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ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เมษายน-มิถุนายน) 
ภาวะเศรษฐกิจ 
          ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่  2 ปี 2565 
ขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกสาขาธุรกิจ 
และทรงตัวจากไตรมาสก่อน ภายหลังจากภาครัฐผ่อน
คลายนโยบายการเปิดประเทศและเศรษฐกิจในประเทศ
ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ประกอบกับภาคการผลิตเพ่ือส่งออกได้
ปัจจัยบวกจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม หลายธุรกิจยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนทาง
ธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งจากราคาพลังงานและวัตถุดิบ ค่าขนส่ง 
รวมถึงปัญหา Supply disruption และปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
ภาคธุรกิจยังเผชิญความเสี่ยงด้านลบที่เพ่ิมขึ้นจากก าลัง
ซื้อของผู้บริโภคท่ีเปราะบางจากปัญหาค่าครองชีพที่อยู่ใน
ระดับสูง และการฟ้ืนตัวแบบไม่ทั่วถึงในแต่ละสาขาธุรกิจ 
(Uneven recovery) ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
          ธุ รกิจการผลิตขยายตัว เล็กน้อยจากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจผลิตเพ่ือส่งออก อาทิ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟูาฟ้ืน
ตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ 
บางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาทิ       
การผลิตอาหารแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋องได้รับ
ค าสั่งซื้อเพ่ิม โดยนอกจากจะได้อานิสงส์จากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนแล้วยังได้รับผลบวกจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับผู้ผลิตอาหาร
แปรรูป เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศที่ได้รับปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายมาตรการ
ของภาครัฐและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
การผลิตในภาพรวมยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากปัญหา 
Supply disruption ที่ถูกซ้ าเติมจากมาตรการล็อกดาวน์   
ในเมืองส าคัญของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ รวมถึงราคาวัตถุดิบ
และพลังงาน และต้นทุนค่าขนส่งที่อยู่ ในระดับสูง  

1 

เป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการผลิต แม้ผู้ประกอบการมีการ
ปรับตัวเพ่ือบรรเทาปัญหาไปบางส่วนแล้วแต่หากปัญหา
ยังยืดเยื้อ จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของภาคการ
ผลิตในระยะต่อไป 
          ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อน หลังมีการยกเลิกระบบ 
Test & Go ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
พ้ืนที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารเริ่มปรับ
เพ่ิมความถี่เที่ยวบินและเส้นทางการบินรวมทั้งเส้นทาง
การเดินรถ แต่ยังต่ ากว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดฯ      
ในปี 2563 เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารที่มีผู้ใช้บริการ
ภายในร้านเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิต
ตามปกติมากขึ้นตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด
ของ Omicron ที่ลดลง แต่ผู้ประกอบการคาดว่ายอดขาย    
อาจยังไม่กลับไปเท่ากับระดับก่อนโควิด จากรายได้ของ
ผู้บริ โภคที่ยัง ฟ้ืนตัวไม่ เต็มที่  และค่าครองชีพที่อยู่       
ในระดับสูง ท าให้มีการปรับตัวไปประกอบอาหาร       
ในครัวเรือนมากขึ้น ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้ายังขยายตัว
ได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
แบบควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ในกลุ่มธุรกิจอาหาร  
แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง รวมถึงการขนส่งสินค้าให้กลุ่ม
ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มธุรกิจ e-Commerce 
          ธุรกิจการค้าขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียว      
ปีก่อน จากความต้องการบริโภคสินค้าหมวด FMCG   
และสินค้าจ าเป็นที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับยอดขาย
รถยนต์ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ าในปีก่อนที่เป็น
ช่วงที่การแพร่ระบาดรุนแรงและภาครัฐมีการยกระดับ
การควบคุมด้านสาธารณสุข อาทิ การประกาศเลื่อน
เวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า ขณะที่ความต้องการบริโภค
หมวดสินค้าก่ึงคงทนปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อเฉพาะ
สินค้าจ าเป็น และการเริ่มกลับไปท างานที่ออฟฟิศส่งผลให้ 
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ความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์บาง
ประเภทลดลง เช่น คอมพิวเตอร์ HDD และโคมไฟ      
แต่หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่าธุรกิจภาค
การค้าลดลงเล็กน้อยโดยแม้ยอดขาย FMCG เพิ่มขึ้นจาก
ปัจจัยชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจัดท า
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร้านค้า แต่ก าลังซื้อ          
ที่เปราะบางและราคาสินค้าหลายรายการที่ปรับขึ้น
ต่อเนื่อง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการบริโภคภาครัฐ
หมดลงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวในภาคการค้า และเป็น
แรงกดดันต่อการฟื้นตัวในระยะต่อไป 
          การลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกัน 
ปีก่อนแต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่ สะท้อนจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนตามแผนประจ าปีที่วางไว้ เช่น ระบบ IT 
ระบบ Automation และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสอดคล้องกับธุรกิจการบินที่
ลงทุนเฉพาะในส่วนการซ่อมบ ารุง เพื่อให้สามารถ
กลับมาใช้งานและรองรับจ านวนเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น 
ส่วนธุรกิจขนส่งเน้นขยายการลงทุนคลังสินค้าทั้งแบบ
ปกติและแบบควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ตามการเติบโต
ของธุรกิจ e-Commerce และกลุ่มอาหาร ส่วนธุรกิจใน
ภาคการค้าเป็นการลงทุนปรับปรุงและขยายสาขา
หลังจากชะลอแผนการลงทุนไปในช่วงก่อนหน้า โดยจะ
เน้นในพื้นที่ที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น 
พื้นที่ท่องเที่ยว ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัว
โครงการใหม่เพิ่มขึ้น โดยเน้นกลุ่มบ้านแนวราบราคาสูง
เป็นส าคัญ 
          การจ้างงานทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน ยกเว้นธุรกิจบริการและท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการค้าที่มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการขยายสาขา
ของธุรกิจค้าปลีก ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะพื้นฐานและแรงงานต่างด้าวยังมีอยู่ โดยเฉพาะใน    
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและธุรกิจก่อสร้างรวมถึง
ธุรกิจบริการ ท าให้มีการดึงแรงงานระหว่างอุตสาหกรรม
ด้วยการปรับเพิ่มค่าแรง โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งสินค้า  
 

ท าให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมออกไปประกอบ
อาชีพขนส่งบางส่วน 
การลงทุน 
          การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 
มี จ านวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิ จการใหม่        
จ านวน 99 แห่ง ลดลงร้อยละ 45.30 เงินลงทุน 
26 , 754 . 86  ล้ านบาท  เ พ่ิ ม ขึ้ น ร้ อยล ะ  82 . 0 9            
และมีการจ้ า งงาน 5,356 คน เพ่ิมขึ้ นร้ อยละ 8.22           
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีจ านวน         
โรงงานขออนุญาตเปิด กิจการใหม่มากที่ สุด  คือ 
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ โลหะ โลหะขั้ นมู ลฐาน 
เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟูา และยานพาหนะ มีโรงงาน 
จ านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.31 จากจ านวนโรงงาน    
ที่ขออนุญาตทั้งหมด เงินลงทุน 20,612.36 ล้านบาท 
และมีการจ้างงาน 3,387 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้งจ านวนโรงงาน 
เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการ มีจ านวนโรงงานขออนุญาตเปิด     
กิ จการ ใหม่มากที่ สุ ด  รองลงมา ได้ แก่  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี      
ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ จังหวัด
พร ะนครศรี อ ยุ ธ ย า  ร อ งล งม า  ไ ด้ แก่  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จังหวัดที่มีจ านวนโรงงานและการจ้างงานลดลง        
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร 
ภาวะการมีงานท าและการว่างงาน 
          ก าลังแรงงานรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.48 จาก     
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.28 
โ ด ย อุ ตส า ห ก ร ร ม ที่ มี ผู้ มี ง า น ท า ม า ก ที่ สุ ด  คื อ 
อุ ตส าหกร รมการผลิ ต  รองล งม า  ก า รข ายส่ ง                
การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ว่างงานลดลง ร้อยละ 26.87 
อัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 1.47 ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.12 
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ผู้มีงานท า   
          ผู้มีงานท า มีจ านวน 11,080,591 คน คิดเป็น   
ร้ อยละ  69 . 68  ของประชากรอายุ  15  ปี ขึ้ น ไป             
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานท า
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.28 โดยกรุงเทพมหานคร มีจ านวน       
ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท าในอุตสาหกรรม  
การผลิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.73 รองลงมา     
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ร้อยละ 20.42 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
ร้อยละ 9 .23 และการขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้า     
ร้อยละ 8.26 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ มีจ านวนผู้มีงานท าเ พ่ิมขึ้นมากที่สุด 
พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ านวนผู้มีงานท า  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.38 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ ร้อยละ 16.88 ผู้ มี งานท าส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.82 โดยจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 75.19 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด ส าหรับสถานภาพการท างาน เป็นลูกจ้าง
ภ า ค เ อ ก ช น ม า ก ที่ สุ ด  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5 7 . 3 5             
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลูกจ้าง
เอกชน ผู้ท างานส่วนตัว และลูกจ้างรัฐบาล มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น ส่วนชั่วโมงการท างานเป็นผู้ที่ท างานระหว่าง 
40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.24 
การว่างงาน  
 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ผู้ว่างงาน มีจ านวน 
165,295 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
26.87 โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ร้อยละ 1.47 ลดลงจาก      
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.12  เมื่อพิจารณา 
อัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสระบุรี      
มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.34 รองลงมา 
จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 
2.29 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.12 ตามล าดับ 
ส่วนจังหวัดที่มี อัตราการว่างงานต่ าสุด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.04  
 

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ความต้องการแรงงาน  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีความต้องการแรงงาน 
จ านวน 41,731 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ
แรงงานมาก คือ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งการขายปลีกการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
33.58 รองลงมา ระดับ ปวช. ร้อยละ 14.21 และระดับ 
ปวส. ร้อยละ 13.58 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมา     
อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 25.78 และอายุระหว่าง 
30-39 ปี ร้อยละ 22.45 ส าหรับประเภทอาชีพ พบว่า 
อาชีพงานพ้ืนฐาน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่      
ร้อยละ 14.86 และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติ งานที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 12.62  

 
ผู้สมัครงาน  
 ผู้สมัครงาน มีจ านวน 35,203 คน เป็นชาย 
จ านวน 14,418 คน หญิง จ านวน 20,785 คน โดยจังหวัด
ที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 60.65 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 
14.71 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 7.41 
ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมา ระดับปริญญาตรี      
ร้อยละ 23.17 และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า       
ร้อยละ 17.63 ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พ้ืนฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.43 
รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 22.24 และ         
ช่างเทคนิคต่าง ๆ ร้อยละ 13.24 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.14 รองลงมา 
อายุระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 24.98 และอายุระหว่าง 
25–29 ปี ร้อยละ 18.39 
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การบรรจุงาน  
          ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จ านวน 28,534 คน 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ 
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การขาย
ส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ      
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
49.13 ส าหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน      
มีการบรรจุงานมากที่สุ ด คิด เป็นร้อยละ 45.61 
รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 15.62 และ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 
14.71  ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษา 
มีการบรรจุงานมากที่สุ ด คิด เป็นร้อยละ 47.49 
รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 
20.16 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.96 เป็นการ
บรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33.57 รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 
25.67 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 16.91 
ตามล าดับ 
การไปท างานต่างประเทศ   
          ในช่วงของไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 แรงงาน
ไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ       
มีจ านวน 1,295 คน เป็นชาย 791 คน หญิง 504 คน 
โดยมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.01 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 
1 2 . 9 0  แล ะจั ง ห วั ดปทุ ม ธ านี  ร้ อ ย ล ะ  1 1 . 5 8            
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทย
ที่เดินทางไปท างานต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25.61 
เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า เดินทาง     
ไปท างานในลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด  

รองลงมา นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน แจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน และกรมการ
จัดหางานจัดส่ง เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า 
แรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บอนุญาตให้ เดิ นทาง ไปท า งาน
ต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.74 ระดับ ปวช./ปวส./
ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 18.53 และระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 7.03 โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไป
ท างาน 10 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุุน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บังคลาเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม ลาว และอินเดีย ตามล าดับ ส่วนประเภทอาชีพ
ที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน ได้แก่ นวดแผนโบราณ 
วิศวกร คนงานเกษตร ช่ างเชื่อม และคนงานผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ 
การท างานของคนต่างด้าว 
          ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565 มีคนต่างด้าวใน 10 
จังหวัดภาคกลางคงเหลือ จ านวน 909,320 คน แยกเป็น
แรงงานประเภทฝีมือ จ านวน 92,027 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.12 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว) 
จ านวน 805,092 คน ร้อยละ 88.54 และชนกลุ่มน้อย 
(จีนฮ่อฯลฯ) /ตลอดชีพ จ านวน 12,201 คน ร้อยละ 1.34 
จั ง ห วั ด ที่ มี ค น ต่ า ง ด้ า ว ค ง เ ห ลื อม า ก ที่ สุ ด  ไ ด้ แ ก่ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 514,043 คน คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 56.53 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
145,685 คน ร้อยละ 16.02 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
108,539 คน ร้อยละ 11.94 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
79,021 คน ร้อยละ 8.69 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 25,633 คน ร้อยละ 2.82 
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

                 (เมษายน – มิถุนายน) 
ภาวะเศรษฐกิจ 
          ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ร ายงาน เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสที่  2          
ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสแรกของปี 2565       
ด้านการใช้จ่ายการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและ     
การส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น การส่งออกสินค้า    
การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 
ขณะที่ ก ารล งทุ นภาครั ฐปรั บตั วลดลงต่ อ เนื่ อ ง         
ด้านการผลิต สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมฯ รวมทั้งสาขา
ขนส่งและสถานที่ เก็บสินค้าขยายตัวเร่ งขึ้น สาขา
เกษตรกรรมและสาขาการไฟฟูาและก๊าซฯ ชะลอตัว 
ในขณะที่สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสาขา      
การก่อสร้างปรับตัวลดลง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 ขยายตัว
จากไตรมาสแรกของปี 2565 ร้อยละ 0.7  
          การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวใน
เกณฑ์สูงร้อยละ 6.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนปรับตัว
เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยการใช้จ่ายหมวดบริการ
ขยายตัวร้อยละ 13.7 เร่ งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ            
4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของ   
การใช้ จ่ าย ในกลุ่ ม โ ร งแรมและภั ตตาคาร  และ         
กลุ่ ม นั นทนาการและวัฒนธรรมร้ อยล ะ  5 6 . 9          
และร้อยละ 6.8 ตามล าดับ และการใช้จ่ายหมวดสินค้า
กึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ 1.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่ง
ขึ้นของการใช้จ่ายหมวดเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่ง 
และกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.4 
ตามล าดับ ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว
ร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอลงของการใช้จ่ายกลุ่มไฟฟูาและก๊าซฯ  

ที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า และการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
คงทนขยายตัวร้อยละ 3.4 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของ
การใช้จ่ายเพ่ือซื้อยานพาหนะ ร้อยละ 10.7 เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ 14.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า      
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ       
34.9 จากระดับ 37.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความ
กังวลเกี่ ยวกับการเ พ่ิมขึ้นของภาระค่ าครองชีพ
ท่ามกลางความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภค   
ของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 2.4 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 7.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่าย
การโอนเพ่ือสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส าหรับ
สินค้าและบริการในระบบตลาดขยายตัวร้อยละ 17.0 
ชะลอลงจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 87.6       
ในไตรมาสก่อนหน้า ค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง 
เงินเดือน) และค่าซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 
1.3 และร้อยละ 0.1 ตามล าดับ ส าหรับอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสนี้       
อยู่ที่ ร้อยละ 22.9 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 1.0      
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการลดลงของการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ    
9.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 4.7  ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยเป็นผลจากการลดลงของการลงทุนรัฐบาล   
ร้อยละ 15.1 ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจขยายตัว    
ร้อยละ 2.9 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 18.0 (สูงกว่าอัตรา
เบิกจ่ายร้อยละ 15.1 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวั
ของการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 3.3  
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เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ขณะที่การลงทุนก่อสร้างลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7    
ร้อยละ 1.3 แต่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 8.0 
ในไตรมาสก่อนหน้า และหมวดการก่อสร้างเอกชนอ่ืนๆ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 40.9 ตามการลดลงของกิจกรรมการ
ก่อสร้างรถไฟฟูาสายสีเหลืองและสายสีชมพู ซึ่งอยู่ในช่วง
สุดท้ายของการก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มเปิดให้บริการ
บางส่วนในปีนี้   
          ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงาน
ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ขยายตัว
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกสาขาธุรกิจ และ
ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ภายหลังจากภาครัฐผ่อนคลาย
นโยบายการเปิดประเทศและเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัว
ต่อเนื่อง ประกอบกับภาคการผลิตเพ่ือส่งออกได้ปัจจัย
บวกจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม หลายธุรกิจยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนทาง
ธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งจากราคาพลังงานและวัตถุดิบ ค่าขนส่ง 
รวมถึงปัญหา Supply disruption และปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้  ภาคธุรกิจยังเผชิญความเสี่ยงด้านลบ        
ที่ เ พ่ิมขึ้ นจากก าลั งซื้ อของผู้ บริ โภคที่ เปราะบาง         
จากปัญหาค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง และการฟ้ืนตัว
แบบไม่ทั่วถึงในแต่ละสาขาธุรกิจ (Uneven recovery) 
ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้า 
          ธุรกิจการผลิตขยายตัวเล็กน้อยจากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจผลิตเพ่ือส่งออก อาทิ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องใช้ไฟฟูา
ฟ้ืนตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
นอกจากนี้ บางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
อาทิ การผลิตอาหารแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋อง
ได้รับค าสั่งซื้อเพ่ิม โดยนอกจากจะได้อานิสงส์จากความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนแล้ว ยังได้รับผลบวกจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับผู้ผลิต
อาหารแปรรูป เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจผลิตเพ่ือจ าหน่าย
ในประเทศที่ ได้รับปัจจัยบวกจากการผ่อนคลาย
มาตรการของภาครัฐและการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ  

อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาพรวมยังทรงตัวจาก      
ไตรมาสก่ อน เนื่ องจากปัญหา Supply disruption            
ที่ถูกซ้ าเติมจากมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองส าคัญของจีน 
อาทิ เซี่ยงไฮ้ รวมถึงราคาวัตถุดิบและพลังงาน และต้นทุน
ค่าขนส่งที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการ
ผลิต แม้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวเพ่ือบรรเทาปัญหา
ไปบางส่วนแล้ว แต่หากปัญหายังยืดเยื้อ จะยิ่งส่งผล
กระทบต่อการฟ้ืนตัวของภาคการผลิตในระยะต่อไป 
          ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อน หลังมีการยกเลิก
ระบบ Test & Go ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
เริ่มปรับเพ่ิมความถี่เท่ียวบินและเส้นทางการบิน รวมทั้ง
เส้นทางการเดินรถ แต่ยังต่ ากว่าช่วงก่อนการแพร่
ระบาดฯ ในปี 2563 เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารที่มี
ผู้ใช้บริการภายในร้านเพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่ม
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นตามความรุนแรงของการ
แพร่ระบาดของ Omicron ที่ลดลง แต่ผู้ประกอบการ
คาดว่ายอดขายอาจยังไม่กลับไปเท่ากับระดับก่อนโควิด 
จากรายได้ของผู้บริโภคท่ียังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ และค่าครอง
ชีพที่อยู่ในระดับสูง ท าให้มีการปรับตัวไปประกอบ
อาหารในครัวเรือนมากขึ้น ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้ายัง
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและ
คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ในกลุ่มธุรกิจ
อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง รวมถึงการขนส่งสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มธุรกิจ       
e-Commerce 
          ธุรกิจการค้าขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวปีก่อน 
จากความต้องการบริโภคสินค้าหมวด FMCG และสินค้า
จ า เป็นที่ปรับดีขึ้น  เช่น เดียวกับยอดขายรถยนต์       
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ าในปีก่อนที่เป็นช่วงที่การ
แพร่ระบาดรุนแรงและภาครัฐมีการยกระดับการควบคุม
ด้านสาธารณสุข อาทิ การประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิด
ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ความต้องการบริโภคหมวด
สินค้ากึ่งคงทนปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากพฤติกรรม
การจับจ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อเฉพาะสินค้าจ าเป็น 
และการเริ่มกลับไปท างานที่ออฟฟิศส่งผลให้ความต้องการ 
ใช้เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทลดลง 
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เช่น คอมพิวเตอร์ HDD และโคมไฟ แต่หากเทียบกับ   
ไตรมาสก่อนหน้า พบว่าธุรกิจภาคการค้าลดลงเล็กน้อย
โดยแม้ยอดขาย FMCG เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และการจัดท าโปรโมชั่นส่งเสริม     
การขายของร้านค้า แต่ก าลังซื้อที่เปราะบาง และราคา
สินค้าหลายรายการที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ตลอดจนมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคภาครัฐหมดลงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟ้ืน
ตัวในภาคการค้า และเป็นแรงกดดันต่อการฟ้ืนตัวใน
ระยะต่อไป 
          การลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน
แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ           
ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
สะท้อนจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนตามแผนประจ าปีที่วางไว้ เช่น ระบบ IT ระบบ 
Automation และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสอดคล้องกับธุรกิจการบินที่ลงทุน
เฉพาะในส่วนการซ่อมบ ารุง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งาน
และรองรับจ านวนเที่ยวบินที่จะเพ่ิมขึ้น ส่วนธุรกิจขนส่ง
เน้นขยายการลงทุนคลังสินค้า ทั้งแบบปกติและแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) ตามการเติบโตของธุรกิจ     
e-Commerce และกลุ่มอาหาร ส่วนธุรกิจในภาคการค้า
เป็นการลงทุนปรับปรุงและขยายสาขาหลังจากชะลอ
แผนการลงทุนไปในช่วงก่อนหน้า โดยจะเน้นในพ้ืนที่ที่มี
การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น พ้ืนที่ท่องเที่ยว 
ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการใหม่
เพ่ิมข้ึน โดยเน้นกลุ่มบ้านแนวราบราคาสูงเป็นส าคัญ 
          การจ้างงานทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน    
และไตรมาสก่อน ยกเว้นธุรกิจบริการและท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการค้าที่มีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการขยายสาขา      
ของธุรกิจค้าปลีก ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะพ้ืนฐานและแรงงานต่างด้าวยังมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่ม 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและธุรกิจก่อสร้าง รวมถึง
ธุรกิจบริการ ท าให้มีการดึงแรงงานระหว่างอุตสาหกรรม 
ด้วยการปรับเพ่ิมค่าแรง โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งสินค้า     
ท าให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมออกไปประกอบ 
อาชีพขนส่งบางส่วน 
การลงทุน 
          ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุน     
ใ นภ าคกลา งช่ ว ง ไ ต ร มาสที่  2  ขอ งปี  2 565             
มีจ านวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ 
จ านวน 99 แห่ง ลดลงร้อยละ 45 .30 เงินลงทุน 
26,754.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.09 และ      
มีการจ้างงาน 5 ,356 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.22     
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจังหวัดสมุทรปราการ 
มีจ านวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่มากที่สุด 
          เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ โ ลหะ โลหะขั้ นมู ลฐาน 
เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟูา และยานพาหนะ มีโรงงานขอ
อนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จ านวน 31 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 31.31 จากจ านวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด 
เงินลงทุน 20,612.36 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 
3,387 คน รองลงมา อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 
และผลิตภัณฑ์จากพืช จ านวน 15 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 
15.15 เงินลงทุน 1,076.62 ล้านบาท การจ้างงาน 460 คน 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีจ านวนโรงงาน 14 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 14.14 เงินลงทุน 1,607.54 ล้านบาท 
การจ้างงาน 385 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จ านวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการ
ใหม่ลดลง ร้อยละ 45.30 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีทั้ง
จ านวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 2  
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565  จ าแนกรายจังหวัด 

          พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ 
มีจ านวนโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด 
จ านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.31 รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 19 แห่ง ร้อยละ 19.19 
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี  จ านวน 11 แห่ง      
ร้อยละ 11.11 ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี 

ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จั ง ห วั ด ที่ มี จ า น ว น โ ร ง ง า น ล ด ล ง ม า ก ที่ สุ ด                
คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
ปทุ มธานี  นนทบุ รี  และสมุ ทรปราการ ตามล าดั บ               
ส่วนจังหวัดที่มีจ านวนการจ้างงานลดลงมากที่สุด      
คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 
สระบุรี นนทบุรี และอ่างทอง ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการจ้างงาน จ าแนกรายจังหวัด 
 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และ ปี 2564 
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ตารางที่ 1  แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ าแนกตามจ านวนโรงงาน จ านวนเงินลงทุน และการจ้างงาน 

ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และ ปี 2564 

อุตสาหกรรม 

   ไตรมาสที่ 2 ปี 2564            
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565                
( เม.ย.-มิ.ย.) 
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อาหาร เคร่ืองดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช 22 593.29 731 15 1,076.62 460 

สิ่งทอ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 8 143.81 444 4 740.20 439 

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองเรือน เคร่ืองตบแต่งใน
อาคาร และผลิตภัณฑ์อโลหะ 11 420.72 191 11 322.95 279 

เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก 51 3,046.77 1,309 14 1,607.54 385 

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ 48 4,542.18 1,083 31 20,612.36 3,387 

การผลิตอ่ืนๆ 41 5,946.71 1,191 24 2,395.19 406 

รวมท้ังสิ้น 181 14,693.48 4,949 99 26,754.86 5,356 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง 
ไตรมาสที่ 2  ปี 2565 (เมษายน – มถุินายน) 

ก าลังแรงงานและภาวะการมีงานท า 
          ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าลังแรงงาน
รวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.48 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน     
ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.28 โดยอุตสาหกรรมที่มี       
ผู้มีงานท ามากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน 

เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และ ปี 2564 

สถานภาพแรงงาน 

ไตรมาสที่ 2 
(เมษายน – มิถุนายน) 

การเปลี่ยนแปลง 
จากระยะเดียวกันของปีก่อน 

ปี 2564 ปี 2565 จ านวน (ร้อยละ) 

1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 15,165,907 15,901,045 735,138 4.85 

2. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน  
    (ก าลังแรงงานรวม) 

  
10,662,771 

  
11,246,771 

  
584,000 

  
5.48 

   2.1 ผู้มีงานท า 10,426,236 11,080,591 654,355 6.28 
   2.2 ผู้ว่างงาน 226,023 165,295 -60,728 -26.87 

   2.3 ผู้ที่รอฤดูกาล 10,511 884 -9,627 -91.59 

3. ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 4,503,136 4,654,274 151,138 3.36 

4. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 2.12 1.47     

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน =  ผู้ว่างงาน x 100 
                                    ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 

การขายส่ง การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการ   
ด้านอาหาร ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ว่างงานลดลง ร้อยละ 
26.87 อัตราการว่างงานอยู่ที ่ร้อยละ 1.47 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.12 

ก าลังแรงงาน 
          ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 15,901,045 คน ก าลังแรงงานรวม 11,246,771 คน   
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากร      
อายุ 15 ปีขึ้นไปเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.85 ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.48 ส าหรับระดับการศึกษาของประชากรอายุ   
15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากที่สุด จ านวน 4,969,537 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
โดยเป็นผู้ที่จบระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 74.52 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด รองลงมา เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต่ ากว่า จ านวน 4 ,535,797 คน ร้อยละ 28.53  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3,415,322 คน 
ร้อยละ 21.48 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
2,889,744 คน ร้อยละ 18.17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดี ยวกันของปีก่อน ประชากรอายุ  15  ปีขึ้น ไป            
ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร 
มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
49.39 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.99 
และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 10.31 ประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไปและก าลังแรงงานรวมเพ่ิมขึ้นเกือบทุกจังหวัด    
ยกเว้น จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง  
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก าลังแรงงาน และผู้มีงานท า  
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2563 ถึงปี 2565 

การมีงานท า 
          ผู้มีงานท า มีจ านวน 11,080,591 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 69 .68  ของประชากรอายุ  15  ปีขึ้ น ไป             
เมื่อพิจารณาจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานท า
มากที่สุด จ านวน 5,625,411 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77 
จากจ านวนผู้ มี งานท าทั้ งหมด รองลงมา จั งหวั ด
สมุทรปราการ จ านวน 1,411,550 คน ร้อยละ 12.74 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1,138,755 คน ร้อยละ 10.28 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,097,151 คน ร้อยละ 9.90 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 527,158 คน 
ร้อยละ 4.76 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.28 โดยกรุงเทพมหานคร    
มีจ านวนผู้มีงานท าเ พ่ิมขึ้นมากที่สุด  
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เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า         
เป็นผู้มีงานท าในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ านวน 
2,629,738 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 รองลงมา การขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 
จ านวน 2,262,874 คน ร้อยละ 20.42 ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร จ านวน  1,022,745 คน ร้อยละ 9.23          
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ านวน 914,841 คน     
ร้อยละ 8.26 และการก่อสร้าง จ านวน 604,707 คน      
ร้อยละ 5.46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน    
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์มีจ านวนผู้มีงานท าเ พ่ิมขึ้นมากที่สุด 
รองลงมา การผลิต และกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามล าดับ  

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท ามาก   
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 



แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท า จ าแนกตามประเภทอาชีพ    
             เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564  

          ส าหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการ
และพนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ านวนผู้มีงาน
ท ามากที่สุด จ านวน 2,701,802 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38 
รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จ านวน 1,870,719 คน   
ร้อยละ 16.88 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1,266,846 คน 

ร้อยละ 11.43 อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ด้านการขายและ
การให้บริการ จ านวน 1,243,262 คน ร้อยละ 11.22 
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และ  
อาชีพที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1,033,907 คน ร้อยละ 9.33 
โดยผู้ ปฏิบั ติ ง านใน โ รงงานและเครื่ อ งจั กรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ผู้มีงานท ามีจ านวน
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

          เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานท า พบว่า    
ผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 
3,969,148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82 โดยจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.19 
จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด รองลงมา 
ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 2,757,558 คน 
ร้อยละ 24.89 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 

2,321,344 คน ร้อยละ 20.95 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 1,955,786 คน ร้อยละ 17.65 ตามล าดับ   
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท า
ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
ส่วนผู้มีงานท าที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
มีจ านวนลดลง 
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           แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท า  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 

          ส าหรับสถานภาพการท างาน เป็นลูกจ้ าง
ภาคเอกชนมากที่สุด จ านวน 6,354,806 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 57.35 รองลงมา ท างานส่วนตัว จ านวน 
2 ,642,394 คน ร้อยละ 23.85 เป็นลูกจ้างรัฐบาล 
จ านวน 1 ,077 ,780 คน ร้อยละ 9.73 ช่วยธุรกิจใน
ครัวเรือน จ านวน 727,804 คน ร้อยละ 6.57 เป็นนายจ้าง 
จ านวน 277,516 คน ร้อยละ 2.50 และการรวมกลุ่ม 
จ านวน 290 คน ร้อยละ 0.003 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ลูกจ้างเอกชน  ผู้ท างานส่วนตัว    
และลูกจ้างรัฐบาลมีจ านวนเ พ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณา  

ชั่วโมงการท างาน พบว่า เป็นผู้ที่ท างานระหว่าง 40–49 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด จ านวน 7,339,304 คน     
คิดเป็นร้อยละ 66.24 รองลงมา ท างาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อสัปดาห์ จ านวน 1,957,685 คน ร้อยละ 17.67 และ
ท างานระหว่าง 35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จ านวน 
928,441 คน ร้อยละ 8.38 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้ที่ท างานระหว่าง 40-49 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท างาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ 
ท างานระหว่าง 30 -34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และท างาน
ระหว่าง 20 –29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนผู้ว่างงาน                                                            
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2555 - ปี 2565 

การว่างงาน  
 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ผู้ว่างงาน มีจ านวน 
165,295 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
26.87 โดยมีอัตราการวา่งงานอยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.12 เมื่อพิจารณา
อัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสระบุรี  

มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.34 รองลงมา 
จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.29 
และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.12 ตามล าดับ ส่วน
จั ง ห วั ดที่ มี อั ต ร า ก า รว่ า ง ง านต่ า สุ ด  คื อ  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.04 

แผนภูมิที่ 9 แสดงอัตราการว่างงาน   
 เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2555 - ปี 2565 
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ภาวะตลาดแรงงาน 
ความต้องการแรงงาน 
 ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน 
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง         
โดยภาพรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีความต้องการ
แรงงาน จ านวน 41,731 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการแรงงานมาก คือ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์ 

          อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน 
จ านวน 16,277 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมา 
การขายส่งและการขายปลีก ฯ จ านวน 12,399 อัตรา 
ร้อยละ 29.71 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์     
และวิชาการ จ านวน 3,009 อัตรา ร้อยละ 7.21         
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 1,882 อัตรา     
ร้อยละ 4.51 และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
จ านวน 1,735 อัตรา ร้อยละ 4.16 เมื่อเปรียบเทียบ   
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงาน
โดยรวมลดลง ร้อยละ 13.63 ส าหรับสาขาอุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การขาย
ปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายส่ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การขายส่งการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงความต้องการแรงงาน 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2563 ถึง ปี 2565 
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และจักรยานยนต์  การขายส่งยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่ง     
การขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์        
และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  

โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลงมาก 
คือ กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากกระดาษ และกิจกรรมของส านักงานใหญ่
กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ 
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 14,015 อัตรา คิดเป็น    
ร้อยละ 33.58 รองลงมา ระดับ ปวช. จ านวน 5,932 
อัตรา ร้อยละ 14.21 ระดับ ปวส. จ านวน 5,665       
อัตรา ร้อยละ 13.58 ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า 
จ านวน 5,631 อัตรา ร้อยละ 13.49 และระดับปริญญาตรี 
จ านวน 5,630 อัตรา ร้อยละ 13.49 ส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 10,999 อัตรา      
คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี 
จ านวน 10,759 อัตรา ร้อยละ 25.78 และอายุระหว่าง 
30-39 ปี จ านวน 9,369 อัตรา ร้อยละ 22.45  



ตารางที่ 3  แสดงความต้องการแรงงาน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที่ 2  
(เม.ย.-มิ.ย.) 

การเปลี่ยนแปลง 

ปี 2564 ปี 2565 จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 327 174 -153 -46.79 
การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 224 28 -196 -87.50 
การผลิต 14,139 16,277 2,138 15.12 
ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอน้ า และระบบการปรับอากาศ 124 14 -110 -88.71 
การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

75 89 14 18.67 

การก่อสร้าง 2,063 1,515 -548 -26.56 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 8,760 12,399 3,639 41.54 
การขนส่งและสถานที่เก็บสินคา้ 1,595 1,735 140 8.78 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,511 1,882 371 24.55 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,202 617 -585 -48.67 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 11,315 615 -10,700 -94.56 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 2,078 1,186 -892 -42.93 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 2,157 3,009 852 39.50 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 835 1,360 525 62.87 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 

424 263 -161 -37.97 

การศึกษา 195 217 22 11.28 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 513 183 -330 -64.33 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 78 4 -74 -94.87 
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 663 150 -513 -77.38 
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และ
บริการที่ท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน 

37 14 -23 -62.16 

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก - - - - 
รวม 48,315 41,731 -6,584 -13.63 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 

          เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พ้ืนฐาน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ านวน 
16,906 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 40.51 รองลงมา เสมียน
เจ้าหน้าที่  จ านวน 6,202 อัตรา ร้อยละ 14.86          
ช่าง เทคนิคและผู้ ปฏิบั ติ งานที่ เ กี่ ยวข้อง  จ านวน      
5,265 อัตรา ร้อยละ 12.62 พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 5,199 อัตรา ร้อยละ 12.46 

และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ จ านวน 2,376 อัตรา ร้อยละ 
5.69 ส าหรับสาขาอาชีพย่อยที่มีความต้องการแรงงานมาก 
ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานด้านการ
ประกอบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานขายของ
หน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า และผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

  
ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) ปี 2565 

ล าดับที่ ประเภทอาชีพ 
จ านวน 
(อัตรา) 

1 อาชีพงานพ้ืนฐาน 16,906 
  แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 7,542 
  แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ 6,584 
  พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ 1,320 

2 เสมียน เจ้าหน้าที่ 6,202 
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 2,017 
  เจ้าหน้าที่ส านักงานอ่ืน ๆ 1,669 
  เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว 717 
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)  ปี 2565 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ประเภทอาชีพ 
จ านวน 
(อัตรา) 

3 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5,265 
  ตัวแทนฝุายขายด้านเทคนิคและการค้า 1,156 
  ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 895 
  ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 731 

4 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 5,199 
  พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า 1,996 
  แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 1,502 
  พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 672 

5 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 2,376 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 1,670 
  นักกฎหมาย 81 
  นักบัญชี 76 

6 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 2,118 
  ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ 442 
  ผู้จัดการฝุายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 288 
  ผู้จัดการฝุายขายและการตลาด 278 

7 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 1,825 
  ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ 1,128 
  ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเครื่องจักร 158 
  ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอ่ืน ๆ 135 

8 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 1,784 
  ช่างเย็บ ช่างปัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 321 
  ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและช่างท าหมวก (ยกเว้นขนสัตว์) 313 
  ช่างเพชรพลอย ช่างประดิษฐ์โลหะมีค่าและกึ่งมีค่า 171 

9 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง  56 
  ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะช า 34 
  ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้ผลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ 15 
  ผู้ปลูกพืชสวน พืชไร่ และธัญพืช 4 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงความต้องการแรงงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และปี 2564 

ผู้สมัครงาน 
 ผู้สมัครงาน มีจ านวน 35,203 คน เป็นชาย จ านวน 
14,418 คน หญิง จ านวน 20,785 คน โดยจังหวัดที่มี
ผู้สมัครงานมากที่สุด คือ กรุง เทพมหานคร จ านวน 
21,351 คน คิดเป็นร้อยละ 60.65 รองลงมา จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 5,179 คน ร้อยละ 14.71 และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2,607 คน ร้อยละ 
7.41 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 
จ านวน 14,843 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16 รองลงมา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 8,157 คน ร้อยละ 23.17 ระดับ
ประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 6,206 คน ร้อยละ 17.63 
ระดับ ปวส. จ านวน 2,935 คน ร้อยละ 8.34 และระดับ ปวช. 
จ านวน 2,448 คน ร้อยละ 6.95 ในขณะที่ประเภทอาชีพ 
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พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด จ านวน 
12,472 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 รองลงมา เสมียน
เจ้าหน้าที่ จ านวน 7,830 คน ร้อยละ 22.24 ช่างเทคนิค
ต่าง ๆ จ านวน 4,661 คน ร้อยละ 13.24 พนักงานบริการ 
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 4,041 คน   
ร้อยละ 11.48 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ านวน 
2,089 คน ร้อยละ 5.93  ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
30–39 ปี จ านวน 11,668 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14 
รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี  จ านวน 8,793 คน       
ร้อยละ 24.98 อายุระหว่าง 25–29 ปี จ านวน 6,475 คน 
ร้อยละ 18.39 และอายุระหว่าง 18–24 ปี จ านวน 4,339 คน  
ร้อยละ 12.33 
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การบรรจุงาน  
 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จ านวน 28,534 คน 
อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 
11,675 คน คิดเป็นร้อยละ 40.92 รองลงมา การขายส่ง 
การขายปลีกฯ จ านวน 8,441 คน  ร้อยละ 29.58 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และวิชาการ จ านวน 
2,456 คน ร้อยละ 8.61 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
จ านวน 1,206 คน ร้อยละ 4.23 และที่พักแรมและบริการ
ด้ า นอ าห า ร  จ า น ว น  1 , 0 5 4  ค น  ร้ อ ยล ะ  3 . 6 9             
โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ 
ได้แก่ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์     
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
และการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็น  
ร้อยละ 49.13 ส าหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พ้ืนฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 13,015 คน     
คิดเป็นร้อยละ 45.61 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่     
จ านวน 4,458 คน ร้อยละ 15.62 พนักงานบริการ 
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ านวน 4,196 คน     
ร้อยละ 14.71 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 3,258 คน ร้อยละ 11.42 และผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จ านวน 1,126 คน  

ร้อยละ 3 .95 ส่ วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
มัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 13,551 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.49 รองลงมา ระดับประถมศึกษาและ  
ต่ ากว่า จ านวน 5,752 คน ร้อยละ 20.16 ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 4,555 คน ร้อยละ 15.96 ระดับ ปวส. จ านวน 
2,301 คน ร้อยละ 8.06 และระดับ ปวช. จ านวน 2,041 คน 
ร้อยละ 7.15 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี 
มากที่สุด จ านวน 9,579 คน คิดเป็นร้อยละ 33.57 
รองลงมา อายุระหว่าง 40–49 ปี จ านวน 7,325 คน 
ร้อยละ 25.67 อายุระหว่าง 25–29 ปี จ านวน 4,826 คน 
ร้อยละ 16.91 และอายุระหว่าง 18–24 ปี จ านวน 
3,204 คน ร้อยละ 11.23 ตามล าดับ 
การไปท างานต่างประเทศ 
          ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กรมการจัดหางาน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 แรงงานไทย 
ใน 10 จังหวัดภาคกลางได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ จ านวน 1,295 คน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 25.61 โดยเดินทางไปท างานใน
ลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด รองลงมา นายจ้าง
พาลูกจ้างไปท างาน แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้างส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน และกรมการจัดหางานจัดส่ง ตามล าดับ 
ส่วนผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจ านวน 487 คน 
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จ าแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และ ปี 2564 
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จ านวน 58 คน ส่วนผู้ที่ เดินทางในลักษณะ Re-entry visa              
มีจ านวน 487 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน     
ของปีก่อนมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นทุกประเภทการเดินทาง             
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้ เดินทางไปท างานต่างประเทศเป็นผู้ที่         
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 
527 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 437 คน ร้อยละ 33.74 ระดับ 
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ านวน 240 คน         
ร้อยละ 18.53 และระดับประถมศึกษา จ านวน 91 คน 
ร้อยละ 7.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เกือบทุกระดับการศึกษาเดินทางไปท างานต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ยกเว้นระดับประถมศึกษาที่ลดลง 

          แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ มีจ านวน 1,295 คน เป็นชาย 791 คน หญิง 504 คน 
โดยมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ านวน 544 คน     
คิดเป็นร้อยละ 42.01 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
167 คน ร้อยละ 12.90 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 150 คน ร้อยละ 
11.58 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 117 คน ร้อยละ 9.03 และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 96 คน ร้อยละ 7.41      
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทย         
ที่ เดินทางไปท างานต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 25.61         
เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า เดินทางไปท างานใน
ลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด จ านวน 276 คน 
รองลงมา นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน จ านวน 243 คน        
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 156 คน นายจ้างส่งลูกจ้าง
ไปฝึกงาน จ านวน 75 คน และกรมการจัดหางานจัดส่ง 

แผนภูมิที่ 14  แสดงจ านวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) ปี 2565 และ ปี 2564 

          กลุ่มประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน
มากที่สุด คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไป
ประเทศญี่ปุุนมากที่สุด รองลงมา ไต้หวัน และบังคลาเทศ 
ล าดับถัดมา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จะเดินทาง
ไปท างานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่สุด 
กลุ่มประเทศยุโรป เดินทางไปท างานในประเทศฮังการี
มากที่สุด และกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ เดินทางไป 
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ท างานในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด โดยประเทศที่มี
แรงงานไทยเดินทางไปท างาน 10 อันดับแรกได้แก่ ญี่ปุุน 
ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บังคลาเทศ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  เวียดนาม ลาว และอินเดีย ตามล าดับ 
ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปท างาน ได้แก่ 
นวดแผนโบราณ วิศวกร คนงานเกษตร ช่างเชื่อม และ
คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 



การท างานของคนต่างด้าว 

          ข้อมูลส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ณ เดือนมิถุนายน 
2565 มีคนต่างด้าวใน 10 จังหวัดภาคกลางคงเหลือ จ านวน 
909,320 คน แยกเป็น แรงงานประเภทฝีมือ จ านวน 92,027 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.12 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 
เมียนมา ลาว) จ านวน 805,092 คน ร้อยละ 88.54 และ          
ชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) จ านวน 12,200 คน ร้อยละ 1.34 

แผนภูมิที่ 15 แสดงจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือ ใน 10 จังหวัดภาคกลาง  
ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต ณ เดือนมิถุนายน 2565 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนคนต่างด้าวคงเหลือใน 10 จังหวัดภาคกลาง 
ณ เดือนมิถุนายน 2565 

จังหวัด 
จ านวนคนต่างด้าวคงเหลือ 
ณ เดือน มิถุนายน 2565 

กรุงเทพมหานคร 514,043 
สมุทรปราการ 145,685 
ปทุมธานี 108,539 
นนทบุรี 79,021 
พระนครศรีอยุธยา 25,633 
สระบุรี 22,087 
ลพบุรี 8,800 
อ่างทอง 2,692 
ชัยนาท 1,442 
สิงห์บุรี 1,378 
รวม 909,320 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

จั งหวั ดที่ มี คนต่ า งด้ า วคง เหลื อมากที่ สุ ด  ได้ แก่ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 514,043 คน คิดเป็นร้อยละ 56.53 
รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 145,685 คน ร้อยละ 
16.02 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 108,539 คน ร้อยละ 
11.94  จังหวัดนนทบุรี จ านวน 79,021 คน ร้อยละ 8.69 และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 25,633 คน ร้อยละ 2.82 

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 22 



ที่ปรึกษา 
  

 นายไพโรจน ์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธ์ุ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
 นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

  
  

คณะผู้ด าเนินการ 
  

 นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
 นางสาวบุญณิศา เมืองจันทร ์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง 
 นางพนาพร อัศวนนทวงศ ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
 นางสาวเกศสุรางค์ แสงสว่าง นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
 นางสาวแสงเนตร สมบุญ เจ้าพนักงานแรงงานช านาญงาน 
 นางสาวมัณฑนา แซ่ค า นักสถิติ
 นางสาวปัณฑาวีย ์ เพียรพา นักวิชาการแรงงาน 
 นางสาวเครือวัลย ์ เพิ่มสมบัต ิ นักวิชาการแรงงาน  


