลมาตรการกระตุ้นการบริโภคของ
ภาครัฐ อาทิ โครงการช็อปดีมีคืน และโครงการคนละคร่ึง    
ทําให้สินค้าหมวดอาหารสด และสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จําเป็นมียอดขายเพิ่มข้ึนบ้างแม้ว่าราคาสินค้าจะปรับ
สูงข้ึน สําหรับยอดขายสินค้ากึ่งคงทนและคงทน เช่น 
เส้ือผ้า รถจักรยานยนต์และรถยนต์ยังทรงตัวในระดับต่ํา     
แม้ผู้ประกอบการจะเร่งกระตุ้นยอดขาย สะท้อนกําลัง
ซ้ือที่ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะท่ียอดขายสินค้า
ออนไลน์ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถชดเชย
รายได้จากช่องทางปกติได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อมูลการ
สํารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการค้าปลีกของสมาคม
ผู้ค้าปลีกไทย พบว่า ผู้บริโภคมียอดใช้จ่ายต่อคร้ัง (Spending 
Per Bill) ลดลงต่อเนื่อง และเลือกซ้ือสินค้าที่มีโปรโมชั่น 
รวมถึงขนาดสินค้า (Sizing) ที่เล็กลง สะท้อนกําลังซ้ือที่
ยังอ่อนแอ ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดสินค้าจําเป็นที่
ปรับสูงข้ึนในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกดดันการฟ้ืนตัว
ของธุรกิจในภาคการค้าและการบริโภคในระยะต่อไป
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          การลงทุนปรับดีข้ึนเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน  โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตาม
แผนงานของ ปีก่ อนห รือ โคร งการ ต่อ เนื่ อ ง  อาทิ           
การปรับปรุงระบบการผลิตเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
หรือระบบ Automation การขยายคลังสินค้า รวมถึง   
การลงทุนศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ยังจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต
เพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และอาหารแปรรูป สําหรับ
ธุรกิจในภาคการค้า มีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนบ้าง แต่เป็น
สาขาที่ มีขนาดเ ล็กลง  เ พ่ือให้ เ ข้า ถึงก ลุ่ม ลูกค้ า ใน        
แหล่งชุมชน ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัว
โครงการใหม่ โดยเน้นกลุ่มบ้านแนวราบที่มีราคาสูงเป็น
สําคัญ
          การจ้างงานทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน     
และไตรมาสก่อน แต่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้ม
รุนแรงข้ึน จากการที่หลายธุรกิจทยอยกลับมาเปิด
ให้บริการ ขณะท่ีแรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงาน    
ต่ า ง ด้ า ว ที่ ย้ า ย ก ลั บ ถ่ิ น ฐ าน  แล ะยั ง ไ ม่ ก ลั บ เ ข้ า                
สู่ตลาดแรงงาน ทําให้ช่วงที่ผ่านมาเห็นการดึงแรงงาน
ระหว่างอุตสาหกรรมด้วยการปรับเ พ่ิมค่าแรงหรือ
เบี้ยขยันเพ่ือจูงใจ แต่ยังจํากัดอยู่ เฉพาะในบางธุรกิจ     
เช่น กลุ่มอาหารแปรรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การจ้างงานใหม่     
เป็นการจ้างงานแบบชั่ วคราว  (ทั้ งแบบ  Part-time 
และ  Outsource) เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใ น ก า ร
ปรับเปล่ียนจํานวนพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์   
ที่มีความไม่แน่นอนสูง สําหรับกลุ่มแรงงานที่มีอยู่เดิม   
เน้นการเพิ่มทักษะให้ทํางานได้หลากหลายมากข้ึน 
(Multitasking) สําหรับรายได้แรงงานโดยรวมปรับดีข้ึน 
ตามการเพ่ิมของจํานวนวันและช่ัวโมงการทํางาน

หลังคําส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนและการเร่งผลิตเพ่ือชดเชยการ
ผลิตที่ชะลอลงจากปัญหา Supply disruption ในช่วง
ก่อนหน้า รวมถึงภาวะการท่องเที่ยวที่ปรับดีข้ึน
การลงทุน
          ข้ อ มู ล จ ากก รม โ ร ง ง านอุ ต ส าหกร รม        
การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2565 
มีจํานวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่    
จํานวน 89 แห่ง ลดลงร้อยละ 51.37 เงินลงทุน 
4,912.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.70 และมีการ
จ้างงาน 2,235 คน ลดลงร้อยละ 69.92 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  โดยจังหวัดสมุทรปราการ        
มีจํานวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่มากที่สุด

เม่ือพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 
อุตสาหกรรมผลิต ภัณฑ์ โลหะ  โลหะ ข้ัน มูลฐาน 
เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน   
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จํานวน 26 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 29.21 จากจํานวนโรงงานที่ขออนุญาต
ทั้งหมด เงินลงทุน 2,299.44 ล้านบาท และมีการ     
จ้างงาน 920 คน รองลงมา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก จํานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.60      
เงินลงทุน 1,060.13 ล้านบาท การจ้างงาน 513 คน 
และอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม และผลิตภัณฑ์   
จากพืช มีจํานวนโรงงาน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.11 
เงินลงทุน 664.60 ล้านบาท การจ้างงาน 132 คน     
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวน
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ลดลง ร้อยละ 
51.37 โดยเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมที่มีทั้งจํานวน
โรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ยกเว้น 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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แผนภูมิที่ 1  แสดงจํานวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565                 
จําแนกรายจังหวัด

          พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ 
มีจํานวนโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่ สุด 
จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.09 รองลงมา ได้แก่ 
จั งหวั ดปทุมธานี  จํ านวน  17 แห่ ง  ร้ อยละ  19 .10 
ก รุ ง เทพมหานคร  จํ านวน  15 แห่ ง  ร้ อยละ  16.85          
และจังหวัดนนทบุ รี  จํานวน 9 แห่ง ร้อยละ  10.11          
ส่วนจังหวัดที่ มีการจ้างงานมากที่สุด คือ จังหวัดนนทบุรี 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ 
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มี
จํานวนโรงงานลดลงมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และ
พระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ ส่วนจังหวัดที่มีจํานวน
การจ้างงานลดลงมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ 
รองลงมา  ได้แก่  จั งหวัดปทุมธานี  สระบุ รี  และ
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ

     แผนภูมิที่ 2  แสดงการจ้างงาน จําแนกรายจังหวัด
 เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565 และ ปี 2564

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ตารางที่ 1  แสดงการลงทุนใหม่ในอตุสาหกรรม จําแนกตามจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน และการจ้างงาน
ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2565 และ ปี 2564

อุตสาหกรรม

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.)

โรง
งา

น
(แห่

ง)

เงิน
ลง

ทุน
(ล้า

นบ
าท

)

กา
รจ

้าง
งา

น
(คน

)

โรง
งา

น
(แห่

ง)

เงิน
ลง

ทุน
(ล้า

นบ
าท

)

กา
รจ

้าง
งา

น
(คน

)

อาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑ์จากพืช 32 1,709.70 2,215 9 664.60 132
ส่ิงทอ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 4 54.73 170 5 33.30 265
แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองเรือน เคร่ืองตบแต่งใน
อาคาร และผลิตภัณฑ์อโลหะ 15 1,438.46 1,181 6 64.34 40
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก 49 3,358.06 1,248 21 1,060.13 513
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และยานพาหนะ 49 8,761.46 1,736 26 2,299.44 920

การผลิตอื่นๆ 34 2,033.10 880 22 790.25 365

รวมท้ังสิ้น 183 17,355.51 7,430 89 4,912.06 2,235

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่  1  ปี 2565 (มกราคม – มนีาคม)

กําลังแรงงานและภาวะการมีงานทํา
     ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กําลังแรงงาน

รวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน    
ผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.95 โดยอุตสาหกรรมที่มี      
ผู้มีงานทํามากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา

การขายส่ง การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ตามลําดับ ในขณะที่ ผู้ว่างงานลดลง     
ร้อยละ 24.62 อัตราการวา่งงานอยู่ที่ร้อยละ 1.67 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงอยู่ที่ ร้อยละ 2.33

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2565 และ ปี 2564

สถานภาพแรงงาน ไตรมาสที่ 1
(มกราคม – มีนาคม)

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปีก่อน

ปี 2564 ปี 2565 จํานวน (ร้อยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 15,138,910 15,869,371 730,461 4.83

2. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
    (กําลังแรงงานรวม) 10,757,447 11,312,447 555,000 5.16

2.1 ผู้มีงานทํา 10,495,450 11,119,759 624,309 5.95
2.2 ผู้ว่างงาน 250,880 189,123 -61,757 -24.62

2.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 11,117 3,565 -7,552 -67.93

3. ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 4,381,466 4,556,924 175,458 4.00

4. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 2.33 1.67

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน =  ผู้ว่างงาน x 100

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
กําลังแรงงาน

     ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
จํานวน 15,869,371 คน กําลังแรงงานรวม 11,312,447 คน   
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 
15 ปีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.83 กําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน       
ร้อยละ 5.16 สําหรับระดับการศึกษาของประชากรอายุ            
15 ปีข้ึนไป พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา      
มากที่สุด จํานวน 4,804,333 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27     
โดยเป็นผู้ที่จบระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่ สุด       
คิดเป็นร้อยละ 75.46 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด รองลงมา เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต่ํากว่า จํานวน 4,554,626 คน ร้อยละ 28.70 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3,561,127 คน ร้อยละ 22.44

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 2,825,587 คน 
ร้อยละ 17.81 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ    
ปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป ที่จบการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนเพ่ิมข้ึนมากที่ สุด    
เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร       
มีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
49.45 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.96 
และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 10.29 ประชากรอายุ 15 ปี
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ส่วนกําลังแรงงานรวม
เพ่ิมข้ึนเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกําลังแรงงาน และผู้มีงานทํา 
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที ่1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2563 ถงึปี 2565

การมีงานทํา
          ผู้มีงานทํา มีจํานวน 11,119,759 คน คิดเป็น
ร้อยละ  70 . 07  ของประชากรอายุ  15  ปี ข้ึ น ไป          
เม่ือพิจารณาจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานทํา
มากที่สุด จํานวน 5,617,978 คน คิดเป็นร้อยละ 50.52 
จากจํานวนผู้ มี งานทํ าทั้ งหมด  รองลงมา  จั งหวั ด
สมุทรปราการ จํานวน 1,460,777 คน ร้อยละ 13.14 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,134,284 คน ร้อยละ 10.20 
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,119,023 คน ร้อยละ 10.06     
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 523,873 คน 
ร้อยละ 4.71 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.95 โดยกรุงเทพมหานคร       
มีจํานวนผู้มีงานทําเพ่ิมข้ึนมากที่ สุด 

          เม่ือพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า     
เป็นผู้มีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิตมากทีสุ่ด จํานวน 
2,696,073 คน คิ ดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมา          
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ จํานวน 2,181,858 คน ร้อยละ 19.62      
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จํานวน  1,064,377 คน 
ร้อยละ 9.57 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จํานวน 
957,835 คน ร้อยละ 8.61 และการก่อสร้าง จํานวน 
712,724 คน ร้อยละ 6.41 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนผู้มีงานทํา
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงมา การขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า และกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามลําดับ 

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565



12

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มผู้ีมงีานทํามาก  
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

          สําหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการ
และพนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจํานวนผู้มีงานทํา
มากที่สุด จํานวน 2,683,301 คน คิดเป็นร้อยละ 24.13 
รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเคร่ืองจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จํานวน 1,981,474 คน 
ร้อยละ 17.82 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1,303,768 คน

ร้อยละ 11.72 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ด้านการขาย
และการให้บริการ จํานวน 1,205,956 คน ร้อยละ 10.85 
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง จํานวน 992,383 คน ร้อยละ 8.92       
โดยผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงาน   
ด้านการประกอบ ผู้มีงานทํามีจํานวนเพิ่มข้ึนมากที่สุด

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานทํา จําแนกตามประเภทอาชีพ
 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564 

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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          เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานทํา พบว่า     
ผู้มีงานทําส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 
3,848,105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61 โดยจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.40 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต่ํ ากว่ า จํานวน 
2,788,411 คน ร้อยละ 25.08 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน 2,459,623 คน ร้อยละ 22.12 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 1,920,183 คน ร้อยละ 
17.27 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อน ผู้มีงานทําที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีจํานวนเพิ่มข้ึน ส่วนผู้มีงานทําที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า มีจํานวนลดลง

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานทํา  จําแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

สําหรับสถานภาพการทํางาน เป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนมากที่สุด จํานวน 6,419,495 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 57.73 รองลงมา ทํ างานส่วนตั ว จํ านวน 
2,647,943 คน ร้อยละ 23.81 เป็นลูกจ้างรัฐบาล จํานวน 
1,058,713 คน ร้อยละ 9.52 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 
จํานวน 687,815 คน ร้อยละ 6.19 เป็นนายจ้าง จํานวน 
305,683 คน ร้อยละ 2.75 และการรวมกลุ่ม จํานวน 
110 คน  ร้อยละ  0 .001 เ ม่ือเปรียบเทียบกับช่วง  
เดียวกันของปีก่อน ลูกจ้างเอกชน ผู้ทํางานส่วนตัว และ
ลูกจ้างรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาช่ัวโมงการทํางาน

พบว่า เป็นผู้ที่ทํางานระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากที่สุด จํานวน 6,565,301 คน คิดเป็นร้อยละ 59.04 
รองลงมา ทํางาน 50 ชั่วโมงข้ึนไปต่อสัปดาห์ จํานวน 
1,790,147 คน ร้อยละ 16.10 และทํางานระหว่าง      
35-39 ชั่ วโมงต่อสัปดาห์  จํ านวน 888,840 คน         
ร้อยละ 7.99 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้ที่ทํางานระหว่าง 40-49 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ทํางานระหว่าง 35 -39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ทํางาน 50 ชั่วโมงข้ึนไปต่อสัปดาห์ และทํางานระหว่าง 
10 – 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจํานวนเพ่ิมข้ึน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

การว่างงาน 
ใน ช่วง ไตรมาส ท่ี  1  ปี  2565  ผู้ ว่ า ง งาน          

มีจํานวน 189,123 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 24.62 โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ     
1.67 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 
2.33 เม่ือพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด

พบว่า จังหวัดสระบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่     
ร้อยละ 2.34 รองลงมา จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 
จังหวัดสิงห์บุ รี ร้อยละ 2.29 และกรุงเทพมหานคร     
ร้อยละ 2.12 ตามลําดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการว่างงาน
ต่ําสุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.04

แผนภูมิที่ 8 แสดงอัตราการว่างงาน
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2555 - ปี 2565

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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ความต้องการแรงงาน
          ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน 
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง     
โดยภาพรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีความต้องการแรงงาน 
จํานวน 47,639 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการแรงงานมาก คือ การขายส่งยกเว้นยานยนต์

และจักรยานยนต์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ 

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2563 ถึง ปี 2565

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จํานวน 
18,323 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมา การขายส่ง
และการขายปลีก ฯ จํานวน 10,085 อัตรา ร้อยละ 21.17 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ จํานวน 
4,792 อัตรา ร้อยละ 10.06 การขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า จํานวน 1,876 อัตรา ร้อยละ 3.94 และการบริหาร
ราชการและการป้องกันประเทศ จํานวน 1,794 อัตรา 
ร้อยละ 3.77 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง ร้อยละ 19.29    
สําหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก     
5  อั นดั บ  ได้ แก่  การขาย ส่ งยก เ ว้ นยานยน ต์และ
จักรยานยน ต์  การขายป ลีกยก เ ว้ นยานยนต์ และ
จักรยานยนต์  การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิ เ ล็กทรอนิกส์ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงาน  
ลดลงมาก คือ การโทรคมนาคม การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร และการบริหารสํานักงานบริการสนับสนุน
สํานักงานและบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ 
ตามลําดับ ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 15,273 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.06 รองลงมา ระดับ ปวช. 
จํานวน 7,123 อัตรา ร้อยละ 14.95 ระดับ ปวส. 
จํ านวน  6 ,979 อัตรา  ร้ อยละ  14 .65  ระดับ
ประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 6,927 อัตรา ร้อยละ 
14.54 และระดับปริญญาตรี จํานวน 6,553 อัตรา ร้อยละ 
13.76 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง   
18-24 ปี จํานวน 12,705 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
26.67 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี จํานวน 
12,576 อัตรา ร้อยละ 26.40 และอายุระหว่าง    
30-39 ปี จํานวน 11,128 อัตรา ร้อยละ 23.36 

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ภาวะตลาดแรงงาน
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ตารางที่ 3  แสดงความต้องการแรงงาน จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

ประเภทอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1 
(ม.ค.-มี.ค.) การเปล่ียนแปลง

ปี 2564 ปี 2565
จํานวน
(อัตรา)

ร้อยละ

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 1,123 419 -704 -62.69
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 358 467 109 30.45
การผลิต 23,416 18,323 -5,093 -21.75
ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอนํ้า และระบบการปรับอากาศ 30 445 415 1,383.33
การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

34 94 60 176.47

การก่อสร้าง 4,000 1,404 -2,596 -64.90
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์

10,218 10,085 -133 -1.30

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,032 1,876 -156 -7.68
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,697 1,698 -999 -37.04
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร 2,671 950 -1,721 -64.43
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 2,161 1,330 -831 -38.45
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 1,458 1,435 -23 -1.58
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 3,066 4,792 1,726 56.29
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,297 1,004 -1,293 -56.29
การบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ

2,045 1,794 -251 -12.27

การศึกษา 113 86 -27 -23.89
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 493 1,304 811 164.50
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 19 1 -18 -94.74
กิจกรรมการบริการด้านอืน่ ๆ 768 106 -662 -86.20
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า 
และบริการที่ทําข้ึนเองเพื่อใช้ในครัวเรือน

24 26 2 8.33

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก - - - -
รวม 59,023 47,639 -11,384 -19.29

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมทีม่คีวามต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

เม่ือพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน 
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จํานวน 19,151 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 40.20 รองลงมา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,170 อัตรา ร้อยละ 
17.15 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
จํานวน 6,250 อัตรา ร้อยละ 13.12 เสมียนเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 5,227 อัตรา ร้อยละ 10.97 และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ  
จํานวน 2,544 อัตรา ร้อยละ 5.34 สําหรับสาขาอาชีพ
ย่อยที่มีความต้องการแรงงานมาก ได้แก่ แรงงานด้าน
การประกอบผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ ์
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า และแม่บ้านและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มคีวามตอ้งการแรงงานมากไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565

ลําดับที่ ประเภทอาชีพ จํานวน 
(อัตรา)

1 อาชีพงานพื้นฐาน 19,151
 แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ 9,818
 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 7,205
 ผู้ดูแลรักษาอาคารส่ิงปลูกสร้าง 969
2 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 8,170
 ตัวแทนฝ่ายขายดา้นเทคนิคและการคา้ 1,850
 ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 1,308
 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1,083
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) ปี 2565 (ต่อ)

ลําดับที่ ประเภทอาชีพ จํานวน 
(อัตรา)

3 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 6,250
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 2,987
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1,642
พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 599

4 เสมียน เจ้าหน้าที่ 5,227
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1,525
เจ้าหน้าที่สํานักงานอื่น ๆ 1,012
เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายต๋ัว 932

5 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 2,544
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ 1,633
ผู้ควบคุมเคร่ืองเย็บ เคร่ืองปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเคร่ืองจักร 225
ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 204

6 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 2,250
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีก 358
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 314
ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ 307

7 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 2,026
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 565
วิศวกรไฟฟ้า 154
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 151

8 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 1,994
ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 454
ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ 429
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ 191

9 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 27
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชํา 23
ผู้ปลูกพืชสวน พืชไร่ และธัญพืช 4

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
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แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565 และปี 2564

ผู้สมัครงาน
          ผู้สมัครงาน มีจํานวน 27,738 คน เป็นชาย 
จํ านวน  11 ,430 คน  หญิ ง  จํ านวน  16 ,308 คน          
โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 16,297 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3,992 คน ร้อยละ 14.39 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,414 คน ร้อยละ 
8.70 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 
จํานวน 12,169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.87 รองลงมา 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6,435 คน ร้อยละ 23.20 
ระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า จํานวน 4,678 คน ร้อยละ 
16.87 ระดับ ปวส. จํานวน 2,067 คน ร้อยละ 7.45     
และระดับ ปวช . จํานวน 1,956 คน ร้อยละ 7.05 
ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน         
มีผู้สมัครงานมากทีสุ่ด จํานวน 10,584 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.16 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ จํานวน 4,466 คน         
ร้อยละ 16.10 ช่างเทคนิคตา่ง ๆ จํานวน 4,233 คน ร้อยละ 
15.26 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
จํานวน 3,551 คน ร้อยละ 12.80 และผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ จํานวน 1,524 คน ร้อยละ 5.49 ผู้สมัครงาน
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี จํานวน 8,831 คน

คิดเป็นร้อยละ 31.84 รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี 
จํานวน 6,098 คน ร้อยละ 21.98 อายุระหว่าง 25–29 ปี 
จํานวน 5,436 คน ร้อยละ 19.60 และอายุระหว่าง 
18–24 ปี จํานวน 4,765 คน ร้อยละ 17.18 
การบรรจุงาน 
          ผู้ส มัครงานได้ รับการบรรจุงาน  จํานวน 
19,353 คน อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน   
มากที่ สุด จํานวน 8,248 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62 
รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ จํานวน 5,489 คน 
ร้อยละ  28.36 การขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้า    
จํานวน 916 คน ร้อยละ 4.73 ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร จํานวน 826 คน ร้อยละ 4.27 และ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ จํานวน 803 คน ร้อยละ 4.15 โดยสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่   
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์        
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ การขายส่ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
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เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงาน
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 5.34 สําหรับประเภทอาชีพ      
พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน มีการบรรจุงานมากที่ สุด 
จํานวน 9,400 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมา     
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,020 คน   
ร้อยละ 15.60 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จํานวน 2,464 คน ร้อยละ 12.73 เสมียน
เจ้าหน้าที่  จํานวน  1 ,927 คน  ร้อยละ  9.96 และ
ผู้ปฏิบั ติ งานในโรงงาน  ผู้ ควบคุ ม เค ร่ือง จักรและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 878 คน ร้อยละ 4.54 
ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการ    
บรรจุงานมากที่สุด จํานวน 9,459 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.88 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จํานวน 3,475 คน 
ร้อยละ 17.96 ระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า จํานวน 
3,300 คน ร้อยละ 17.05 ระดับ ปวส. จํานวน 1,457 คน    
ร้อยละ 7.53 และระดับ ปวช. จํานวน 1,441 คน ร้อยละ 7.45 
เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด 

จํานวน 6,377 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95 รองลงมา 
อายุระหว่าง 40–49 ปี จํานวน 4,052 คน ร้อยละ 20.94 
อายุระหว่าง 25–29 ปี จํานวน 3,787 คน ร้อยละ 19.57 
และอายุระหว่าง 18–24 ปี จํานวน 3,527 คน ร้อยละ 
18.22 ตามลําดับ
การไปทํางานต่างประเทศ
          ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กรมการจัดหางาน ในช่วงไตรมาส ที่ 1 ของปี 2565 
แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลางได้รับอนุญาต    
ให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 964 คน 
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 119.59 
โดยเดินทางไปทํางานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไป
ทํางานมากที่สุด รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง    
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางานจัดส่ง 
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ตามลําดับ ส่วนผู้ที่
เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจํานวน 307 คน

แผนภูมิที่ 12  แสดงจํานวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตใหเ้ดินทางไปทาํงานต่างประเทศ
จําแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565 และ ปี 2564
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          แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ มี จํานวน 964 คน เป็นชาย 629 คน        
หญิง 335 คน โดยมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร     
มากที่สุด จํานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97 รองลงมา 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 126 คน ร้อยละ 13.07 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 117 คน ร้อยละ 12.14 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 98 คน ร้อยละ 10.17        
และจังหวัดนนทบุ รี  จํานวน 92 คน ร้อยละ 9.54         
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทย     
ที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 119.59     
เม่ือพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า เดินทางไปทํางาน
ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปทํ างานมากท่ี สุด       
จํานวน 220 คน รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง      
จํานวน 213 คน แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จํานวน     
170 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง จํานวน 40 คน

และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จํานวน 14 คน     
ส่วนผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจํานวน 
307 คน เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
มีผู้เดินทางเพิ่มข้ึนเกือบทุกประเภทการเดินทาง 
ยกเว้น นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน เม่ือพิจารณา
ระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาต   
ให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปมากที่สุด จํานวน 372 คน     
คิดเป็นร้อยละ 38.59 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 302 คน ร้อยละ 31.33 ระดับ 
ปวช./ปวส ./ปวท ./อนุปริญญา จํานวน 175 คน     
ร้อยละ 18.15 และระดับประถมศึกษา จํานวน 115 คน 
ร้อยละ 11.93 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ    
ปี ก่ อนทุ ก ระ ดับการศึ กษา เดิ นทา ง ไปทํ า ง าน
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน

แผนภูมิที่ 13  แสดงจํานวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตใหเ้ดินทางไปทาํงานต่างประเทศ
จําแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที ่1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2565 และ ปี 2564
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          กลุ่มประเทศท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทํางาน
มากที่สุด คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไป
ไต้หวันมากที่สุด รองลงมา ญี่ปุ่น และลาว ลําดับถัดมา       
กลุ่มประเทศยุโรป จะเดินทางไปทํางานในประเทศ
รัสเซียมากที่สุด กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เดินทาง
ไปทํางานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่สุด  
โดยประเทศที่ มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางาน 10 
อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ลาว     
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย 
รัสเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลําดับ ส่วนประเภท
อาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน ได้แก่ นวดแผนโบราณ 
ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค คนงานเกษตร และกรรมกร    
หรือคนงาน 

แผนภูมิที่ 14 แสดงจํานวนคนต่างด้าวคงเหลือ ใน 10 จังหวัดภาคกลาง 
ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ณ เดือนมีนาคม 2565

การทํางานของคนต่างด้าว
          ข้อมูลสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ณ เดือน
มีนาคม 2565 มีคนต่างด้าวใน 10 จังหวัดภาคกลาง
คงเหลือ จํานวน 947,137 คน แยกเป็น แรงงาน
ประเภทฝีมือ จํานวน 90,224 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 
แรงงานประเภททั่วไป จํานวน 845,148 คน ร้อยละ 
89.23 และชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) จํานวน 11,764 คน 
ร้อยละ 1.24 จังหวัดที่มีคนต่างด้าวคงเหลือมากที่สุด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 539,904 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.00 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
145,756 คน ร้อยละ 15.39 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 
113,414 คน ร้อยละ 11.97 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
84,853 คน ร้อยละ 8.96 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 27,190 คน ร้อยละ 2.87
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนคนตา่งดา้วคงเหลอืใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ณ เดือนมีนาคม 2565

จังหวัด จํานวนคนต่างด้าวคงเหลือ
ณ เดือนมีนาคม 2565

กรุงเทพมหานคร 539,904

สมุทรปราการ 145,756

ปทุมธานี 113,414

นนทบุรี 84,853

พระนครศรีอยุธยา 27,190

สระบุรี 21,094

ลพบุรี 9,530

อ่างทอง 2,699

ชัยนาท 1,356

สิงห์บุรี 1,341

รวม 947,137

ที่มา: สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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