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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม) เป็นการนำ�เสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้ส มัค รงาน และการบรรจุงาน การไปทำ�งานต่างประเทศ และการทำ � งาน
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน ภาวะการมีง านทำ�และการว่างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุร ี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธยา ลพบุรี สมุท รปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แ ก่ห น่ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และผู้ที่สนใจนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับ นี้จ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ ก องบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือ e-mail : lmi@doe.go.th คณะผู ้ จ ั ด ทำ �
ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อนำ�ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
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สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธั นวาคม)

ภาวะเศรษฐกิจ

ยอดขายสินค้าในสองหมวดนี้ สะท้อนจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง รถจักรยานยนต์ ยกเว้นกลุ่มรถยนต์ที่ขยายตัว โดยได้รับผลดีจาก
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ยังหดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ น จากการ การจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงสิ้นปีที่ค่ายรถยนต์ออกโปรโมชั่น
แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี ทุกภาคธุรกิจเริ่มฟื้นตัว ลดราคา และมีของแถมที่มากกว่าปกติ การลงทุนของภาคธุรกิจ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนือ่ งจากไตรมาสก่อน ยกเว้นในภาคการผลิต การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น
ทีส่ ว่ นใหญ่เห็นการฟืน้ ตัวค่อนข้างชัดเจน โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่ออกไป ตามรายได้ธรุ กิจ
และก่อสร้างยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามก�ำลังซื้อและ ทีล่ ดลงและสถานการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ
ความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของครัวเรือน ส�ำหรับภาคการค้า ในภาคการค้าและร้านอาหารทีช่ ะลอแผนการลงทุนหรือลดจ�ำนวน
และการท่องเที่ยวได้รับผลบวกมากขึ้นจากมาตรการภาครัฐที่ช่วย การเปิดสาขาใหม่ และยังมีแนวโน้มลดขนาดสาขาลงด้วย เช่นเดียวกับ
กระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยว แต่ระดับรายได้ของธุรกิจ กลุ่มโรงแรมที่เลื่อนการลงทุนที่ไม่จ�ำเป็นออกไปทั้งหมด ขณะที่
ในสองกลุ่มนี้ยังอยู่ต�่ำกว่าระดับก่อนเกิด COVID-19 พอสมควร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลดการลงทุนในอาคารชุดและเปลี่ยนมาเน้น
ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมที่อยู่ในระดับต�่ำและก�ำลังซื้อที่อ่อนแอ ที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งสามารถบริหาร และจัดการการลงทุนได้
ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนและการจ้างงาน ภาคการผลิตและ อย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่ในภาค
ส่งออก ธุรกิจการผลิตทั้งเพื่อขายในประเทศและเพื่อการส่งออก การผลิตยังคงมีการลงทุนเพือ่ ซ่อมแซมบ�ำรุงเครือ่ งจักร รวมถึงการลงทุน
หดตัวเทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น แต่ทยอยฟืน้ ตัวจากไตรมาสก่อน ในระบบไอที เ พื่ อ ลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระยะยาว
โดยธุรกิจที่ขยายตัวได้ในไตรมาสนี้ ได้แก่ กลุ่มปูนซีเมนต์ที่ได้รับ ต้นทุนและราคาต้นทุนของธุรกิจโดยรวมสูงขึน้ จากระยะเดียวกันปีกอ่ น
ประโยชน์จากงานก่อสร้างภาครัฐที่ยังมีอย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับ โดยธุรกิจที่มีการส่งออกสินค้ายังมีต้นทุนเพิ่มจากระบบโลจิสติกส์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ผลบวกจากปัจจัยสนับสนุนชัว่ คราวทีม่ กี ารย้าย ที่มีสาเหตุมาจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เช่นเดียวกับธุรกิจ
ค�ำสั่งซื้อจากประเทศที่มีการล็อกดาวน์ มายังฐานการผลิตในไทย อสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนเพิ่มจากการขาดแคลนแรงงานในภาค
ส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แม้จะมีค�ำสั่งซื้อที่ดีขึ้น ก่อสร้าง และต้นทุนในการดูแลโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาขายหมด
จากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาลดต้นทุนผ่านการบริหารงานและ
แต่กลับเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ การลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ช ่ ว ยลดต้นทุนค่าแรงลง
ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตเสือ้ ผ้าและเครือ่ งหนังยังคงหดตัว ส�ำหรับความสามารถในการปรับราคาสินค้านัน้ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่
ตามอุปสงค์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชัน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ มีการปรับราคาสินค้า และบริการให้ต�่ำลงในเกือบทุกอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ยังหดตัว ตามอุปสงค์ทงั้ ในและต่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ สะท้อนจากราคา
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามก�ำลังซื้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ กี ารออกโปรโมชัน่ เพือ่ ระบายสต็อก
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มโรงแรม และร้านอาหาร
การจ้างงานลดลงจากระยะเดียวกันปีกอ่ น โดยธุรกิจในภาค
เดียวกันปีก่อน จากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวมที่ยังทรงตัว
อยู่ในระดับต�่ำแต่ทยอยฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน โดยสินค้าอุปโภค การผลิตบางส่วนมีการจ้างงานพนักงานประจ�ำที่ลดลง และชะลอ
บริโภคและสินค้าจ�ำเป็น เช่น อาหารสด มียอดขายอยูใ่ นระดับทีด่ ี การจ้างงานใหม่ แต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงาน ผ่านการใช้
และยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการ แรงงานประเภทสัญญาชัว่ คราว (Outsource) หรือเพิม่ การจ้างงาน
คนละครึ่งเช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์หรู (Luxury Goods) และ รายวัน รวมถึงการเพิม่ โอทีเมือ่ ต้องการผลิตสินค้าเพิม่ เช่นเดียวกับ
สินค้าแบรนด์เนมทีย่ อดขายขยายตัวได้ดจี ากก�ำลังซือ้ ของลูกค้ากลุม่ นี้ ธุรกิจการค้าทีแ่ ม้จะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว แต่จ�ำนวนพนักงานหรือ
ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ประกอบกับการปิดกั้นการเดินทาง จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงาน โดยเฉพาะในกลุม่ แรงงานประเภทสัญญา
ระหว่างประเทศทีท่ �ำให้ลกู ค้ากลุม่ นี้ หันมาซือ้ สินค้าในประเทศไทยแทน ชัว่ คราว (Outsource) และพาร์ทไทม์ยงั ไม่กลับสูร่ ะดับปกติ ตามรายได้
อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าไม่จ�ำเป็น เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของธุรกิจทีย่ งั หดตัวอยู่ ส�ำหรับแรงงานในธุรกิจการท่องเทีย่ ว ระดับ
ยังอยู่ในระดับต�่ำ เช่นเดียวกับยอดขายสินค้าคงทนและกึ่งคงทน การจ้างงานยังไม่ปรับดีขึ้น โดยผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร
โดยเป็นผลมาจากก�ำลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอเป็นส�ำคัญ ขณะทีค่ วามเข้มงวด และบริษทั ทัวร์ ทีก่ ลับมาเปิดให้บริการแล้ว จะจ้างงานเท่าทีจ่ �ำเป็น
ในการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงินเป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ ดดัน เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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การลงทุน

การลงทุ น ในภาคกลางช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 150 แห่ง
ลดลงร้อยละ 10.71 เงินลงทุน 17,138.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.37 และมีการจ้างงาน 4,454 คน ลดลงร้อยละ 52.35
อุ ต สาหกรรมที่ มี โรงงานขออนุ ญ าตเปิ ด กิ จ การใหม่ ม ากที่ สุ ด
คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน จ�ำนวน 39 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 จากจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด เงินลงทุน
1,343.50 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,161 คน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน
เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์จากพืช อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม
กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ยานพาหนะ พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ สระบุรี และปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงาน
มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
สระบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัด
ที่มีจ�ำนวนโรงงานและมีการจ้างงานลดลงมากที่สุด

ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน

ก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผู้มีงานท�ำมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง
การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ
ในขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.68 เท่า อัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 2.42 เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.93

ผูม้ ีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,425,810 คน คิดเป็นร้อยละ 68.99
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 โดยกรุงเทพมหานคร
มีผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 23.69 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 19.81 ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 9.53 และการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า ร้อยละ 8.18 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
การก่อสร้างมีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ พิจารณาประเภท
อาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด
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มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.42 รองลงมา
ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ
ร้อยละ 15.09 โดยผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้น ผู้มีงานท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 36.91 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.63 จากผู้ที่จบการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาทั้งหมด ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็ น ลู ก จ้ า ง
ภาคเอกชนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 58.10 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ลูกจ้างเอกชน ผู้ท�ำงานส่วนตัว ช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือน และการรวมกลุม่ มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ส่วนชัว่ โมงการท�ำงาน
เป็นผูท้ ที่ �ำงานระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 67.51

การว่างงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 259,161 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น 1.68 เท่ า โดยมี อั ต รา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.42 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.93 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดชัยนาท มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 3.42
รองลงมา จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 3.22 จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 2.71
และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 2.46 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 0.99

ความต้องการแรงงาน ผูส้ มัครงานและ
การบรรจุงาน
ความต้ องการแรงงาน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
27,623 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การบริ ก ารด้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และการก่ อ สร้ า ง
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.81 รองลงมา ระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า ร้อยละ 15.52 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.30
ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.52 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 26.99
และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 22.30 ส�ำหรับประเภทอาชีพ
พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐาน มีความต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 37.03 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด ร้อยละ 19.88 และเสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 12.21

ผูส้ มัครงาน
ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 32,694 คน เป็นชาย จ�ำนวน 14,167 คน
หญิ ง จ�ำนวน 18,527 คน โดยจั ง หวั ด ที่ มี ผู ้ ส มั ค รงานมาก
คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 69.19 รองลงมา จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา ร้ อ ยละ 6.98 และจัง หวัดสมุท รปราการ
ร้อยละ 5.42 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.35
และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 14.16 ในขณะที่
ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 43.26 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้ า นค้ า และตลาด ร้ อ ยละ 15.68 และเสมี ย นเจ้ า หน้ า ที่
ร้อยละ 14.26 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี
คิดเป็นร้อยละ 28.77 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 27.54
และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 20.54

การบรรจุงาน
ผู ้ ส มั ค รงานได้ รับ การบรรจุง าน จ�ำนวน 28,054 คน
สาขาอุตสาหกรรมทีม่ กี ารบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การขายปลีก
ยกเว้ นยานยนต์ แ ละจัก รยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 50.37 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐาน
มีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมา พนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 19.66 และ
เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 10.92 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า
ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.96
รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.85 และระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า ร้อยละ 14.23 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง
18–24 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.99 รองลงมา อายุระหว่าง
30–39 ปี ร้อยละ 28.20 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 21.23
ตามล�ำดับ

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ มีจ�ำนวน 531 คน เป็นชาย 399 คน
หญิง 132 คน โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 36.53 รองลงมา จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 10.73
และจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 10.36 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 72.10 เมือ่ พิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทาง
ไปท�ำงานในลั ก ษณะนายจ้ า งพาลู ก จ้ า งไปท�ำงานมากที่ สุ ด

รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างส่งไปฝึกงาน และกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อพิจารณา
ระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผูท้ ี่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
มากที่สุด ร้อยละ 39.17 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 31.64 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 21.28
และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 7.91 โดยประเทศทีม่ แี รงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน บังกลาเทศ
ลาว อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม ฮ่องกง แอฟริกาใต้
และมาเลเซีย ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพทีแ่ รงงานไทยเดินทาง
ไปท�ำงาน ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร กรรมกรหรือคนงาน
คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และช่างเชื่อม

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10,112 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชัว่ คราว คิดเป็นร้อยละ 58.11 ส่งเสริมการลงทุน
ร้อยละ 22.65 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) ร้อยละ
19.24 โดยสัญชาติญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 16.28 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติจีน ร้อยละ 15.44
สัญชาติฟลิ ปิ ปินส์ ร้อยละ 9.53 สัญชาติอนิ เดีย ร้อยละ 4.37 และ
สัญชาติอังกฤษ ร้อยละ 4.20 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่ได้รับอนุญาต
ให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผูจ้ ดั การ คิดเป็นร้อยละ 40.40 ส่วนสาขาอาชีพ
ที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ ได้แก่
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ และ
ครูประถมศึกษา เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของคนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 46.03 ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารอนุญาต
ให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ
80.14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ลดลง ร้อยละ 40.71 โดยลดลง
ในประเภทชั่วคราว และประเภทส่งเสริมการลงทุน แต่เพิ่มขึ้น
ในประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย)
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธั นวาคม)
ภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 จากรายงานของ
ส�ำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ลดลง
ร้ อ ยละ 4.2 ปรั บ ตั วดีขึ้นเมื่อเทียบกับ การลดลงร้อยละ 6.4
ในไตรมาสทีส่ าม และเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2563 ขยายตัวจากไตรมาสทีส่ ามของปี 2563
ร้อยละ 1.3 รวมทัง้ ปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562
ด้านการใช้จา่ ย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว
การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราทีช่ ะลอลง
ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัว ส่วนการส่งออก
บริการลดลงต่อเนื่อง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 6.7 และร้อยละ 0.6
ในไตรมาสที่สองและที่สาม ตามล�ำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยการใช้จา่ ยในหมวดบริการ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 ตามการเพิม่ ขึน้ ของการใช้จา่ ยในกลุม่ บริการสุขภาพ
และกลุม่ บริการด้านการศึกษา ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.7 ตามล�ำดับ
ขณะที่กลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัย กลุ่มการใช้น�้ำประปา ไฟฟ้า และ
พลังงาน ขยายตัวร้อยละ 1.5 ส่วนการใช้จ่ายกลุ่มโรงแรมและ
ภัตตาคารลดลงต่อเนื่องร้อยละ 58.7 การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ไม่คงทนขยายตั วร้ อยละ 1.1 สอดคล้องกับ การขยายตัว ของ
การใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์รอ้ ยละ 1.8
ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 9.2 น้อยกว่า
การลดลงร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลง
ของการซือ้ ยานพาหนะร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 17.5
ในไตรมาสก่อนหน้า และการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลง
ต่อเนื่องร้อยละ 12.4 การปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน
ในไตรมาสนีส้ อดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค
เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับ 44.3 เทียบกับ 43.0
ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว
ร้อยละ 1.9 ต่อเนือ่ งจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ และค่าตอบแทนแรงงาน
(ค่าจ้าง เงินเดือน) ที่ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 4.4 และร้อยละ 3.0
ตามล�ำดับ โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 28.6 (สูงกว่าร้อยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น)
การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 2.6
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ในไตรมาสที่สาม โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.3
ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
ประกอบด้วยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 3.2
และการลงทุนในสิง่ ก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.8 ส่วนการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัว ร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อ ยละ 17.6
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนรัฐบาลขยายตัว ร้อยละ 20.0
ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 21.8 ส�ำหรับอัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 11.2
เทียบกับร้อยละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ยังหดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ น จากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี ทุกภาคธุรกิจเริ่มฟื้นตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนือ่ งจากไตรมาสก่อน ยกเว้นในภาคการผลิต
ทีส่ ว่ นใหญ่เห็นการฟืน้ ตัวค่อนข้างชัดเจน โดยภาคอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างยังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามก�ำลังซื้อและ
ความสามารถในการเข้าถึงสินเชือ่ ของครัวเรือน ส�ำหรับภาคการค้า
และการท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ผลบวกมากขึ้ น จากมาตรการภาครั ฐ
ทีช่ ว่ ยกระตุน้ การบริโภคและการท่องเทีย่ ว แต่ระดับรายได้ของธุรกิจ
ในสองกลุ่มนี้ยังอยู่ต�่ำกว่าระดับก่อนเกิด COVID-19 พอสมควร
ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมที่อยู่ในระดับต�่ำและก�ำลังซื้อที่อ่อนแอ
ยังคงเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนและการจ้างงาน ภาคการผลิตและ
ส่งออก ธุรกิจการผลิตทั้งเพื่อขายในประเทศและเพื่อการส่งออก
หดตัวเทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น แต่ทยอยฟืน้ ตัวจากไตรมาสก่อน
โดยธุรกิจที่ขยายตัวได้ในไตรมาสนี้ ได้แก่ กลุ่มปูนซีเมนต์ที่ได้รับ
ประโยชน์จากงานก่อสร้างภาครัฐทีย่ งั มีอย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ผลบวกจากปัจจัยสนับสนุนชัว่ คราวทีม่ กี ารย้าย
ค�ำสั่งซื้อจากประเทศที่มีการล็อกดาวน์ มายังฐานการผลิตในไทย
ส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แม้จะมีค�ำสั่งซื้อที่ดีขึ้น
จากไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ
แต่กลับเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนด้านโลจิสติกส์
ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตเสือ้ ผ้าและเครือ่ งหนังยังคงหดตัว
ตามอุปสงค์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชัน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ
เช่นเดียวกับธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ยังหดตัว
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามก�ำลังซื้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ

ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน จากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวมที่ยังทรงตัว
อยู่ในระดับต�่ำแต่ทยอยฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน โดยสินค้าอุปโภค
บริโภคและสินค้าจ�ำเป็น เช่น อาหารสด มียอดขายอยูใ่ นระดับทีด่ ี
และยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการ
คนละครึ่งเช่นเดียวกับสินค้าแบรนด์หรู (Luxury Goods) และ
สินค้าแบรนด์เนมทีย่ อดขายขยายตัวได้ดจี ากก�ำลังซือ้ ของลูกค้ากลุม่ นี้
ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ประกอบกับการปิดกั้นการเดินทาง
ระหว่างประเทศทีท่ �ำให้ลกู ค้ากลุม่ นี้ หันมาซือ้ สินค้าในประเทศไทยแทน
อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าไม่จ�ำเป็น เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังอยู่ในระดับต�่ำ เช่นเดียวกับยอดขายสินค้าคงทนและกึ่งคงทน
โดยเป็นผลมาจากก�ำลังซือ้ ทีอ่ อ่ นแอเป็นส�ำคัญ ขณะทีค่ วามเข้มงวด
ในการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงินเป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ ดดัน
ยอดขายสินค้าในสองหมวดนี้ สะท้อนจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์
รถจักรยานยนต์ ยกเว้นกลุ่มรถยนต์ที่ขยายตัว โดยได้รับผลดี
จากการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงสิน้ ปีทคี่ า่ ยรถยนต์ออกโปรโมชัน่
ลดราคา และมีของแถมที่มากกว่าปกติ การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น
โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนใหม่ออกไป ตามรายได้ธรุ กิจ
ทีล่ ดลงและสถานการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ
ในภาคการค้าและร้านอาหารทีช่ ะลอแผนการลงทุนหรือลดจ�ำนวน
การเปิดสาขาใหม่ และยังมีแนวโน้มลดขนาดสาขาลงด้วย เช่นเดียวกับ
กลุ่มโรงแรมที่เลื่อนการลงทุนที่ไม่จ�ำเป็นออกไปทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลดการลงทุนในอาคารชุดและเปลี่ยนมาเน้น
ที่ อ ยู ่ อาศั ย แนวราบซึ่ ง สามารถบริหาร และจัดการการลงทุน
ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่
ในภาคการผลิตยังคงมีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมบ�ำรุงเครื่องจักร
รวมถึงการลงทุนในระบบไอทีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระยะยาว ต้ น ทุ น และราคาต้นทุนของธุรกิจ โดยรวมสูงขึ้น
จากระยะเดียวกันปีกอ่ น โดยธุรกิจทีม่ กี ารส่งออกสินค้ายังมีตน้ ทุนเพิม่
จากระบบโลจิสติกส์ทมี่ สี าเหตุมาจากการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
เช่ น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ต ้ น ทุ น เพิ่ ม จากการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง และต้นทุนในการดูแลโครงการ
ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาขายหมด อย่างไรก็ดี ธุรกิจส่วนใหญ่
หั น มาลดต้นทุนผ่านการบริหารงานและการลงทุนในเครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ที่ ช ่ วยลดต้นทุนค่าแรงลง ส�ำหรับ ความสามารถ
ในการปรับราคาสินค้านัน้ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มกี ารปรับราคา
สินค้าและบริการให้ต�่ำลงในเกือบทุกอุตสาหกรรมตามอุปสงค์
ทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในระดับต�่ำ สะท้อนจากราคารถยนต์
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่มีก ารออกโปรโมชั่นเพื่อระบายสต็อก
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร

การจ้างงานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยธุ รกิ จ
ในภาคการผลิตบางส่วนมีการจ้างงานพนักงานประจ�ำที่ลดลง
และชะลอการจ้างงานใหม่ แต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงาน
ผ่านการใช้แรงงานประเภทสัญญาชั่วคราว (Outsource) หรือ
เพิม่ การจ้างงานรายวัน รวมถึงการเพิม่ โอทีเมือ่ ต้องการผลิตสินค้าเพิม่
เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าทีแ่ ม้จะเปิดให้บริการตามปกติแล้ว แต่จ�ำนวน
พนักงานหรือจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ประเภทสัญญาชั่วคราว (Outsource) และพาร์ทไทม์ยังไม่กลับสู่
ระดับปกติ ตามรายได้ของธุรกิจทีย่ งั หดตัวอยู่ ส�ำหรับแรงงานในธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว ระดับการจ้างงานยังไม่ปรับดีขนึ้ โดยผูป้ ระกอบการ
โรงแรม ร้านอาหาร และบริษัททัวร์ ที่กลับมาเปิดให้บริการแล้ว
จะจ้างงานเท่าทีจ่ �ำเป็น เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลาง
ช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2563 มี จ�ำนวนโรงงานขออนุ ญ าต
ประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 150 แห่ง ลดลงร้อยละ 10.71
เงินลงทุน 17,138.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.37 และมี
การจ้างงาน 4,454 คน ลดลงร้อยละ 52.35 จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่
มากที่สุด
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณ ฑ์โลหะ โลหะขั้นมูล ฐาน เครื่องจักร เครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
และยานพาหนะ มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด
จ�ำนวน 39 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.00 จากจ�ำนวนโรงงาน
ที่ ข ออนุ ญ าตทั้ ง หมด เงิ น ลงทุ น 1,343.50 ล้ า นบาท และมี
การจ้างงาน 1,161 คน รองลงมา อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม
กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีโรงงาน จ�ำนวน
35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.33 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด
เงินลงทุน 1,751.71 ล้านบาท การจ้างงาน 1,186 คน และ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครือ่ งเรือน เครือ่ งตบแต่ง
ในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ มีโรงงาน จ�ำนวน 20 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 เงินลงทุน 486.34 ล้านบาท การจ้างงาน 721 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จ�ำนวนโรงงานขออนุญาต
ประกอบกิจการใหม่ลดลง ร้อยละ 10.71 โดยประเภทอุตสาหกรรม
ที่มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์จากพืช อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์โลหะ โลหะขั้ น มู ลฐาน
เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 จ�ำแนกรายจังหวัด

0
2

0

14

0

13

0

104

19
13

689

272
18

7

130

41

37

302
1,717

1,226

พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จ�ำนวน 41 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 27.33 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
37 แห่ง ร้อยละ 24.67 จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 19 แห่ง ร้อยละ 12.67
และจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 18 แห่ง ร้อยละ 12.00 โดยจังหวัด
ที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมาได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มี
จ�ำนวนโรงงานลดลงมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท และสระบุรี ตามล�ำดับ
ส่วนจังหวัดที่มีจ�ำนวนการจ้างงานลดลงมากที่สุด คือ จังหวัด
สมุทรปราการ รองลงมา ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
และอ่างทอง ตามล�ำดับ

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562
อุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 4 ป 2562 (ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 (ต.ค.-ธ.ค.)

โรงงาน (แห่ง)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

โรงงาน (แห่ง)

21

3,502.04

2,223

16

728.64

359

5

599.00

313

4

11,710.08

136

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑจากไม้ เครื่องเรือน
เครื่องตบแต่งในอาคาร และผลิตภัณฑอโลหะ

14

796.13

590

20

486.34

721

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก

43

2,050.00

1,329

35

1,751.71

1,186

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟา และยานพาหนะ

52

4,816.36

4,234

39

1,343.50

1,161

การผลิตอื่นๆ

33

1,282.00

659

36

1,117.77

891

168

13,045.53

9,348

150

17,138.04

4,454

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช
สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว

รวมทั้งสิ้น

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม-ธั นวาคม)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก�ำลั ง แรงงานรวม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 2.99 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ผู้มีงานท�ำ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก คือ
อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ว่างงาน
เพิ่มขึ้น 1.68 เท่า อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.42 เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.93

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562
สถานภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปก่อน

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ป 2562

ป 2563

จํานวน

(ร้อยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

15,001,206

15,113,007

111,801

0.75

2. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
(กําลังแรงงานรวม)

10,380,627

10,690,904

310,277

2.99

2.1 ผู้มีงานทํา

10,268,848

10,425,810

156,961

1.53

2.2 ผู้ว่างงาน

96,581

259,161

162,580

168.34 (1.68 เท่า)

2.3 ผู้ที่รอฤดูกาล

15,198

5,933

-9,265

-60.96

4,620,579

4,422,103

-198,476

-4.30

0.93

2.42

-

-

3. ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
4. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 15,113,007 คน ก�ำลังแรงงานรวม 10,690,904 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 ก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.99 ส�ำหรับ
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 4,844,931 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.06 โดยเป็นผูท้ จี่ บระดับอุดมศึกษา สายวิชาการมากที่สุด
ร้ อ ยละ 73.64 จากผู ้ ที่จ บการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษาทั้งหมด
รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน
4,580,793 คน ร้ อยละ 30.31 ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย

จ�ำนวน 2,999,703 คน ร้อยละ 19.85 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 2,614,544 คน ร้อยละ 17.30 เมื่อเปรีย บเที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณารายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 50.65 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.89
และจั ง หวั ด นนทบุ รี ร้ อ ยละ 9.72 ทุ ก จั ง หวั ด ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด
ยกเว้น จังหวัดปทุมธานี

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ปี 2561 ถึงปี 2563
จำ�นวน (คน)
10,800,000
10,700,000
10,600,000
10,500,000
10,400,000
10,300,000
10,200,000
10,100,000
10,000,000

ผู้มีงานทํา

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

กําลังแรงงาน
10,690,904

10,374,045
10,252,438

ป 2561

10,380,627 10,425,810
10,268,849

ป 2562

ป 2563

การมีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,425,810 คน คิดเป็นร้อยละ 68.99
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจ ารณาจัง หวัด พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานท�ำมากที่สุด จ�ำนวน 5,349,947 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.31 จากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด รองลงมา
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 1,371,893 คน ร้อยละ 13.16
จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 972,952 คน ร้อยละ 9.33 จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 941,601 คน ร้อยละ 9.03 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 506,969 คน ร้อยละ 4.86 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนผู ้ มี ง านท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.53 กรุง เทพมหานคร
ผู ้ มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ�ำนวน 2,469,647 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.69 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,064,864 คน ร้อยละ 19.81
ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 993,074 คน ร้อยละ 9.53
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า จ�ำนวน 852,395 คน ร้อยละ 8.18

และการก่อสร้าง จ�ำนวน 700,059 คน ร้อยละ 6.71 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น การก่อสร้างมีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้
มากที่สุด รองลงมา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การขนส่ง
และสถานทีเ่ ก็บสินค้า และการท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ตามล�ำดับ
ส�ำหรั บ ประเภทอาชี พ พบว่ า พนั ก งานบริ ก ารและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด
จ�ำนวน 2,337,609 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบ
จ�ำนวน 1,573,289 คน ร้ อ ยละ 15.09 ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
ความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จ�ำนวน
1,268,716 คน ร้อยละ 12.17 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
จ�ำนวน 1,081,386 คน ร้อยละ 10.37 และอาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่าง ๆ
ด้านการขายและการให้บริการ จ�ำนวน 1,017,749 คน ร้อยละ 9.76
โดยผู ้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมาย ข้ า ราชการระดั บ อาวุ โ สและผู ้ จั ด การ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562
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เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,848,548 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.91 โดยจบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สายวิชาการมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 74.63 จากผูท้ จี่ บการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า
จ�ำนวน 2,745,027 คน ร้อยละ 26.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 2,024,523 คน ร้อยละ 19.42 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 1,746,390 คน ร้อยละ 16.75 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ผูม้ งี านท�ำทีจ่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดั บ ประถมศึกษาและต�่ำกว่า และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ส่วนผูม้ งี านท�ำทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีจ�ำนวนลดลง

เมือ่ พิจารณาชัว่ โมงการท�ำงาน ปรากฏว่า เป็นผูท้ ที่ �ำงาน
ระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 7,038,135 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.51 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป
ต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,837,121 คน ร้อยละ 17.62 ท�ำงานระหว่าง
35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 956,830 คน ร้อยละ 9.18 และ
ท�ำงานระหว่าง 30-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 215,496 คน
ร้อยละ 2.07 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผู้มีงานท�ำระหว่าง 35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด รองลงมา ผู้มีงานท�ำระหว่าง 10-19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

การว่างงาน
ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 6,057,340 คน คิดเป็นร้อยละ 58.10 รองลงมา ท�ำงานส่วนตัว
จ�ำนวน 2,251,878 คน ร้อยละ 21.60 เป็นลูกจ้างรัฐบาล จ�ำนวน
943,367 คน ร้อยละ 9.05 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ�ำนวน 808,524 คน
ร้อยละ 7.76 เป็นนายจ้าง จ�ำนวน 363,223 คน ร้อยละ 3.48
และการรวมกลุ่ม 1,478 คน ร้อยละ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ลูกจ้างเอกชน ผู้ท�ำงานส่วนตัว
ช่วยธุรกิจในครัวเรือน และการรวมกลุ่มมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 259,161 คน
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น 1.68 เท่า โดยมีอตั ราการว่างงาน
อยู่ที่ร้อยละ 2.42 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 0.93 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดชัยนาท มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อ ยละ 3.42
รองลงมา จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 3.22 จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 2.71
และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 2.46 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดทีม่ ี
อัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 0.99

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2552 - ปี 2563
ผู้ว่างงาน (คน)

อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ภาวะตลาดแรงงาน
ความต้ องการแรงงาน

ข้ อ มู ล ให้ บ ริ ก ารจั ด หางานของกรมการจั ด หางาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 27,623 อัตรา
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก คือ การขายปลีก

ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และการก่อสร้างอาคาร

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2561 ถึง ปี 2563

อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 8,455 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 30.61 รองลงมา การขายส่งและการขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 8,324 อั ต รา ร้ อ ยละ 30.13 ที่ พั ก แรมและบริ ก าร
ด้ านอาหารจ�ำนวน 2,185 อัตรา ร้อยละ 7.91 การก่อสร้าง
จ�ำนวน 1,858 อัตรา ร้อยละ 6.73 และกิจกรรมทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และวิชาการ จ�ำนวน 1,772 อัตรา ร้อยละ 6.41
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงาน
โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 30.27 ส�ำหรั บ สาขาอุ ต สาหกรรม
ที่ มี ความต้ องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การขายปลีก
ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละจัก รยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม และการการก่อสร้างอาคาร
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โดยสาขาอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น มาก
คือ การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร และการก่อสร้างอาคาร ตามล�ำดับ ภาคอุตสาหกรรม
ต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน
8,510 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.81 รองลงมา ระดับประถมศึกษา
และต�ำ่ กว่า จ�ำนวน 4,286 อัตรา ร้อยละ 15.52 ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 4,227 อัตรา ร้อยละ 15.30 ระดับ ปวส. จ�ำนวน 4,056 อัตรา
ร้อยละ 14.68 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 3,962 อัตรา ร้อยละ 14.34
ส่ว นใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน
8,154 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.52 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี
จ�ำนวน 7,455 อัตรา ร้อยละ 26.99 และอายุระหว่าง 30-39 ปี
จ�ำนวน 6,159 อัตรา ร้อยละ 22.30

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)

ประเภทอุตสาหกรรม

ป 2562

เกษตรกรรม การปาไม้ และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต และจักรยานยนต
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ
ที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมขององคการระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
รวม

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

76
53
7,949
42
7
527
4,963
656
1,637
967
506
300
958
1,518
321
61
346
41
255
22
0
21,205

การเปลี่ยนแปลง

ป 2563 จํานวน (อัตรา)
267
191
319
266
8,455
506
126
84
45
38
1,858
1,331
8,324
3,361
707
51
2,185
548
556
-411
737
231
797
497
1,772
814
433
-1,085
392
71
113
52
373
27
0
-41
155
-100
9
-13
0
27,623

0
6,418

ร้อยละ
251.32
501.89
6.37
200.00
542.86
252.56
67.72
7.77
33.48
-42.50
45.65
165.67
84.97
-71.48
22.12
85.25
7.80
-100.00
-39.22
-59.09
0
30.27

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้ น ฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 10,230 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 37.03 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 5,491 อัตรา ร้อยละ 19.88 เสมียนเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 3,374 อัตรา ร้อยละ 12.21 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3,186 อัตรา ร้อยละ 11.53 และผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จ�ำนวน 1,895 อัตรา ร้อยละ 6.86
ส�ำหรับสาขาอาชีพย่อยทีม่ คี วามต้องการแรงงานมาก ได้แก่ แรงงาน
บรรจุผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า พนักงาน
รับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนสินค้าอื่น ๆ
และแม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563

ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

ประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าอื่น ๆ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสินค้า
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เสมียน เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝมือในธุรกิจต่าง ๆ
ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ช่างทาสีและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจำาหน่ายสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานรัฐบาล
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกวิศวกรและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วิศวกรโยธา
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก , ช่างเย็บ ช่างปั กด้วยเครื� องจักร
ผู้ปฏิบัติงานฝมือด้านการเกษตรและประมง
ผู้เลี้ยงผึ้งและผู้เลี้ยงไหม
ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก , ผู้ผลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำา
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จํานวน (อัตรา)
10,230
4,215
3,860
1,276
5,491
2,840
992
820
3,374
829
775
637
3,186
652
488
446
1,895
235
221
219
1,147
524
149
105
1,124
351
176
86
733
491
88
20
443
333
102
5

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และปี 2562

ผูส้ มัครงาน
ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 32,694 คน เป็นชาย จ�ำนวน 14,167 คน
หญิง จ�ำนวน 18,527 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมาก คือ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน 22,622 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 69.19 รองลงมา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน
2,282 คน ร้ อ ยละ 6.98 และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จ�ำนวน
1,773 คน ร้อยละ 5.42 ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ�ำนวน 13,751 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 7,635 คน ร้อยละ 23.35 ระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า จ�ำนวน 4,628 คน ร้อยละ 14.16 ระดับ ปวส. จ�ำนวน
3,474 คน ร้อยละ 10.63 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 2,806 คน
ร้อยละ 8.58 ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีผู้สมัครงานมากที่สุด จ�ำนวน 14,144 คน คิดเป็นร้อยละ 43.26
รองลงมา พนั กงานบริก าร พนัก งานขายในร้านค้าและตลาด
จ�ำนวน 5,127 คน ร้อยละ 15.68 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 4,663 คน
ร้อยละ 14.26 ช่างเทคนิคต่าง ๆ จ�ำนวน 4,098 คน ร้อยละ 12.53
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,942 คน ร้อยละ 5.94
ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 9,405 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.77 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี จ�ำนวน
9,004 คน ร้อยละ 27.54 และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน
6,714 คน ร้อยละ 20.54

การบรรจุงาน
ผู ้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน จ�ำนวน 28,054 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 10,964 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.08 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 7,191 คน ร้อยละ 25.63 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

และวิชาการ จ�ำนวน 2,207 คน ร้อยละ 7.87 ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร จ�ำนวน 1,942 คน ร้อยละ 6.92 และ
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จ�ำนวน 937 คน ร้อยละ 3.34
โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการ
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น
การบรรจุงานเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 50.37 ส�ำหรับประเภทอาชีพ
พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐาน มีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 13,477 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 5,516 คน ร้อยละ 19.66 เสมียน
เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 3,063 คน ร้อยละ 10.92 ช่ า งเทคนิ ค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2,914 คน ร้อยละ 10.39
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,149 คน ร้อยละ
4.10 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 12,894 คน คิดเป็นร้อยละ 45.96 รองลงมา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ�ำนวน 5,568 คน ร้ อ ยละ 19.85 ระดั บ
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 3,991 คน ร้อยละ 14.23
ระดับ ปวส. จ�ำนวน 3,086 คน ร้อยละ 11.00 และระดับ ปวช.
จ�ำนวน 2,276 คน ร้อยละ 8.11 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 18–24 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 8,132 คน คิดเป็นร้อยละ
28.99 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี จ�ำนวน 7,910 คน
ร้อยละ 28.20 และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน 5,956 คน
ร้อยละ 21.23 ตามล�ำดับ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 4 ของปี 2563 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 531 คน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 72.10 โดยเดินทางไป

ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานมากที่สุด รองลงมา บริษัท
จัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้างส่งไปฝึกงาน
และกรมการจัดหางานจัดส่ง ตามล�ำดับ ส่วนผูท้ เี่ ดินทางในลักษณะ
Re-entry visa มีจ�ำนวน 104 คน

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562

แรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไปท�ำงาน
ต่ า งประเทศ มีจ�ำนวน 531 คน เป็นชาย 399 คน หญิง 132 คน
โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ�ำนวน 194 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.53 รองลงมาจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 57 คน
ร้อยละ 10.73 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 55 คน ร้อยละ 10.36
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 53 คน ร้อยละ 9.98 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 49 คน ร้อยละ 9.23 เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น แรงงานไทยที่ เ ดิ น ทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศลดลง ร้อยละ 72.10 เมือ่ พิจารณาประเภทการเดินทาง
พบว่า จะเดินทางไปท�ำงานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน
มากที่ สุ ด จ�ำนวน 176 คน รองลงมา บริษัท จัดหางานจัดส่ง
จ�ำนวน 140 คน แจ้ ง การเดินทางด้วยตนเอง จ�ำนวน 54 คน
นายจ้างส่งไปฝึกงาน จ�ำนวน 40 คน และกรมการจัดหางานจัดส่ง
14
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จ�ำนวน 17 คน ส่ว นผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa
มีจ�ำนวน 104 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
มีผู้เดินทางลดลงเกือบทุกประเภทการเดินทาง ยกเว้น บริษัท
จัดหางานจัดส่ง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป มากที่ สุ ด จ�ำนวน 208 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 39.17 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 168 คน
ร้อยละ 31.64 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ�ำนวน
113 คน ร้อยละ 21.28 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 42 คน
ร้อยละ 7.91 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นทุกระดับ
การศึกษาเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คื อ ประเทศแถบเอเชี ย โดยจะเดิ น ทางไปประเทศญี่ ปุ ่ น
มากที่ สุ ด รองลงมา ไต้ ห วั น และบั ง กลาเทศ ล�ำดั บ ถั ด มา
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะเดินทางไปท�ำงานในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากทีส่ ดุ กลุม่ ประเทศยุโรป เดินทางไปท�ำงาน
ในประเทศออสเตรียมากทีส่ ดุ โดยประเทศทีม่ แี รงงานไทยเดินทาง

ไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน บังกลาเทศ ลาว
อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม ฮ่องกง แอฟริกาใต้
และมาเลเซีย ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพทีแ่ รงงานไทยเดินทาง
ไปท�ำงาน ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ วิศวกร กรรมกรหรือคนงาน
คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และช่างเชื่อม

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว
การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่
ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10,112 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชั่ ว คราว จ�ำนวน 5,876 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.11
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จ�ำนวน 2,290 คน ร้ อ ยละ 22.65 และ
ตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 1,946 คน ร้อยละ
19.24 โดยสัญชาติญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด
จ�ำนวน 1,646 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28 รองลงมา ได้แ ก่
สัญชาติจีน จ�ำนวน 1,561 คน ร้อยละ 15.44 สัญชาติฟิลิปปินส์
จ�ำนวน 964 คน ร้อยละ 9.53 สัญชาติอินเดีย 442 คน ร้อยละ
4.37 และสัญชาติอังกฤษ จ�ำนวน 425 คน ร้อยละ 4.20 ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผูจ้ ดั การ จ�ำนวน
4,085 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมา ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 2,583 คน ร้อยละ 25.54 อาชีพงานพื้นฐาน
จ�ำนวน 1,240 คน ร้อยละ 12.26 ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ จ�ำนวน
923 คน ร้อยละ 9.13 และพนักงานบริการ พนักงานขาย จ�ำนวน
582 คน ร้อยละ 5.76 ส่วนสาขาอาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ให้ ท�ำงานใหม่ ม าก 5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้

จัดประเภทไว้ ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารทัว่ ไป อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ และครูประถมศึกษา
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาของคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 4,655 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03 รองลงมา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 490 คน ร้อยละ 4.85 ระดับ
ปริญญาโท จ�ำนวน 373 คน ร้อยละ 3.69 และระดับ ม.6/ปวช.
จ�ำนวน 195 คน ร้อยละ 1.93 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้
คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8,104 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.14 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
581 คน ร้อยละ 5.75 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 508 คน ร้อยละ
5.02 และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 398 คน ร้อยละ 3.94 ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ท�ำงานใหม่ลดลง ร้อยละ 40.71 โดยประเภทชั่วคราว ลดลง
ร้อยละ 58.10 และประเภทส่งเสริมการลงทุน ลดลงร้อยละ 22.21
ส่วนประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) เพิ่มขึ้นประมาณ
22 เท่า
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2563 และ ปี 2562
จังหวัด

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2562

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2563

กรุงเทพมหานคร

13,497

8,104

-39.96

ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
อ่างทอง
รวม

10
480
698
1,262
284
708
58
45
14
17,056

27
398
508
336
36
581
96
22
4
10,112

170 (1.7 เท่า)
-17.08
-27.22
-73.38
-87.32
-17.94
65.52
-51.11
-71.43
-40.71

ที่มา : สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
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การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ผู ้ ด ำ � เนิ น การ...
ที่ปรึกษา

นายส ุชาติ พรชัยวิเศษก ุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายอรเทพ อินทรสก ุล

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผูด้ �ำเนินการ
นางสาวบ ุญณิศา เมืองจันทร์		
นางสาวภัทศา ธนัชชนม์		
นางวาสนา เสนีวงศ์ ณ อย ุธยา	
นางสาวมัณฑนา แซ่ค�ำ			
นางสาวปัณฑาวีย ์ เพียรพา		

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
นักสถิติ
นักวิชาการแรงงาน

